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1 Orientering
I projekt Isolering och beläggning för Höga Kusten-bron ingår bl.a. utmattnings-

test vid Otto Graf Institut i Stuttgart förett antal isolerings- och beläggnings-

system, aktuella för Höga Kusten-bron.

Utmattningsprovning, i enlighet med de tyska normerna för stålbroar ZTV-

BEL-ST 92, utförs vid en belastning som motsvarar 1/600 för stålkonstruktionen i

realiteten. Frekvensen vid provningens utförande är 2 Herz och antalet lastväx-

lingar 1 miljon. Provningstemperaturema +20°C och -20°C föreskrivs [1].

De aktuella utmattningsprovningarna för Höga Kusten-bron har utförts vid

-30°C, -20°C, +20°C och +30°C. Belastning med dubbel nedböjning har även in-

gått. Samtliga provningsrapporter, utom den för +30°C, har under 1995 erhållits

från Otto Graf Institut.
I anslutning till nämnda provningar vid Otto Graf Institut, samt kompletterande

motsvarande provning vid Vejtekniskt Institut i Roskilde för ett av de aktuella sys-

temen, har ingående material undersökts också vid VTI. Syftet med VTI-under-
sökningen har varit att kontrollera utsänt material från Binab, Nynäs och NCC

samt att jämföra erhållna resultat med motsvarande värden erhållna för material
som återsänts till VTI efter utförd uppvärmning i samband med provberedningen

för utmattningstest vid Otto Graf Institut. Uppvärmningen vid tillverkning av

provkroppar (med isolering, bindlager och slitlager på primerbehandlat stål-

underlag) får ej nämnvärt förändra de respektive produkternas materialegenskaper.

I föreliggande notat redovisas de vid VTIs laboratorieprovning erhållna resul-

taten för ursprungligt bindemedel, för referensprov från nämnda tillverkare samt

för prov återsänt från Otto Graf Institut respektive Vejtekniskt Institut.
Aktuella produkter har jämförts också med de motsvarande produkter som lagts

på Tjörnbron 1981 liksom med de motsvarande produkter och provbeläggningar

som lagts på bro BD 1377 vid Pitsund 1993. Laboratorieprovning för de utlagda

materialen på bro BD 1377 har dokumenterats i VTI notat 27-1995 [2]. Uppfölj-

ning av provbeläggningama på bron, under 1994 och 1995 har redovisats i VTI

notat 65-1995 [3].
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2 Produkter
Asfaltmastix, polymerasfaltmastix, gjutasfalt, polymergjutasfalt samt polymer-

modiñerad stenrik asfaltbetong (ABS) ingår i undersökningen. Produkterna be-

skrivs i avsnitt 3. Produktblad för ingående polymerbindemedel (PMB 32 respek-

tive PMB 20) har bilagts (bilaga 1).

De produkter som tillsänts Otto Graf Institut har där ingått i totalt fem olika

isolerings- och beläggningssystem, vid utmattningsprovning enligt Överenskom-

melse och kontrakt mellan Vägverket och Otto Graf Institut. Ingående produkter

och system framgår av tabell 1.

Motsvarande system ingår också bland de totalt åtta provbeläggningarna på bro

BD 1377 vid Pitsund.
De fem systemen som har provats vid Otto Graf Institut är systemen 1, 4, 5, 6

och 7, enligt beteckning på bro BD 1377. System 5 har provats också vid Vejtek-

niskt Institut.
Utfärdade instruktioner beträffande ingående produkter och appliceringsför-

farande för tillverkare och ansvarig vid Otto Graf Institut framgår av bilaga 2.

  

Tabell 1 Isolerings- och beläggningssystem för utmattningstest vid Otto
GrafInstitut.

System Uppbyggnad Isolering Bindlager Slitlager

Primer

1 sadofoss mastix GJA GJA

4 mm 21 mm 35 mm

4 epoxi- epoxi matta GJA pol GJA pol

primer 4 mm 21 mm 35 mm

5 epoxi- epoxi matta GJA pol ABS

primer 4 mm 21 mm 35 mm

6 epoxi- epoxi sadofoss mastix pol GJA pol GJA pol

primer 4 mm 21 mm 35 mm

7 epoxi- epoxi sadofoss mastix pol GJA pol ABS

primer 4 mm 21 mm 35 mm
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3 Laboratorieprovning och provningsresultat
Provning har utförts i enlighet med överenskommet provningsprogram, och pågått

under perioden 1995-09 till 1996-01. Följande provningar har ingått:

Stämpelbelastningsvärde enligt FAS metod 447-95 (vid 20°C).

Stämpelbelastningsvärde enligt FAS metod 465-95 (vid 40°C).

Formstabilitet enligt BRO 94 (24 timmar vid 55°C).

Formstabilitet enligt BRO 94 (24 timmar vid 80°C).

Bindemedelsanalys enligt VÄG 94 med avseende på:

penetration (vid 25°C resp 40°C), enligt FAS metod 337-91,

mjukpunkt Kula & Ring, enligt FAS metod 338-95,

brytpunkt Fraass, enligt IP 80,

elastisk återgång vid 10°C, enligt danskt Vägteknisk Institut, P2. 105 (1993).

0 GPC-analys (Gel Permeation Chromatography), dvs. kemisk karaktärisering

m.a.p. molekylviktsfördelning.

Prov påursprungligt material från tillverkaren, i form av provkuber och block, har

jämförts med prov som återsänts från Otto Graf Institut och Vejtekniskt Institut.

Atervunnet bindemedel från dessa prov har jämförts med ursprungligt binde-

medel.

3.1 Mastix Tjörn
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följ ande beträffande receptet för

den aktuella asfaltmastixprodukten:

Bindemedel: B 85

Bindemedelshalt: 16.5 vikt-%

Fyllmedel: < 0.075: 82 vikt-%; < 0.125: 94 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 447) har uppgivits ligga mellan 83

och 93 sekunder.

Laboratorieresultat
Mastixprodukt

Stämpelbelastningsvärdet ligger för referensmastixprodukten (kub uppgjuten i

samband med tillverkningen) på 59sekunder. För mastixprov som återsänts från
Otto Graf Institut ligger stämpelbelastningsvärdet på 127 sekunder. Materialet har

då uppvärmts två gånger mer än motsvarande referensmastix.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Ãtervunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration, mjukpunkt och brytpunkt, på binde-

medel som återvunnits från referensmastixprodukten, uppgår till 59 mm/lO, 51°C

respektive -14°C.
Inga stora skillnader kan konstateras mellan återvunnet bindemedel från refe-

rensprov och återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Insti-

tut. Penetrationen har ökat något (till 66 mm/10) liksom brytpunkten (till -10°C).
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Återvunnet bindemedel har även kemiskt karaktäriserats med hjälp av GPC-

analys. Av erhållna diagram framgår att uppvärmning i anslutning till utmattnings-

test vid Otto Graf Institut inte haft någon nämnvärd inverkan på bindemedlet.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3 (GPC-analys).

Ursprungligt bindemedel

Prov på ursprungligt bindemedel B 85 har även analyserats för extra kontroll.

Provning har utförts med avseende på samma parametrar som för återvunnet

bindemedel (penetration, mjukpunkt och brytpunkt). Därutöver har lågtemperatur-

egenskaper med hjälp av BBR-analys bestämts vid två temperaturer, -18°C och -

24°C. Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts.
För den aktuella bindemedelstypen godtagbara resultat har erhållits vid samt-

liga provningar.

Resultaten redovisas i tabellerna 3 och 4 samt i bilaga 3.

Jämförelse med den motsvarande mastix som lagts på Tjörnbron
1981
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följ ande beträffande receptet för

den motsvarande asfaltmastixprodukt som lagts på Tjörnbron:

Bindemedel: B 85

Bindemedelshalt: 15- 18 vikt-%

Fyllmedel: Kalkstensmjöl: 85-82 vikt-%

Enligt undersökningsrapport från Vejlaboratoriet för prov (3 st) som tagits ut i

samband med utläggningsarbetet på Tjörnbron (1981-09) är bindemedelshalten

cirka 16.6 vikt-% (15.8-16.5). För återvunnet bindemedel är penetrationen cirka

90 mm/ 10 (86-95) och mjukpunkten cirka 47°C. Omkring 80 vikt-% av stenmate-

rialet är < 0.074 mm.

Den i föreliggande undersökning aktuella mastixprodukten stämmer vad gäller

receptur i stort överens med den mastixprodukt som lagts på Tjörnbron, men

bindemedlet i produkten på Tjörnbron verkar (enligt de danska utförda undersök-

ningarna på återvunnet bindemedel) vara mjukare.

Jämförelse med den motsvarande mastix som lagts på bro
BD 1377 vid Pitsund 1993
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för
den motsvarande asfaltmastixprodukt som lagts på bro BD 1377:

Bindemedel: B 85

Bindemedelshalt: 16.5 vikt-%

Fyllmedel: Filler: 83.5 vikt-%

Vid extrahering av prov som tagits ut i samband med utläggningsarbetet på bro

BD 1377 har bindemedelshalten bestämts till ca 17.4 vikt-%. För återvunnet

bindemedel är penetrationen 62 mm/10, mjukpunkten 51°C och brytpunkten -9°C.

Bindemedelet i mastixprodukten som lagts på bro BD 1377 vid Pitsund och

bindemedlet i föreliggande undersökning aktuell mastixprodukt stämmer således

Väl överens. Erhållna stämpelbelastningsvärden för produkterna överensstämmer

också (53 respektive 59 sekunder).
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Kommentar
Den i föreliggande undersökning aktuella asfaltmastixprodukten, mastix Tjörn,

stämmer beträffande receptur, stämpelbelastningsvärde och bestämda binde-

medelsegenskaper väl överens med den motsvarande asfaltmastix som lagts på bro

BD 1377 vid Pitsund. Den stämmer beträffande receptur även överens med den

asfaltmastix som lagts på Tjörnbron. (Bindemedlet i den sist nämnda produkten är

enligt bindemedelsanalyser utförda på återvunnet bindemedel dock mjukare än

Övriga två produkters bindemedel.)
Uppvärmning i samband med utmattningstest vid Otto Graf Institut har inte

medfört några större förändringar för produkten och/eller det ingående binde-

medlet.

3.2 Mastix polymer
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för

den aktuella polymerasfaltmastixprodukten:

Bindemedel: Pmb 32

Bindemedelshalt: 18.5 vikt-%

Fyllmedel: < 0.075: 81.5 vikt-%; < 0.125: 94 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 447) har uppgivits ligga mellan 63
och 71 sekunder.

Laboratorieresultat
Mastixprodukt

Stämpelvärdet ligger mycket högt, dvs. avsevärt högre än vad som uppgivits av

tillverkaren (se ovan). För referenskuber har värden mellan 264 och 381 sekunder

erhållits. För prov som gjutits upp från referensblock ligger stämpelvärdet ännu

högre (som mest 612 sekunder). För mastixprov som återsänts från Otto Graf
Institut ligger stämpelvärdet på 460 respektive 330 sekunder. Materialet har då

uppvärmts två gånger mer än motsvarande referensprodukt.
Vid formstabilitetstest är differensen för referenskub 3 mm och för prov från

Otto Graf Institut som mest 5 mm.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Återvunnet bindemedel

Erhållna analysresultat för återvunnet bindemedel från referensprov verkar till-

fredsställande, vad gäller penetration, mjukpunkt, brytpunkt och elastisk återgång

(77 %). För prov som återsänts från Otto Graf Institut är analysvärdena i stort som

för referensprovet. Penetrationen liksom mjukpunkten har ökat något, till följd av

den extra uppvärmningen vid Otto Graf Institut, men varken brytpunkt eller elas-

tisk återgång har försämrats.
Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för åter-

vunnet bindemedel. Av erhållna diagram framgår att uppvärmning i anslutning till

utmattningstest vid Otto Graf Institut inte haft någon nämnvärd inverkan på binde-

medlet.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3 (GPC-analys).
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Ursprungligt bindemedel

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32 som tagits ut i anslutning till

tillverkningen av den aktuella polymerasfaltmastixprodukten har även analyserats

för extra kontroll. Provning har utförts med avseende på samma parametrar som

för återvunnet polymerbindemedel (penetration, mjukpunkt, brytpunkt och elastisk

återgång). Därutöver har lågtemperaturegenskaper med hjälp av BBR-analys be-

stämts vid -18°C och vid -24°C. Kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys

har också utförts.
För det aktuella polymerbindemedlet godtagbara resultat har erhållits vid samt-

liga provningar.

Resultaten redovisas i tabellerna 3 och 4 samt i bilaga 3.

Jämförelse med den motsvarande mastix som lagts på bro
BD 1377 vid Pitsund 1993
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följ ande beträffande receptet för
den motsvarande polymerasfaltmastix som lagts på bro BD 1377:

Bindemedel: Pmb 32

Bindemedelshalt: 18.5 vikt-%

Fyllmedel: Filler 81.5 vikt-%

Bindemedelshalten för den polymerasfaltmastix som lagts på bro BD 1377 var

enligt tillverkarens uppgift således 18.5 vikt-%, vilket också erhållits (18.3 vikt-%

(fyllmedel < 0.075: 81 vikt-%; < 0.125: 88 vikt-%)) vid extrahering av prov som

tagits ut i samband med utläggningsarbetet på bron. Erhållna analysresultat för

återvunnet bindemedel överensstämmer i stort med motsvarande värden för den i

föreliggande undersökning aktuella polymerasfaltmastixprodukten (något sämre

elastisk återgång har erhållits för prov från Pitsund). Den stora skillnaden mellan
aktuellt prov och prov från Pitsund är emellertid stämpelbelastningsvärdet. Er-

hållet stämpelbelastningsvärde för prov från Pitsund har uppgått till cirka 130
sekunder, medan som nämnts stämpelbelastningsvärdet för den aktuella polymer-

asfaltmastixprodukten är avsevärt högre.

För att komma till klarhet med varför stämpelbelastningsvärdet legat så högt

har prov sänts tillbaka till tillverkaren för bl.a. bestämning av bindemedelshalt.

Man har då konstaterat att för lite bindemedel troligtvis tillsatts vid tillverkningen

samt att felaktigt (för lågt) stämpelvärde angivits för produkten i samband med

leverans. Ett antal provblandningar har därefter tillverkats, för bestämning av

bindemedelshaltens inverkan på stämpelbelastningsvärdet. Enligt dessa bestäm-

ningar skulle en polymerasfaltmastix av aktuellt slag, med bindemedelshalt på

18 vikt-%, få ett stämpelbelastningsvärde på cirka 1000 sekunder, medan med
19 vikt-% polymerbindemedel värdet skulle hamna på cirka 400 sekunder. Binde-

medelshaltens inverkan på stämpelbelastningsvärdet är således mycket stor vid

halter kring 18 vikt %.

Erhållna värden för provblandningama stämmer inte överens med värden som

erhållits för den aktuella polymerasfaltmastixprodukten.

Polymerasfaltmastixprodukten på Pitsundsbron hade med bindemedelshalten

18.5 vikt-% ett stämpelbelastningsvärde på cirka 130 sekunder, medan enligt

nämnda provblandningar och resultat erhållna av tillverkaren värdet borde hamnat

på mer än 600 sekunder. Frågetecken kvarstår således.
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Nämnas kan att halten egenñller varierar i samtliga fall; enligt tillverkaren

mellan 6 och 10 vikt-%. Dock har enligt tillverkarens uppgift nämnda provbland-

ningar utförts utan inblandning av egenfiller.

Bindemedelshalten har för det aktuella provet bestämts också vid VTI. Halten

17.4 vikt-% har härvid erhållits. Halten fyllmedel < 0.075 mm har bestämts till

75 vikt-% av den totala fyllmedelsmängden.

Kommentar
Den i föreliggande undersökning aktuella polymerasfaltmastixprodukten, mastix

polymer, uppvisar avsevärt högre stämpelbelastningsvärde än motsvarande pro-

dukt på bro BD 1377.
För det ingående polymerbindemedlet (återvunnet) har godtagbara resultat er-

hållits. Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut upp-
visar inga större förändringar till följd av den uppvärmning som utförts i anslut-

ning till utmattningstest.

Orsaken till det extremt höga stämpelbelastningsvärdet har ej klarlagts men kan
bero på fel vid tillverkningen.

3.3 GJA 8 Tjörn
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för

den aktuella gjutasfaltprodukten:

Bindemedel: B45 + Trinidad Epuré (3.3 vikt-%)

Bindemedelshalt: 8.3 vikt-%

Stenmaterial: < 0.075: 26 vikt-%; < 2.0: 56 vikt-%; < 4.0: 70 vikt-%; < 5.6:

84 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465) har uppgivits ligga mellan 2.6

och 3.5 mm.

Laboratorieresultat
Gjutasfaltprodukt

Stämpelbelastningsvärdet ligger för referensgjutasfaltprodukten (kub uppgjuten i

samband med tillverkningen) på 4.7 mm. För gjutasfaltprov som återsänts från
Otto Graf Institut ligger stämpelbelastningsvärdet något lägre, 4.3 mm. Materialet

har då uppvärmts två gånger mer än motsvarande referensgjutasfalt.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Återvunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration, mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet

bindemedel från referensprov uppgår till 17 mm/ 10, 66°C respektive -8°C. För

återvunnet bindemedel från gjutasfaltprov som återsänts från Otto Graf Institut är

penetrationen densamma, mjukpunkten något högre och brytpunkten betydligt

högre, i O°C.

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för åter-

vunnet bindemedel. Att bindemedlet oxiderats något, till följd av uppvärmningen i

anslutning till utmattningsprovning vid Otto Graf Institut, framgår av erhållna dia-

gram.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3 (GPC-analys).

VTI notat 7- 1996



Ursprungligt bindemedel I

Ursprungligt bindemedel (B 45 och Trinidad Epuré) har ej erhållits från tillverka-

ren. '

Jämförelse med den motsvarande gjutasfalt som lagts på Tjörn-
bron 1981
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följ ande angående receptet för den
motsvarande gjutasfalt som lagts som bindlager på Tjörnbron:

Bindemedel: B 45 + Trinidad Epuré (2.25 vikt-%)
Bindemedelshalt: 8.2 vikt-%

Stenmaterial: Filler: 35.1 vikt-%; Sand: 20.3 vikt-%; Mak. 2-5: 20.3 vikt-%;

Mak. 5-8: 16.1 vikt-%

Receptet för den i föreliggande undersökning aktuella gjutasfaltprodukten stäm-

mer således inte helt överens med den produkt som lagts på Tjörnbron som bind-

lager.

Uppgifter angående stämpelbelastningsvärden (enligt FAS metod 465) saknas
för gjutasfalten på Tjörnbron.

Jämförelse med den motsvarande gjutasfalt som lagts på bro
BD 1377 vid Pitsund 1993
GJA 8 Tjörn lades både som bindlager och som slitlager på bro BD 1377 vid
Pitsund.

Bindemedelshalten uppgavs av tillverkaren till 7.7 % (B 45 och Trinidad Bpuré

(1.7 %)). Stämpelbelastningsvärde saknas från tillverkaren.

Vid extrahering av prov som tagits ut i samband med utläggningsarbetet på bro

BD 1377 bestämdes bindemedelshalten till 7.6 %. För återvunnet bindemedel var

penetrationen 26 mm/lO, mjukpunkten 62°C och brytpunkten -6°C.

Erhållet stämpelbelastningsvärde (enligt FAS metod 465) uppgick till 4.1 mm

vid laboratorieprovning på kuber som tagits ut i samband med utläggningsarbetet

på bro BD 1377. (Tidigare redovisat resultat 5.9 mm, i VTI notat 27-1995, avser

provning utförd utan efterinspänningsform).

Receptet för den i föreliggande undersökning aktuella gjutasfaltprodukten

stämmer således inte helt överens med den motsvarande produkt som lagts på bro

BD 1377 (som både bind- och slitlager). Den aktuella gjutasfalten är något hårdare

liksom det ingående bindemedlet, vilket till del beror på den högre halten av

Trinidad Bpuré (3.3 jämfört med1.7 vikt-%).

Kommentar
Den i föreliggande undersökning aktuella gjutasfaltprodukten, GJA 8 Tjörn, öve-

rensstämmer inte helt med motsvarande produkter på Tjörnbron respektive på bro
BD 1377. Halten Trinidad Bpuré är högre (3.3 jämfört med 2.25 respektive

1.7 vikt-%).

Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut uppvisar

vissa förändringar till följd av den uppvärmning som utförts i anslutning till ut-

mattningstest. Brytpunkten har förändrats mest, från -8°C till i O°C. Stämpelbe-

lastningsvärdet har inte ändrats nämnvärt (från 4.7 till 4.3 mm).
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3.4 GJA 11 Tjörn
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för
den aktuella gjutasfaltprodukten: '

Bindemedel: B45 + Trinidad Epuré (2.5 %)

Bindemedelshalt: 7.3 %

Stenmaterial: < 0.075: 25 vikt-%; < 2.0: 50 vikt-%; < 4.0: 60 vikt-%; < 8.0:

73 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465) har uppgivits ligga mellan 2.5

och 3.2 mm.

Laboratorieresultat
Gjutasfaltprodukt

Stämpelbelastningsvärdet ligger för referensgjutasfaltprodukten (kub uppgjuten i

samband med tillverkningen) på 3.1 mm. För gjutasfaltprov som återsänts från

Otto Graf Institut ligger stämpelbelastningsvärdet lägre, 1.6 mm. Materialet har då
uppvärmts två gånger mer än motsvarande referensgjutasfalt.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Återvunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration, mjukpunkt och brytpunkt för återvunnet

bindemedel från referensprov uppgår till 14 mm/10, 71°C respektive -5°C. För
återvunnet bindemedel från motsvarande prov som återsänts från Otto Graf Institut
är penetrationen något högre, liksom mjukpunkt (74°C) och brytpunkt (+3°C).

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för åter-

vunnet bindemedel. Att bindemedlet oxiderats något, till följd av uppvärmningen i

anslutning till utmattningsprovning vid Otto Graf Institut, framgår av erhållna dia-

gram. Bindemedlet i GJA 11 Tjörn har förändrats något mer än bindemedlet i GJA

8 Tjörn.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3 (GPC-analys).

Ursprungligt bindemedel

Ursprungligt bindemedel (B 45 och Trinidad Epure') har ej erhållits från tillverka-

ren.
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Jämförelse med den motsvarande gjutasfalt som lagts på Tjörn-
bron 1981
Enligt erhållna uppgifter från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för

den motsvarande gjutasfalt som lagts som slitlager på Tjörnbron:

Bindemedel: B 45 + Trinidad Epuré (1.7 %)
Bindemedelshalt: 7.7 %

Stenmaterial: Filler: 31.5 vikt-%; Sand: 18.5 vikt-%; Mak. 2-5: 22.2 vikt-%;

Mak. 5-8: 9.2 vikt-%; Mak.8-12: 11.1 %

Receptet för den aktuella gjutasfaltprodukten stämmer således inte helt överens

med den produkt som lagts på Tjörnbron som slitlager.

Uppgifter angående stämpelbelastningsvärden (enligt FAS metod 465) saknas

för gjutasfalten på Tjörnbron.

Jämförelse med den motsvarande gjutasfalt som lagts på bro
BD 1377 vid Pitsund 1993
Gjutasfalt av typ GJA 8 Tjörn lades både som bindlager och som slitlager på bro

BD 1377 vid Pitsund. (Se motsvarande tidigare avsnitt för i undersökningen ingå-

ende GJA 8 Tjörn.)

Kommentar
Den aktuella gjutasfaltprodukten, GJA 11 Tjörn, 'överensstämmer inte helt med

motsvarande produkt på Tjörnbron. Halten Trinidad Epuré är högre (2.5 jämfört

med 1.7 vikt-%).
Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut uppvisar

vissa förändringar till följd av den uppvärmning som utförts i anslutning till ut-
mattningstest. Brytpunkten har förändrats mest (från -5°C till +3°C). Stämpelbe-

lastningsvärdet för återsänt prov har förändrats från 3.1 till 1.6 mm .

3.5 GJA 8 polymer

Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för
den aktuella gjutasfaltprodukten:

Bindemedel: Pmb 32

Bindemedelshalt: 8.1 vikt-%

Stenmaterial: < 0.075: 26 vikt-%; < 2.0: 56 vikt-%; < 4.0: 70 vikt-%; < 5.6:

84 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465) har uppgivits ligga mellan 3.9

och 5.0 mm.

Laboratorieresultat
Gjutasfaltprodukt

Stämpelbelastningsvärdet ligger för referensprodukten (kub uppgjuten i samband

med tillverkningen) på 3.2 mm. För polymergjutasfaltprov som återsänts från Otto

Graf Institut ligger värdet något lägre (2.3 till 2.7 mm). För motsvarande prov som

återsänts från Vejtekniskt Institut är stämpelbelastningsvärdet så gott som oför-

ändrat (3.1 mm). Återsänt material har i båda fallen uppvärmts två gånger mer än

motsvarande referensprodukt. <
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Vid formstabilitetstest (24 timmar vid 80°C) är differensen för referenskub

3 mm liksom för prov från Vejtekniskt Institut. För prov som återsänts från Otto

Graf Institut ligger erhållen differens mellan 2 och 4 mm.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Ätervunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration (vid 40°C), mjukpunkt och brytpunkt för

återvunnet bindemedel från referensprodukt uppgår till 61 mm/10, 82°C respek-

tive -16°C. För motsvarande prov (fyra stycken) som återsänts från Otto Graf

Institut ligger penetrationen mellan 58 och 102 mm/10, mjukpunkten mellan 74

och 85°C och brytpunkten mellan -8 och -15°C. Motsvarande värden för prov som

återsänts från Vejtekniskt Institut är 58 mm/ 10, 83°C och -14°C.

Provning av elastisk återgång (vid 10°C, med utdragning av provet till 20 cm)

har även utförts. Provet har härvid i samtliga fall gått av (efter cirka 3 till 13 cm)

varför inga relevanta resultat kunnat erhållas.

Vid jämförelse med återvunnet bindemedel från motsvarande aktuell mastix
polymer (samma polymerbindemedel Pmb 32) kan konstateras att detta har högre

penetration, lägre mjukpunkt liksom brytpunkt samt mätbar elastisk återgång

(jämför avsnittet om mastix polymer ovan).

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för åter-
vunnet bindemedel. Härvid framkommer skillnader mellan de olika polymermodi-

fierade produkternas bindemedel. Molekylviktfördelningen för återvunnet binde-

medel från GJA 8 polymer skiljer sig från molekylviktsfördelningen för binde-

medlet i GJA 11 polymer.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3.

Ursprungligt bindemedel

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32 som tagits ut i anslutning till

tillverkningen av den aktuella polymergjutasfaltprodukten har även analyserats för

extra kontroll. Provning har utförts med avseende på samma parametrar som för

återvunnet polymerbindemedel (penetration, mjukpunkt, brytpunkt och elastisk

återgång). Därutöver har lågtemperaturegenskaper med hjälp av BBR-analys be-

stämts vid -18°C och vid -24°C. Kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys

har också utförts.
För det aktuella polymerbindemedlet godtagbara resultat har erhållits vid samt-

liga provningar.

Erhållna BBR-analysresultat indikerar att den Pmb 32 som använts vid tillverk-

ningen av aktuell GJA 8 polymer (liksom även den Pmb 32 som använts vid till-

verkningen avaktuell GJA 11 polymer) är något styvare och mindre elastisk än

den Pmb 32 som använts vid tillverkningen av motsvarande aktuell polymeras-

faltmastix.

Resultaten redovisas i tabellerna 3 och 4 samt i bilaga 3.
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Jämförelse med den motsvarande polymergjutasfalt som lagts på
bro BD 1377 vid Pitsund 1993
Polymergjutasfalt av typ GJA 8 polymer' lades i förekommande fall både som

bindlager och som slitlager på bro BD 1377 vid Pitsund. Enligt uppgifter erhållna

från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för polymergjutasfalten som

lagts på bro BD 1377:

Bindemedel: Pmb 32

Bindemedelshalt: 8.1 vikt-% (plus extra tillsats av 40 kg på 8 ton på bron)

Stenmaterial: Filler: 25.3 vikt-%; Sand 0-3: 26.3 vikt-%; Mak 2-6: 18.1 vikt-%;

Mak 6-8: 22.2 vikt-%

Bindemedelshalten för polymergjutasfalten som lagts på bro BD 1377 var enligt

tillverkarens uppgift således drygt 18.1 vikt-% vilket också erhållits (8.4 vikt-%
(Stenmaterialets komstorleksfördelning: fyllmedel < 0.075: 24 vikt-%; < 2.0:

51 vikt-%; < 4.0: 63 vikt-%; < 5.6: 80 vikt-%)) vid extrahering av prov som tagits

ut i samband med utläggningsarbetet på bron. För produkten uppgivet stämpel-

belastningsvärde (enligt FAS metod 465) var 5.2 mm.

För återvunnet bindemedel från prov som tagits ut i samband med utläggnings-

arbetet på bro BD 1377 var mjukpunkten 75°C, brytpunkten -18°C och den elasti-

ska återgången 68 %.

Stämpelbelastningsvärdet bestämdes till 4.2 mm (Tidigare redovisat resultat

10.4 mm, i VTI notat 27-1995, avser provning utförd utan efterinspänningsform.)

Bindemedlet i polymergjutasfalten som lagts på bro BD 1377 och bindemedlet

i den aktuella polymergjutasfaltprodukten stämmer m.a.p. bestämda bindemedels-

egenskaper således inte helt överens. Först nämnda bindemedel är mest elastiskt.

Kommentar
Den i föreliggande undersökning aktuella polymergjutasfaltprodukten, GJA 8 po-

lymer, överensstämmer ej helt med motsvarande produkt på bro BD 1377.

Stämpelbelastningsvärdet är lägre och bindemedlet mindre elastiskt.

Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut respek-
tive Vejtekniskt Institut uppvisar inga större förändringar till följd av den upp-

värmning som utförts i anslutning till utmattningstest.

Polymertoppen (vid GPC-analys) är mindre markant för bindemedlet i GJA 8

polymer än för övriga aktuella polymermodiñerade produkters ingående binde-

medel.

3.6 GJA 11 polymer
Enligt uppgifter erhållna från tillverkaren gäller följande beträffande receptet för
den aktuella polymergj utasfaltprodukten:

Bindemedel: Pmb 32

Bindemedelshalt: 8.1 vikt-%

Stenmaterial: < 0.075: 25 vikt-%; < 2.0: 50 vikt-%; < 4.0: 60 vikt-%; < 8.0:

73 vikt-%

Stämpelbelastningsvärdet (enligt FAS metod 465) har uppgivits ligga mellan 3.3

och 3.8 mm.
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Laboratorieresultat
Gjutasfaltprodukt

Stämpelbelastningsvärdet ligger för referensprodukten (kub uppgjuten i samband

med tillverkningen) på 4.4 mm. För motsvarande prov som återsänts från Otto

Graf Institut ligger värdet på samma nivå eller lägre (3.5 och 4.4 mm).

Vid formstabilitetstest (24 timmar vid 80°C) är differensen för referenskub

2 mm och för prov återsänt från Otto Graf Institut 5 till 7 mm.

Laboratorieresultaten framgår av tabell 2.

Återvunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration (vid 40°C), mjukpunkt och brytpunkt för

återvunnet bindemedel från referensprodukt uppgår till 131 mm/10, 74°C, respek-

tive -20°C. Elastisk återgång (vid 10°C) uppgår till 75 %. För motsvarande prov

som återsänts från Otto Graf Institut är penetrationen omkring 10 enheter lägre,

mjukpunkten densamma, brytpunkten 3 till 4 enheter högre och elastisk återgång,

liksom för GJA 8 polymer, ej möjlig att utföra. (Provet kunde dras ut till mellan

15 och 18 cm men gick sedan av.)

Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för åter-

vunnet bindemedel.

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabell 3 samt i bilaga 3.

Ursprungligt bindemedel

Prov på ursprungligt polymerbindemedel Pmb 32 som tagits ut i anslutning till

tillverkningen av den aktuella polymergjutasfaltprodukten har även analyserats för

extra kontroll. Provning har som för GJA 8 polymer utförts med avseende på

samma parametrar som för återvunnet polymerbindemedel (penetration, mjuk-

punkt, brytpunkt och elastisk återgång). Lågtemperaturegenskaper med hjälp av

BBR-analys har bestämts vid -18°C och vid -24°C, liksom kemisk karaktärisering

med hjälp av GPC-analys.

För det aktuella polymerbindemedlet godtagbara resultat har erhållits vid samt-

liga provningar.

Erhållna BBR-analysresultat indikerar att den Pmb 32 som använts vid tillverk-

ningen av aktuell GJA 11 polymer (liksom även den Pmb 32 som använts vid till-

verkningen av aktuell GJA 8 polymer) är något styvare och mindre elastisk än den

Pmb 32 som använts vid tillverkningen av motsvarande aktuell polymerasfalt-

mastix.

Resultaten redovisas i tabellerna 3 och 4 samt i bilaga 3.

Jämförelse med den motsvarande polymergjutasfalt som lagts på
bro BD 1377 vid Pitsund 1993
Polymergjutasfalt av typ GJA 8 polymer lades både som bindlager och som slit-

lager på bro BD 1377 vid Pitsund. (Se motsvarande avsnitt för GJA 8 polymer.)

Kommentar
Den aktuella polymergjutasfaltprodukten, GJA 11 polymer, finns inte på bro

BD 1377 (GJA 8 polymer lades både som bindlager och som slitlager.)

Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut uppvisar

inga större förändringar till följd av den uppvärmning som utförts i anslutning till

utmattningstest.
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3.7 ABS
Följande uppgifter beträffande den aktuella ABS-produkten har erhållits från till-

verkaren: '
Bindemedel: Pmb 20 (penetration vid 25°C: 100-120 mm/ 10; mjukpunkt:

80°C; viskositet vid 180°C: 250 mmz/s; elastisk återgång vid 25°C: 95 %)

Produkten har tillverkats, under ledning av tillverkaren, i anslutning till provning-

ama vid Otto Graf Institut. Ingående komponenter har tillsänts VTI som referens-

prov. För prov som återsänts från Otto Graf Institut har återvunnet bindemedel

jämförts med ursprungligt polymerbindemedel.

Laboratorieresultat
Ursprungligt bindemedel och återvunnet bindemedel

Erhållna analysvärden m.a.p. penetration (vid 40°C), mjukpunkt och brytpunkt för

ursprungligt bindemedel (ej återvunnet) uppgår till 217 mm/ 10, 84°C, respektive -

25°C. Elastisk återgång (vid 10°C) uppgår till 98 %.

För motsvarande prov som återsänts från Otto Graf Institut respektive Vejtek-

niskt Institut är penetrationen för återvunnet bindemedel ungefär densamma

(i cirka 10 enheter), mjukpunkten lägre (3-11 enheter), brytpunkten något högre

och elastisk återgång fortfarande cirka 90 %.
Även kemisk karaktärisering med hjälp av GPC-analys har utförts för ursprung-

ligt respektive återvunnet bindemedel. Av erhållna diagram framgår att poly-

merbindemedlet under inverkan av den uppvärmning som utförts i samband med

utmattningstest endast förändrats i ringa utsträckning.

Lågtemperaturegenskaper med hjälp av BBR-analys har bestämts för ursprung-

ligt polymerbindemedel, vid -18°C och vid -24°C. Erhållna resultat indikerar att

det polymerbindemedel (Pmb 20) som använts vid tillverkningen av aktuell ABS

är betydligt mer flexibelt än polymerbindemedlet (Pmb 32) som använts vid till-

verkningen av motsvarande aktuella polymerasfaltmastix (liksom i de båda poly-

mergjutasfaltproduktema).

Samtliga erhållna resultat redovisas i tabellerna 3 och 4 samt i bilaga 3.

Kommentar
Motsvarande typ av ABS produkt som i den föreliggande undersökningen finns ej

på bro BD 1377. (ABS utan polymerinblandning lades i förekommande fall som

slitlager.)

Återvunnet bindemedel från prov som återsänts från Otto Graf Institut respek-
tive Vejtekniskt Institut uppvisar inga större förändringar .till följd av den upp-

värmning som utförts i anslutning till utmattningstesterna.
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Tabell 2A Stämpelbelastningsvärde och Farmstabilitetför undersökta asfalt-
mastixprodukter.

Prov VTI-nr Stämpel- Kommentar Formstabilitet

belastning, (differens)

FAS metod 24 timmar

447 vid 55°C

(mm)

(5)
Mastix Tjörn

RGfefens 94-298-1 59 Provkub från tillverkning

(58 59)

System 1 O-G 95-252-1 :1 127 Provkub uppgjuten vid VTl av

(124 129) material från Otto Graf Institut

Mastix polymer

Referens 94-298-3 264 Provkub från tillverkning 3

(272 256) (100 - 97)

Referens 377 Provkub från tillverkning

(377 377)

Referens 381 Provkub från tillverkning

(394 368)

Uppgjutet från kub 354 Omgjuten provkub (VTI)

temp:184°C (332 376) från tillverkning

Uppgjutet fr block 568 Provkub uppgjuten av block

temp:184°C (562 573) (VTI) från tillverkning

Uppgjutet fr block 612 Provkub uppgjuten av block

temp:205°C (579 644) (VTI) frán tillverkning

System 6 O-G 95-252-4:1 460 Provkub uppgjuten vid VTl av 4

(437 483) material från Otto Graf Institut (103 - 99)

System 7 O-G 95-252-5:1 330 Provkub uppgjuten vid VTI av 5

(321 338) material från Otto Graf Institut (104 - 99)
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Tabell 2B Stämpelbelastningsvärde och Farmstabilitet för undersökta gjut-
asfaltprodukter '

Prov VTI-nr Stämpelbelastning Kommentar Formstabilitet

FAS metod 465 (differens)

(mm) 24 timmar

efter ökning efter vid 80°C

30 minuter 60 minuter (mm)

GJA 8 Tjörn

Referens 94-298-5 4,7 1 ,1 Provkub från tillverkning

(4,87 4,50)

System 1 O-G 95-252-1 :2 4,3 0,8 Provkub uppgjuten vid VTI av

(3,79 4,73) material från Otto Graf Institut

GJA 11 Tjörn

Referens 94-298-7 3,1 0,6 Provkub från tillverkning

(3,58 2,70)

System 1 O-G 95-252-1 :3 1,6 0,4 Provkub uppgjuten vid VTl av

(1,49 1,70) material från Otto Graf Institut

1 ,7 * 0,4*

(1,68 1,69)

GJA 8 polymer

Referens 94-298-9 3,2 0,6 Provkub från tillverkning 3

(2,90 3,41) (101 - 98)

System 4 O-G 95-252-2:1 2,6 0,7 Provkub uppgjuten vid VTI av 3

(2,57 2,61 ) material från Otto Graf Institut (102 -99)

System 5 O-G 95-252-3:1 2,3 0,6 3

(2,37 2,16) -- - (101 - 98)

System 6 O-G 95-252-4:2 2,7 0,7 4

(2,72 2,74) - -- (102 - 98)

System 7 O-G 95-252-5:2 2,3 0,5 2

(2,30 2,32) - - (100 - 98)

System 5 V-l 95-53 3,1 0,6 Provkub från Vejtekniskt 3

(3,47 2,70) Institut (101 - 98)

GJA 11 polymer

Referens 94-298-11 4,4 0,7 Provkub från tillverkning 2

(4,99 3,88) (99 - 97)

System 4 O-G 95-252-2:2 3,5 0,7 Provkub uppgjuten vid VTI av 5

(3,63 3,40) material från Otto Graf Institut (104 - 99)

System 6 O-G 95-252-4:3 4,4 0,9 7

(4,39 4,47) - - (105 - 98)

      

*Samma kub som ovan stämpelbelastad på motstående sida

VTI notat 7- 1996

 



17

Tabell 3 Bindemedelsanalyser för ursprungligt resp återvunnet bindemedel
i undersökta asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter samt ABS.

     

    

   

 

            

Prov VTI-nr Penetration Penetration Mjukpunkt Brytpunkt Elastisk

vid 25°C vid 40°C återgång

vid 10°C

(mm/10) (mm/10) (°C) (°C) (%)

Mastix Tjörn

Referens 94-298-1 59 266 51 -14

System 1 0-6 95-252-1 :1 .66 _ 50 -10
Mastix polymer .

Referens PMB 32 94-298-4 180 70 -16

Referens 94-298-3 1 52 71 -1 5

System 6 O-G 95-252-4:1 169 67 -17

System 7 0-6 95-252-5:1 167 70 -16

GJA 8 Tjörn

Referens 94-298-5 1 7 A_ . 66 -8

s stem 1 O-G 952524 :2 17 *5352 69 ;to
GJA 11 Tjörn

Referens 94-298-7 52 70,5 -5

System 1 O-G 95-252-1:3 74 +3
GJA 8 polymer

Referens PMB 32 94-298-10 182 65 -16 79

Referens 94-298-9 61 81,5 -16 AV(1,5 cm)

System 4 O-G 95-252-2:1 58 85 -8 AV(1,5 cm)

System 5 0-6 95-252-3:1 63 83 -10 AV(4,5 cm)

System 6 0-6 95-252-4:2 102 74 -15 AV (8 cm)

System 7 O-G 95-252-5:2 96 76 -15 AV( 12,5 cm)

System 5 V-l 95-53 58 83 -14 AV(4,5 cm)

GJA 1 1 polymer

Referens PMB 32 94-298-12 177 65 -15 79

Referens 94-298-1 1 131 74 -20 75

System 4 0-6 95-252-2:2 118 75 -17 AV(15 cm)

System 6 0-6 95-252-4:3 119 75 -16 AV(18 cm)

ABS

Referens PMB 20 95-9 217 83,5 -25 98

System 5 0-6 95-252-3:2 210 81 -21 93

System 7 0-6 95-252-5:3 226 70,5 -21 91

System 5 V-I 95-54 228 73 -24 86
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Tabell 4A BBR-lågtemperaturprovning vid -18°C för undersökta produkter.
Ursprungligt bindemedel B 85, PMB 32 och PMB 20

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde

(MPa)

Mastix Tjörn, B 85 291 0.368

94-298-2 (280 300; 307 278) (0.369 0.372; 0.374 0.356)

 

Mastix pclymer, PMB 32

94-298-4

213

(226 223; 204 197)

0.376

0.366 0.368; 0.383 0.385

 

GJA 8 polymer, PMB 32

94-298-10

243

(245 253; 245 ; 238 234)

0.360

(0.345 0.346; 0.356; 0.398 0.354)

 

GJA 11 polymer, PMB 32

94-298-12

246

(262 242; 255 239; 234)

0.361

(0.360 0.349; 0.386 0.366; 0.344)

        

ABS, PMB 20 112 0.556

95-9-1 (103 121) (0.491 0.620)

Tabell 4B BBR-lågtemperatwprøvning vid -24°C för undersökta produkter.
Ursprungligt bindemedel B 85, PMB 32 och PMB 20

Prov VTI nr Styvhet, S m-värde

(MPa)

Mastix Tjörn, B 85 786 0.253

94-298-2 (778 794) (0.259 0.247)

Mastix polymer, PMB 32 490 0.278

94-298-4 (517 495; 508 439) (0.279 0.262; 0.284 0.285)

 

GJA 8 polymer, PMB 32

94-298-10

533

(543 544; 504 540)

0.267

(0.262 0.271; 0.266 0.270)

 

GJA 11 polymer, PMB 32

94-298-12

540

(537; 502 580)

0.273

(0.272; 0.275 0.273)

  

ABS, PMB 20

95-9-1

 

204
(1 74 234)

 

0.336
(0.334 0.337)
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PRODUKTBLAD

PMB 32

Allmänt
PMB 32 är ett poiymermodlñerat bitumen med 3138. PMB 32 är speciellt utvecklat för att användas
som bindemedel i gjmasfalt.
I jämförelse med omodiñerat bimmen har det bättre egenskaper såväl i kyla som i värme.
Därigenom uppnås bättre förmåga att uppta rörelser i tex brokonstmlcnoner speciellt vid kyla.

   

 

' Egenskaper *) Enhet Typdata
Penetration vid 25'C 1 mm] 10 60

40°C i trim/10 190
Kinematisk viskositet 180'C 3 mmzls 300
Densitet i luft vid 2S°C 7 g/em3 1.019
Plampunkt PM 6 °C 240
Bronöjning lmm/min -15°C. . A % > 100

-20°C % 4
Elasdslt återgånng +13-c " 95 85

;rage-r i i I. - :.;r 1%?" ' -^ s.
-' i " 9 ' ' ". §52 , 5 få??? *534 433.;

.. ;iii ...-;25 *2 i??? 8 ,2:22.- 'iiffiz .' maxl

' 30

,..) Siffrorna i kolumnen hänvisar till används analysmetoder

enligt Nynäs bimmenverksemheu kvalitetssâh'ingssystem.

Leveransbeüngelser
Leverans sker i tankbil till verk med egen mottagningscistem. Vid behov finns en verkscontainer
om ca 10 m3 att hyra. Denna är försedd med pump, omrörare och elektrisk mjultvärme för
skonsam varmhállning.

Lagring vid verk
PMB 32 är känsligt för högtemperatur. Långvarig lagring bör undvikas då polymertillsatSen
påverkas särskilt av värmeytor med hög yttemperatur samt av alltför god luftkontakt. Vid längre
tids lagring rekommenderas en maximal temperatur av iöO'C.
Lagringstid vid 160°C max 3 veckor
Lagringstm vid 180°C max 3 dygn
Maximal lagringstemperatur max 200°C

Tillverkning och hantering av gjutasfalt
Temperaturen vid tillverkning av gjutasfalt bör hållas så låg som praktiskt är möjligt.
Gjutasfaltmassan bör ej utsättas för temperatur högre än 220°C. Utläggning bör ske inom 10 timmar

från tillverkning.

Har gjutasfalten hanteras under längre tid vid olika temperaturer kan dess kondition bestämmas
ed formstabilitetsma. Utlâggning måste ske inom 78 timmar från tillverkning. Maximalt under 10

av dessa timmar får massan ha temperatur högre än l90°C.

 

Kvalitetssäkring ISO 9001

941001 930923 SFa/
Gällerj'ån EISth Godkänd v _

 

.* .1 'x

Nwis AB 0 OUERAFF'INADERIEF 149 82 NYNÄSHAMN 0 TELEFON 08-5 20 650 00 0 TELEFAX CDs-SEC I 76 35

 

TOTQLT PNT. SID 83



' ' U;-4. dnr! .LJJLJ .LC-'§44 11||m nu -JLAJ

PRODUKTBLAD

PNIB 20

Allmänt
PMZB 20 är ett högmodiñerat polymerbimmenbindemedel med mycket god eIaSticitet och
beStändighet vid såväl höga som låga temperaturer. PMB 20 är väl lämpar för
användning på. hög- och tungt trafikerade vägar och gator.

De förbättrade egenskaperna uppnås genom inblandning av polymerer av typ
termoplastiskt gummi (SBS).

Egenskaper ' *) Enhet Typdata
Mjukpunkt i glycexin 24 C 80
Penctration vid 25 °C 1 mm/10 100-120
Penetration vid 0°C '(1 g 5 rum/10 ca 15
Kinematisk viskositet vid 135°C 3' f mm2/5 ca 1700

3)- " s0i

.I'm-HW* ' * L . 'u "-"'- »: "1 r. '1; Fa'.o. _. ø.. -V 1\_:;_.-';'. p, rtli.g-; '\ .15. . man.) ful: Joe-.n .2.4.5.*1;.i.q':;dfår'.'?'

__ .LHF - ' 'ü " ' _ . 'i' i , _'k, ns.- r. <;. .5 ...2. .id-a.. :.3- ñAÅÄ. I I
. 'q . . .

' a.. i .4 _ r_ _ .' , .5.:1-.1 . u. .IJ'{: I.) L r.b_r . - _-5,_Ji..'. _ 1 4 O. 4 nu ...-LÅO_ 4__ _ _1
..vfåCf' 'I I? *sin U. .rid-__g 'I' 5. ...9-94 §?*'l.a!.. :la u .-_| '34.4. L: J; 1 ..45'. 3 .aug-J ...3:513_ I'. '.14' g

'4. ' u- 'n ' i '..'-d..-' - "I .,p'.ql'. ' .17 q ' I__. .5I :fi-En" I' 5;' *fd-nu. 4. .(7.04 . l_ _.,4 1 Ja., 4 . ,ut .._. v 3.,
- -a . - du '2' . * 0" "J-'..'."'l°f1 'ti 3.--lwa' o r etui 1htäe'.'lf«_...;' 'v-ifta __E-..v'. y,:._u'u....l .vornln _..Fr' 'I 'V r'..a_. ;.Aäp __:a.'.7_ ... 'Hu ...JH '._wwn _. ...2.1. '5...",JI_ .

'f' ...é-n' ^ 40"... 13".: ,J1'I' _.fT'v ,fl PJ_:._sFI_'.'4 .v'a-N'A' q..-_< I.._d..'g.)'n|qd
41.:'"2 H' "lfkq, 6.4. .J "57-'14' -1-;||.D"l . .043.1 .-f 4 t... ,i a'..":' 'i' .v'..: " 1' . '4 .ek-"41104, 'IJ-*I . I ?147,
.Hk-.m ""Ã'JI -.'1afl" "la ? .'.b\t. l|.' a4'|$.,*'.lh.|_n- ,11, -, *MJ-ta_ ggg.,r'yi- I'i' .14.00: .' r "Magi ' lå'f'al.. -V-ç'. 'NJ'Å'E ' "' '4 *b.0311 'J 31'. '11" I." 0"f "'2 ' vi'v " 4060." '1.44 '- '-"-'. " vu w'." ?x .-'0- '1 "W 277.: 1.. *'v *

'i v .Ilja .-1 -Ap'ts- _ F ..11' 64,7' gg". 'J' ...Hu-Q 4:4*1' -7 .' 4.. x . *in I... ,4.123,2' I _.k L
'.A i _ -. ' ' .7 »_-. -_.,_._.n .ragpromng 5. -mm . ». . , img,..-

dragmotstånd vid-15°C MPa ' .' i ca2
brottöjning vid -15°C % " I .. > 600

Elastisk återgång vid 25°c 96 ' 3-. 9.5.
Leveranstemperatur: l70-190°C
Lagringsstabilitet Produkten separerar ej

al:) Siffrorna i kolumnen hänvisar till använda analysmetoder
enligt Nynäs bimmenVerksamhets kvalitetSailq'ingssystem.

Lagring vid verk
PMB 20 är känsligt för höga temperaturer. Långvarig lagring bör undvikas då
polymerrillsatsen påverkas särskilt av värmeytor med hög ytternperamr samt av alltför
god kontakt med luft. Vid långtidslagring rekommenderas en maximal temperatur av

160°C. Lokal överhettning motverkas genom mndpumpning.

Tillverkning av massor
Tillverkning sker på vanligt sätt. Täta massor tillverkas vid 170 :_l-_10°C, Öppna
dränbelâggninga: tillverkas vid 150 _-':-_10°C, gjutasfalt vid 190 ilO'C.

Utläggning
Sker med konventionell maskinpark.

 

Kvalitetssan ISO 9001

*941001 920801 SFa/
Gällerjrån lit-sätter Godkänn'

NYNÄs AB 0 OLJERAFFINADERIET 149 82 NYNÃSWN 0 Tania-'ou 08-5 20 650 00 0 TELEFAX 05-52:) I 75 .35



Bilaga 2

Instruktioner beträffande ingående produkter och appliceringsförfarande för

tillverkare och ansvarig vid Otto
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7:Swedish Road and

' TransportResearch Institute

Bindemedel/Broisolering/Vägmarkering 1994-08-28

Ylva Colldin '

Anders Bergman
Binab
Box 1525
70115 ÖREBRO

Angående material till Dauerschwellbiegeprüfung

vid Otto Graf Institut i Stuttgart resp

Pulsatorförsök vid Vejtekniskt Institut i Roskilde

Utskick av material

MASTIC ASPHALT "TJÖRN" (enligt recept Pitsundsbron)

Till Otto Graf In_stitut:
Till Otto Graf Institut skickas (2 x 10) kg Mastic Asphalt "Tjörn".

Till V'I'I:
Till VTI skickas 25 kg Mastic Asphalt "Tjörn".
Dessutom skickas recept samt uppgift om stämpelbelastningsvärde liksom ursprungligt

bindemedel (5 1) och uppgift om penetration, mjukpunkt och viskositet.

Sparas vid Binab (eller sänds till VTI för förvaring):
Vid Binab sparas 50 kg Mastic Asphalt "Tjörn" och 5 l bindemedel.

- Använd erhållna märklappar till Mastic Asphalt "Tjäm " -

 

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden

  

MASTIC ASPHALT (för Otto Graf Inst och VTI)
HTJORNH

for system 1
VTI 94-08

*/ address Visit/'ng address Te/epnone Te/efax Posta/ g/'ro accounz

iish Road and Transport Research Institute Olaus Magnus väg 37 013-204000 013-141436 598 01-1

195 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36



MASTIC ASPHALT "POLYMER" (enligt recept Pitsundsbron)

Till Otto Graf Institut:

Till Otto Graf Institut skickas (3 x 10) kg Mastic Asphalt "Polymer".

Till VTI:
Till VTI skickas 25 kg Mastic Asphalt "Polymer".

Dessutom skickas recept samt uppgift om stämpelbelastningsvärde, liksom ursprungligt

polymerbindemedel (5 I) och uppgift om penetration, mjukpunkt, viskositet och elastisk

återgång.

Sparas vid Binab (eller sän(_i_s_till VTI för förvaring):

Vid Binab sparas 100 kg Mastic Asphalt "Polymer" och 5 l polymerbindemedel.

- Använd erhållna märklappar till Mastic Asphalt "Polymer" -

 

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden

MASTIC ASPHALT (för Otto Graf Inst och VTI)
"POLYMER"

for systems 6 and 7

VTI 94-08

 



GUSSASPHALT "TJÖRN" (enligt recept Pitsundsbron)
- bindlager GJA 8
- slitlager GJA 11

Till Otto Graf Institut:
Till Otto Graf Institut skickas (6 x 10) kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 8 och

(10 x 10) kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 11.

Till VTI:
Till VTI skickas 25 kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 8 och

25 kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 11.

Dessutom skickas respektive recept samt uppgift om stämpelbelastningsvärde, liksom

ursprungligt bindemedel (5 1) och uppgift om penetration, mjukpunkt och viskositet.

Sparas vid Binab ;eller sänds till VTI för förvaring):

Vid Binab sparas 60 kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 8,

100 kg Gussasphalt "Tjörn" GJA 11 och 5 l bindemedel.

 

- Använd erhållna märklappar till Gussasphalt "Tjörn " -
GJA 8 binder course resp GJA 11 wearing course

  

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden

GUS§ASPHALT GUS§ASPHALT
"TJORN" GJA 8 "TJORN" GJA 11
binder course wearing course

for system 1 for system 1
VTI 94-08 VTI 94-08

  

(för Otto Graf Inst och VTI)



GUSSASPHALT "POLYMER" (enligt recept Pitsundsbron)
- bindlager GJA 8 P
- slitlager GJA 11 P

Till Otto Graf Institut:

Till Otto Graf Institut skickas (20 x 10) kg Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P och

(15 x 10) kg Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P.

Till Vejtekniskt Institut:
Till Vejtekniskt Institut skickas 200 kg Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P.

Till VTI:
Till VTI skickas 25 kg Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P och 25 kg Gussasphalt

"Polymer" GJA 11 P.

Dessutom skickas respektive recept samt uppgift om stämpelbelastningsvärde, liksom

ursprungligt polymerbindemedel (5 1) och uppgift om penetration, mjukpunkt, viskositet

och elastisk återgång.

S aras vid Binab eller sänds till VTI för förvaring):

Vid Binab sparas 350 kg Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P, 150 kg Gussasphalt

"Polymer" GJA 11 P och 5 l polymerbindemedel.

- Använd erhållna märklappar till Gussasphalt "Polymer" -
GJA 8 P binder course resp GJA 11 P wearing course

  

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden Dauerschwellbiegeprüfung- Sweden

GUSSASPHALT GUSSASPHALT
"POLYMER" GJA 8 P "POLYMER" GJA 11 P

binder course wearing course

for systems 4, 5, 6, and 7 for systems 4 and 6

VTI 94-08 VTI 94-08

  

(för Otto Graf Inst och VTI)

 

Pulsatorförsök - Sweden

GUSSASPHALT (fo'r Vejtekn Inst)
"POLYMER" GJA 8 P

binder course

for system 5

VTI 94-08

 



SPLITMASTIC ASPHALT

Till Otto Graf Institut:
Till Otto Graf Institut skickas material för tillverkning av 150 kg Splitmastic asphalt

(polymer bitumen och aggregate).

Till Vejtekniskt Institut:
Till Vejtekniskt Institut skickas material för tillverkning av 300 kg Splitmastic asphalt

(polymer bitumen och aggregate).

Till VTI:
Till VTI skickas recept samt 5 l polymerbindemedel, med uppgift om penetration,

mjukpunkt, viskositet och elastisk återgång.

_Sparas vid Binab (eller sänds till VTI för förvaring):

Vid Binab sparas material för tillverkning av 350 kg Splitmastic asphalt (polymer binder

och aggregate)

- Använd erhållna märklappar till Splitmastic asphalt -

  

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden

POLYMER BITUMEN AGGREGATE
for Splitmastic asphalt for Splitmastic asphalt

for systems 5 and 7 for systems 5 and 7
VTI 94-08 VTI 94-08

  

(för Otto Graf lust och VTI)

    

Pulsatorförsök - Sweden Pulsatorförsök - Sweden

POLYMER BITUMEN AGGREGATE
for Splitmastic asphalt for Splitmastic asphalt

for system 5 for system 5
VTI 94-08 VTI 94-08

(lör Vejtekn Inst)



SAND
(0.5 - 2.0 mm, tvättad och torkad, för avsandning av primer NM 52 T)

Till Otto Graf Institut:

Till Otto Graf Institut skickas 3 kg sand.

Till Vejtekniskt Institut:
Till Vejtekniskt Institut skickas 2 kg sand.

Till VTI:

Till VTI skickas 1 kg sand.

Sparas vid Binab geller sänds till VTI för förvaring):

Vid Binab sparas 5 kg sand.

 

- Använd erhållna märklappar till Sand -

    

Dauerschwellbiegeprüfung - Sweden Pulsatorförsök - Sweden

SAND SAND
to apply on NM 52 T primer to apply on NM 52 T primer

for systems 4, 5, 6 and 7 for system 5
VTI 94-08 VTI 94-08

(för Otto Graf Inst och VTI) (för Vejtekn Inst)

Med vänlig hälsning

Ylva Colldin



TSwedish Roadand
' TransportResearch Institute

Bituminous binder/Bridge waterprooñng/Road marking 1994-08-31

Ylva Colldin '

Dr Harre

Otto Graf Inst

Baden Würtemberg
Pfaffenwaldring 4

D-70569 Stuttgart
Germany

Dauerschwellbiegeprüfung of five Swedish Waterprooñng systems
at Otto Graf Institut

The following products are sent to you:

Sadofoss - primer 1 l

NM 270 primer (4.5 + 0.9) kg

NM 52 T primer (3.5 + 3.5) kg

+ sand 3 kg

Mastic Asphalt "Tjörn" waterprooñng (2 x 10) kg

Mastic Asphalt "Polymer" waterproofmg (3 x 10) kg

Sheet waterprooñng 5 m

Gussasphalt "Tjörn" GJA 8 binder course (6 x 10) kg

Gussasphalt "Tjörn" GJA 11 wearing course (10 x 10) kg

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P binder course (20 x 10) kg

Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P wearing course (15 x 10) kg

Splitmastic asphalt wearing course polymer binder 10 l
aggregate 140 kg

Please find enclosed information and instructions on products and application procedures.

 

9/ address Visit/'ng address Telephone Telefax Posta/ g/'ro accoun

dish Road and Transport Research Institute Olaus Magnus väg 37 013-204000 013-141436 598 01-1

195 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36



During application of each system please take out samples to send back to VTI for control
(mentioned in application procedures). Use the enclosed labels.

The steel plates you use should be blastered to Sa 2.5 (SS 055900). The surface ruoghness
should be Medium according to SS-ISO 8503-2(G).

A contract from the Swedish Road Administration will follow.

If there are any questions please don 't hesitate to call or fax me.

Yours sincerely

Ylva Colldin



Application of:

SYSTEM 1*

Gussasphalt "Tjörn" GJA 11 35 mm

S Gussasphalt "Tjörn" GJA 8 21 mm
'V Mastic asphalt "Tjörn" 4 mm

Sadofoss 300 g/m2

 

  
  

 

Laboratory application is performed according to the following:

Sadofoss primer is applied with a brush, 300 g /m2

wait 12 to 24 hours

Mastic asphalt "Tjörn " waterproofing is applied 4 mm at application
temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Tjörn " GJA 8 binder course is applied 21 mm at application
temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Tjörn " GJA 11 wearing course is applied 35 mm at application
temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)



Application of:

SYSTEM 4'

II|IIIIIlllllllllllllllllllllil 11 P 35 mm
:Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm

Sheet 3.5 mm

NM 52 T 500 ;L (600 g/m2)

-NM270 100 0 (100 g/m2)

 

Laboratory application is performed according to thefollowing:

NM270 primer is applied with a brush, 100 g / m2

wait 12 to 24 hours

NM 52 T primer is applied with a brush, 600 g / m2. Sand is applied, 750 g / m2

wait 12 to 24 hours

Sheet waterproofing i applied by torch welding

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P binder course is applied 21 mm at
application temperature 200-205 °C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P wearing course is applied 35 mm at
application temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)



Application of:

SYSTEM 5'

Splitmastic asphalt 35 mm

__ Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm

Sheet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM270 100 p (100 g/m2)

 

Laboratory application is performed according to the following:

NM 270 primer is applied with a brush, 100 g /m2

wait 12 to 24 hours

NM 52 T primer is applied with a brush, 600 g / m2. Sand is applied, 750 g / m2

wait 12 to 24 hours

Sheet waterproofing i applied by torch welding

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P binder course is applied 21 mm at
application temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 12 hours

Splitmastic asphalt wearing course is applied 35 mm at application
temperature according to Mr Ulmgren. Voids content shall be 4 %

Sample to VTI (5 kg)



Application of:

   
SYSTEM 6'

Hillllllllllllllllllllllllllll 11 P 35 mm
äGussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm

> '  'Mastic asphalt "Polymer" 4 mm
WSadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 ;4 (600 g/m2)

-NM 270 100 p (100 g/m2)

Laboratory application is performed according to the following:

NM 270 primer is applied with a brush, 100 g / m2

wait 12 to 24 hours

NM 52 Tprimer is applied with a brush, 600 g / m2. Sand is applied, 750 g /m2

wait 12 to 24 hours

Sadofoss primer is applied with a brush, 300 g /m2

wait 12 to 24 hours

Mastic asphalt "Polymer" waterproofing is applied 4 mm at application
temperature 200-205°C Sample to VTI (5kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P binder course is applied 21 mm at
application temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P wearing course is applied 35 mm at
application temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)



Application of:

SYSTEM 7'

Splitmastic asphalt 35 mm

i Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm

* ' ' Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

Sadofoss 300 g/m2
NM 52 T 500 ;.L (600 g/m2)

-NM 270 100 0 (100 g/m2)

 

Laboratory application is performed according to the following:

NM270 primer is applied with a brush, 100 g /m2

wait 12 to 24 hours

NM 52 Tprimer is applied with a brush, 600 g / m2. Sand is applied, 750 g / m2

wait 12 to 24 hours

Sadofoss primer is applied with a brush, 300 g /m2

wait 12 to 24 hours

Mastic asphalt "Polymer" waterproofing is applied 4 mm at application
temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 1 hour

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P binder course is applied 21 mm at
application temperature 200-205°C Sample to VTI (5 kg)

wait at least 12 hours

Splitmastic asphalt wearing course is applied 35 mm at application
temperature according to Mr Ulmgren . Voids content shall be 4 %

Sample to VTI (5 kg)



Sadofoss

Sadofoss primer is a bituminous primer with 40. to 50 % solvent (heptane, toluene and

xylene).

Application is performed to 300 g / m2 with a brush (should be done quite quickly).

After application Sadofoss should dry for 12 to 24 hours before applying the waterprofing

layer ofMastic asphalt "Tjöm" (in system 1) or Mastic asphalt "Polymer" (in systems 6 and

7).

  

 

Gussasphalt "Tjörn" GJA 11

 

35 mm
*\\\

§ \ Gussasphalt "Tjörn" GJA 8 21 mm SYSTEM 1

Ä ' . Mastic asphalt "Tjörn" 4 mm

Sadofoss 300 g/m2
.............................................................. ,. Steel

||| lll|llllll||||l|lllllilll 11 p 35mm
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 6

- i Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

WSadofoss 300 g/m2
. NM 52 T 500 p (600 g/m2)

_NM270 100 p (100 g/m2)
Steel

Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 7

' - - . Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

W Sadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 ;1 (600 g/m2)

_NM 270 100 N (100 g/m2
Steel

 



NM 270

NM 270 primer is epoxi based and contains solvent.

Application is performed to 100 p (100 g/ m2) with a brush.

Base (NM stålprimer 270) and hardener (NM Hårdare 271) is mixed 100 .° 20.

After application NM 270 primer should dry for 12 to 24 hours before applying the next

primer layer ofNM 52 T (in systems 4, 5, 6 and 7).

lllllllllllllllllllllllllllllll 11 p
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

Sheet

NM 52 T

Splitmastic asphalt

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

Sheet

NM 52 T

IIIIUlllllllllllllllllllllllll 11 p
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

' ' Mastic asphalt "Polymer"

W Sadofoss

NM52T

-NM 270
Steel

5555 Splitmastic asphalt

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

' Mastic asphalt "Polymer"

Sadofoss

 

35 mm

21 mm

3.5 mm

500 p (600 g/m2)
100 p (100 g/m2)

35 mm

21 mm

3.5 mm

500 p (600 g/m2)

100 p (100 g/m2)

35 mm

21 mm

4 mm

300 g/m2

500 p (600 g/m2)

100 [L (100 g/m2)

35mm

21 mm

4 mm

300 g/m2

500 LL (600 g/m2)

100 ;.t (100 g/m2)

SYSTEM 4

SYSTEM 5 '

SYSTEM 6

SYSTEM 7



NM 52T

NM 52 Tprimer is epoxi based and contains 3.5 % tar.

Application is performed to 500 p (600 g / m2) with a brush.

Base (NM 52 T) and hardener (NM Hårdare 905) is mixed 100 : 100.

After application NM 52 T primer is applied with sand, 750 g / m2. (The sand should stick to

the primer but not sink down completely into it. Surplus sand is brushed off.)

The primer should then dry for another 12 to 24 hours before the sheet waterproofing is

applied ( in systems 4 and 5) or the next primer layer ofSadofoss (in systems 6 and 7).

  

  

  

 

 

  
  

 

Hilllllll||l||||||llllllll|ll| 11 P 35 m
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 4

heet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 0 (100 g/m2
Steel

Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 5

_ Sheet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 p (100 g/mz)
\ .. Steel

Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 6

. Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

WSadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

_NM 270 100 0 (100 g/m2
Steel

Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 7

' - ' A ' Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

WSadofoss 300 g/mz

NM 52 T 500 0 (600 g/m2)

-NM 270 100 p (100 g/m2)

 



SHEET

The sheet is SBS- modified, 3.5 mm thick and has a polyester reinforcement.

Application is performed by torch welding the sheet, similar to the way it is done on the
bridge. A small "wave" ofbitumen should float in front of the sheet. Torching must not

destroy the reinforcement.

After application the sheet must coolfor at least 1 hour before applying the binder course of

Gussasphalt "Polymer" (in systems 4 and 5).

 

  

  

 

  

  

lllllllllltllllllllllllllllllll 11 p 35 mm
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 4

heet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)
_ NM 270 100 p (100 g/m2)

Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 5

heet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 M (100 gm:)



MASTIC ASPHALT "TJÖRN"

Mastic asphalt "Tjörn" is a non-modified conventional mastic asphalt, used as waterproofing
layer.
Bitumen (16.5 %, pen 85) andfiller (83.5 %).

Application is performed to 4 mm. The mastic is melted to a temperature of200-205 °C.

The mastic temperature must never exceed 215°C.

After application the mastic must cool for at least 1 hour before applying the binder course of
Gussasphalt "Tjörn" ( in system 1).

WGussasphalt "Tjörn" GJA 11 35 mm

Å\\\\\\\\\\\\\\\\ 1(slussasphal:lSjö?" GJA 8 2; mm

w astic as t " öm mm

Sadofoss p J 300 g/mz
Steel

 

SYSTEM l



MASTIC ASPHALT "POLYMER"

Mastic asphalt "Polymer" is a polymer-modified mastic asphalt, used as waterproofing layer.
SBS-modified bitumen (18.5 %) andfiller (81.5 %).

Application is performed to 4 mm. The mastic is melted to a temperature of200-205 °C.
The mastic temperature must never exceed 215°C.

After application the mastic must coolfor at least 1 hour before applying the binder course of
Gussasphalt "Polymer" (in systems 6 and 7).

llIlllllllllllllllllllllllllll 11 p 35 mm
_- Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 6

i Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

WSadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 u (600 g/m2)

_NM 270 100 ;L (100 g/m2)
Steel

;5; Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 7

Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

Sadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

_NM 270 100 u (100 gm:)

 



GUSSASPHALT "TJÖRN"
binder course GJA 8/ wearing course GJA 11

Gussasphalt "Tjörn" is a trinidad-modified conventional gussasphalt, used as binder and/or
wearing course.

Bitumen (7. 7 %), filler and aggregate.

Application is performed, to 21 mm as binder course, GJA 8, as well as to 35 mm as wearing

course, GJA 11, in system 1.

The gussasphalt is melted to a temperature of200-205°C.
The gussasphalt temperature must never exceed 215°C.

Between applications the gussasphalt GJA 8 must coolfor at least 1 hour.

Gussasphalt "Tjörn" GJA 11 35 mm

§\\\\\\\\\\\\\\ ;näasphaätl"Tåöm" GJA 8 21m

astlc as a t " 'Örn" mm

W Sadofoss p J 300 g/m2

Steel

 

SYSTEM 1



GUSSASPHALT "POLYMER"
binder course GJA 8 P / wearing course GJA 11 P

Gussasphalt "Polymer" is a polymer-modified gussasphalt, used as binder course and/or

wearing course.

SBS-modified bitumen (8.1 %), filler and aggregate.

GJA 8 P application is performed to 21 mm as binder course in systems 4, 5,6 and 7.
GJA 11 P application is performed to 35 mm as wearing course in systems 4 and 6.
The gussasphalt is melted to a temperature of 200-205°C.
The gussasphalt temperature must never exceed 215 °C.

lllllllllllllllllllllllllllll   Gussasphalt "Polymer" GJA 11 P 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 4

heet 3.5 mm

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 p (100 g/m2)
Steel

Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 5

Sheet 3.5 mm

. NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100u(100g/m2
Steel

IllllIllllllllllllllllllllllll GJA 11 p 35mm
Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 6

. - Mastic asphalt "Polymer" 4 mm

W Sadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 p. (100 g/m2)
Steel

3;; Splitmastic asphalt 35 mm

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P 21 mm SYSTEM 7

i' n " Mastic asphalt "Polymer" 4mm

WSadofoss 300 g/m2

NM 52 T 500 p (600 g/m2)

-NM 270 100 p (100 g/m2)

 



SPLITMASTIC ASPHALT

The splitmastic asphalt is a polymer-modified asphalt concrete, used as wearing course.

SBS-modified bitumen, filler, aggregate (max size 12 mm).

Application is performed to 35 mm as wearing course in systems 5 and 7.
Mixing is done according to instructions from Mr Ulmgren.

Voids content must be 4 %.

 

  

  
:::::

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

Splitmastic asphalt

Gussasphalt "Polymer" GJA 8 P

Mastic asphalt "Polymer"

W Sadofoss

NM52T

_W270
Steel

 

35 mm

21 mm

3.5 mm

500 0 (600 g/m2)
100 0 (100 g/m2)

35mm

21 mm

4 mm

300 g/m2

500 p (600 g/m2)

100 ;1(100 g/mz)

SYSTEM 5

SYSTEM 7



Bilaga 3

GPC-diagram

VTI notat 7-1996
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