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Förord
Projektet har utförts på uppdrag av KFB.

Här refereras till laboratorieundersökningar utförda vid resursgruppen Binde-

medel/Broisolering/Vägmarkering. Provningarna har utförts av Åsa Nilsson, Jane

Salomonsson, Helene Wallgren och Sofi Åström.

Utvecklings- och konstruktionsarbete kring trögerapparaten och Universal

Material Testing Machine har utförts inom VTIs enheter för maskinteknisk service

och mätteknik, under ansvar av Bengt Sandberg respektive Roland Östergren.

Det mättekniska arbetet med kalibreringsutrustningen för trögerapparatens

slagenhet och Universal Material Testing Machine har utförts av Anders Örbom.

Det maskintekniska arbetet med Universal Material Testing Machine och

övriga provningsutrustningar för broisolering har utförts av Jonny Blom, Rolf

Gillberg, Roland Jakobsson, Tommy Pettersson, Peter Spindelberger och Rolf

Svensson.

Linköping, augusti 1996

Ylva Edwards
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1 Orientering
VTI/Vägteknik har omfattande resurser och i många fall unik kompetens inom

vägmaterialområdet.

I notatet beskrivs den del av långsiktigt kompetensuppbyggande utvecklings-

arbete inom material- och ämnesområdena Bituminösa bindemedel, Broisole-

ring och Vägmarkering som finansierats av KFB under tidsperioden 1993-1996.

Utvecklingsarbetet avser metoder, metodik och tillhörande laboratorieutrust-

ningar, och har bedrivits parallellt med Övrig forsknings- och provningsverksam-

het inom de aktuella verksamhetsområdena.

Bituminösa bindemedel
Bitumen är kemiskt sett av mycket komplex natur och ingår som en viktig del i

vägbeläggningar av olika slag, i ytbehandlingar och förseglingar, liksom i bitumi-

nösa broisoleringsprodukter som asfaltmastix och isoleringsmattor.

Bitumenet har avgörande betydelse för vägbeläggningens förmåga att motstå

termiska spänningar, som i sin tur kan orsaka sprickbildning i asfaltbeläggningen.

Plastisk deformation i beläggningen och spårbildning är ett annatfenomen som

direkt kan relateras till bitumenets egenskaper, liksom beläggningens hållbarhet

och åldring.

Som en följd av den ständigt ökande och allt tyngre trafiken ställs också större

krav på beläggningens egenskaper. Nya beläggningstyper och bindemedel har där-

med utvecklats. Beträffande bindemedlet förekommer främst olika typer av poly-

mermodifiering.

Vid rutinanalys och klassificering av bitumen används fortfarande i huvudsak

empirisk traditionell provningsmetodik, avsedd för konventionellt bitumen, med

bestämning av egenskaper som penetration, viskositet, brytpunkt mm. Utveckling

av ny metodik för både rutin- och forskningsinriktad provningsverksamhet pågår

emellertid intensivt sedan ett antal år tillbaka. Den största och mest kända sats-

ningen är SHRP (Strategic Highway Research Program).

Inom SHRP har metoder för klarläggande av bitumenets kemiska struktur ut-

vecklats, liksom metoder för att prova fundamentala fysikaliska egenskaper rela-

terade till beläggningens verkliga förhållande och till bitumenets grundläggande

kemiska struktur. Traditionell bitumenanalys har i SUPERPAVE asphalt binder

specifications ersatts med nya reologiska metoder och utrustningar som DSR

(Dynamic Shear Rheometer), BBR (Bending Beam Rheometer), DTT (Direct Ten-

sion Tester) och PAV (Pressure Ageing Vessel).

Forsknings- och utvecklingsarbetet på bindemedelssidan har följts upp genom

litteraturstudier och medverkan i svenska bevakningsgruppen för SHRP-asfalt.

Information om metodik och utrustningar för SHRP binder specification tests har

erhållits bl.a. genom medverkan i SHRP binder specification course vid Asfalt-

institutet i Lexington 1994.

Utrustning för kemisk karaktärisering av bituminösa bindemedel (Iatroscan,

GPC och IR-spektrometer) finns vid VTI, och utvecklingsprojekt har startats upp.

Detsamma gäller för viss provningsutrustning enligt SHRP. En BBR Bending

Beam Rheometer inköptes 1994 från USA. Inköp av ytterligare SHRP-utrustningar

planeras.

I det aktuella KFB-finansierade utvecklingsarbetet för bituminösa bindemedel

ingår kemisk karaktärisering med GPC och FT-IR samt en inledande studie av

bituminösa förseglingsprodukters funktionsegenskaper.
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Broisolering
I en brokonstruktion av betong utsätts denna för trafikens och klimatets inverkan,

men också för nedbrytningsprocesser av olika slag, under inverkan av vatten, väg-

salt och luftföroreningar. Nedbrytningsprocesserna har mekanisk eller kemisk

natur, med betongskador och armeringskorrosion som följd. Här krävs isolering

som ett skydd för betongen, mot i första hand vatten- och vägsaltinträngning.

Broisolering används också i detta syfte i de allra flesta europeiska länder.

Isoleringssystemens uppbyggnad och ingående material varierar från land till

land, liksom provningsmetoder och kravspecifikationer. Variationema beror på

faktorer som klimatförhållanden, erfarenheter och ekonomi men också på faktorer

som tradition och filosofi för landets och verksamhetens vidkommande. Bland de

vanligast förekommande isoleringssystemen i Europa är isolering med gjutasfalt,

asfaltmastix eller polymermodifierad asfaltmastix, bitumenmattor av oxiderad

eller polymermodifierad bitumen, samt konstmaterial baserat på epoxi, polyuretan

eller akrylat.

Kunskapsbehovet inom ämnesområdet koncentreras kring nya och på olika sätt

modifierade material, produkter, system och tekniker, liksom kring utveckling av

nya laboratoriemetoder, utrustningar, normer och krav. Speciellt CEN-arbetet med

anpassning av provningsmetodik och utrustning samt tillhörande ringanalyser ökar

i omfattning. VTI medverkar aktivt inom CEN TC 254 WG6 Flexible sheets for

waterproofing ofconcrete bridge decks and other areas of concrete trafi'icable by

vehicles, samt i CEN TC 314 Mastic asphaltfor waterproofing.

I det aktuella KFB-ñnansierade utvecklingsarbetet för broisolering ingår ut-

vecklingsarbete kring en drag- och tryckprovningsutrustning för studier av låg-

temperaturegenskaper vid tre-punktsbelastning, för asfaltmastix- och gjutasfalt-

produkter. En studie och ringanalys inom CEN TC 254 beträffande vattenabsorp-

tionstest för broisoleringsmattor har ingått liksom tillverknings- och utvärde-

ringsdelar kring Kulpenetrationstest (enligt TP-BEL ST 1992) och Lågtemperatur-

test Herrmann (enligt DIN 1996 Teil 18, 1989).

Vägmarkering
Fungerande vägmarkering ger trañkanten information och optisk ledning, och

bidrar därmed till en olycksminskning i trafiken. Förutom optiska krav på

synbarhet i dagsljus och i mörker (reflektans respektive retroreflexion) ställs krav

på friktion och hållbarhet.

Kallt klimat och dubbdäckstrañk, i kombination med den ständigt ökande tra-

fikbelastningen, ställer höga krav på markeringens hållbarhet. Hållbarheten beror i

sin tur på materialegenskaper såsom slitstyrka, styvhet och åldringsbeständighet.

I Sverige används i huvudsak termoplastisk vägmarkeringsmassa av konventio-

nell typ (3 mm) samt spraymassa (1.5 mm). Med start 1988 började Vägverket er-

sätta vägmarkeringsfärg med spraymassa på lågtraflkerade vägar. Satsningen gjor-

des av miljötekniska skäl.

Vid godkännande och klassificering av termoplastmassor med avseende på

hållbarhet används idag funktionsrelaterad provningsmetodik på laboratoriet.
Metodik och provningsprogram har utvecklats vid VTI inom Vägverksprojekt.

Klassificeringen utförs enligt specifikation i VÄG 94.

Vägmarkering behandlas i det europeiska harmoniseringsarbetet inom CEN TC

226 WG2 Road Equipment - Horizontal signalization. Här ingår bl.a. laboratorie-

metoder och kravspecifikationer för termoplastiska vägmarkeringsmassor. De nor-
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diska länderna har genom samstämmigt agerande vunnit gehör för behovet och

nyttan av hållbarhetsprovning på laboratoriet, med värmestabilitetstest, stämpelbe-

lastningsvärde och trögerslitagetest före och efter artiñciell åldring i väder-

simulator, i överensstämmelse med metoder i VÄG 94.

I det aktuella KFB-finansierade utvecklingsarbetet för vägmarkering ingår

främst arbete med en kalibreringsutrustning för trögerapparatens slagenhet.

2 Bindemedel
Följ ande delar har ingått i utvecklingsarbetet:

0 GPC-analys,

0 FT-IR-spektrometrisk analys,

0 inledande studier av förseglingsprodukters funktionsegenskaper.

2.1 GPC-analys
Vid GPC-analys (Gel Permeation Chromatography) karaktäriseras ett material

med avseende på molekylstorleksfördelning. Tekniken används ofta inom t.ex.

polymerindustrin.

Vid analysen injiceras provlösning i ett flöde av lösningsmedel som passerar

genom en kolonn fylld med porös massa av gelpartiklar. Dessa är tätt packade och

av varierande storlek. Då provet passerar genom kolonnen kommer stora mole-

kyler att passera först och mindre molekyler senare. Detektering sker med hjälp av

RI- eller UV-detektor.

Molekylviktsfördelningen erhålles och åldringens inverkan på bitumenet kan

bl.a. studeras. Polymerhalt kan bestämmas för polymerbitumen med polymerer

som SBS (styren-butadien-styren).

VTIs GPC-analysutrustning inköptes 1989. Ett nytt datorprogram har köpts in

under 1995. Mer information kan nu påenklare sätt erhållas ur ett GPC-diagram.

Vid en körning beräknas medelvärdena number-average molecular weight (Mn),

weight average molecular weight (MW), z-average molecular weight (MZ), (z+l)-

average molecular weight (MH 1), pikvärdet och polydispercity (MW/Mn).

Inköming av den nya mjukvaran har utförts med medel från KFB. Utprovning

av metodik pågår för närvarande.
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Figur 1 Ungefärliga lägenför olika MW-medelvärden i ett GPC-diagram

VTI notat 45-1996 6



 

Millennium Overlay Report Printed: June 30, 1995 Page: 1 of 1

Report Method: VTI_overlay Version: 2.10

Project: Kvalitetskontroll

    

-1

.140 .00-4

120 .001

80.00

60.00

40.00

20.00

 

0.00

  

J
l
l
l
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
i
l
l
l

  

10.00 20.l00 30!00

munter.

(99.82MV ) SamplaNm: 385 94-223-4 Vial: 4 Injection: 1
(manual: 410

------- (144.83MV ) SamplaNama: BBS 94-092-1 Vial: 4 Injection: 1
- Channel: 410

  

Provresultat

Area Mz Mz+1 Mw MP Mn . .
# samPJ'e Name (uV*seo) (Daltons) (Daltons) (Daltons) (Daltons) (Daltons) POleISPerSLty

1 885 94-092-1 8283262 3412 _ 7800 1463 1060 788 1-856420
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FigurZ GPC-diagram för två bitumen (B85) från 1994 års

kvalitetsuppföljning vid VTI.

2.2 FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
Vid IR-spektroskopi bestäms absorptionen av infrarött ljus i vågtalsområdet 4000-

400 cm'1 för de ingående molekylema i ett prov.

IR-ljuset absorberas av förekommande kemiska bindningar, och absorptionen

resulterar i energiökning och förändring av molekylrörelser. Funktionella grupper

i molekylen absorberar strålningen i samma vågtalsområde oberoende av hur

molekylen ser ut för övrigt. Det finns således en korrelation mellan de vågtal vid

vilka molekylen absorberar IR-strålning och molekylens struktur. Denna korrela-

tion gör att okända molekylers struktur kan identifieras med hjälp av sitt IR-spekt-

rum. Förutom kvalitativ kemisk karaktärisering kan kvantitativ information er-

hållas med hjälp av ett IR-spektrum. Kvantitativa analyser med FT-IR utförs på

basis av Beer's lag, där koncentration relateras till absorbans.

I ett IR-spektrum avsätts strålningsintensitet mot våglängd. Absorbansen upp-
mäts som höjd eller area.
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2.2.1 Fr-IR för bituminösa bindemedel

Beträffande kemisk karaktärisering av bituminösa bindemedel kan IR-analys an'-

vändas för fingerprinting och studier av åldringseffekter hos bindemedlet. Det

är t.ex. möjligt att bestämma vilken oljekälla bitumenet kommer ifrån.

Typ av polymer i ett polymermodiñerat bindemedel är också möjligt att be-

stämma med hjälp av IR-spektrum. Varje polymer har ett karaktäristiskt spektrum

som kan kännas igen i ett polymermodiñerat bindemedel. Även polymerhalten i

ett polymermodiñerat bitumen kan i Vissa fall bestämmas.

Kontroll av att inget lösningsmedel finns kvar efter återvinning av ett binde-

medel ur asfaltmassa kan också utföras med hjälp av IR-analys.

2.2.2 FT-IR vid VTI

En FT-IR spektrometer 1725 X inköptes till VTI 1988, men har av olika anled-

ningar inte använts i tänkt omfattning.

En uppdatering av PT-IR spektrometem har kunnat utföras under 1995, med

införskaffning av PC och mjukvara.

Ett studiebesök vid Vejtekniskt Institut (VI) i Roskilde genomfördes med

KFB-medel, för två personer i september 1995. Under perioden 1986 till 1989 ut-

fördes nämligen vid VI en grundläggande studie kring möjligheterna med IR-ana-

lys för bituminösa bindemedel. Det ansågs därför viktigt att få ett kunskaps- och

erfarenhetsutbyte till stånd med de danska kollegorna.

En IR-kurs arrangerad av Perkin Elmer i Göteborg genomfördes för två perso-

ner i oktober 1995, varvid förberedelser, resa och tid för medverkan i kursen

bekostades med KFB-medel.

Inkömingar av utrustning, mjukvara och metodik pågår.
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Figur 3 IR-spektrumför ren bitumen av typ B 180. VTI 1996
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2.3 Förseglingsprodukters funktionsegenskaper

På asfaltbelagda ytor med låg trafik uppstår med tiden sprickor och stensläpp i be-

läggningens yta. Den huvudsakliga anledningen till detta åldringsfenomen är att

bitumenets egenskaper förändras under inverkan av luftens syre, UV-ljus, vatten,

vägsalt m.m. Bitumenet blir sprödare och mer sprickbenäget.

För att förhindra eller åtgärda denna typ av skador utförs försegling med olika

typer av förseglingsprodukter. Åtgärden anses föryngra beläggningsytan. Produk-

ter som används är bitumenemulsioner eller bitumenlösningar med tillsatser av

olika slag. Appliceringen utförs manuellt med klistermoped eller med spridarbil.

Åtgärden används i huvudsak på flygfält och kommunala vägar med låg trafik.

2.3.1 Inledande funktionsprovning vid VTI

En inledande laboratoriestudie av förseglingsprodukters funktionsegenskaper

utfördes för KFB-medel under 1993. Studien har redovisats i VTI notat 18-93.

Vidhäftningsegenskaper och slitstyrka bestämdes, med motsvarande metodik

som för vägmarkeringsmassa applicerad på marshallprovkropp. Tre förseglings-

produkter ingick i undersökningen.

Efter genomförda provningar kunde konstateras att metodiken med Vissa modi-

fieringar också var användbar för laboratorieprovning av förseglade asfaltbelägg-

ningsytors funktionsegenskaper. Mer kemiskt inriktade undersökningar av åld-

ringshämmande effekter, kompatibilitet mellan produkter samt kemisk

karaktärisering efterlystes i det aktuella notatets slutkommentar.

2.3.2 Fortsatta studier inom FortV-projekt

Ett projekt för laboratoriestudier av ett antal förseglingsprodukters föryngrande

inverkan på bindemedlet i en asfaltbeläggning inleddes under 1994 på uppdrag

från Fortifikationsverket.

I undersökningen karaktäriseras förseglingsprodukterna enligt specifikationer

för bitumenemulsion och bitumen i VÄG 94 samt med hjälp av kromatografisk

metodik. Förseglingens inverkan på ursprungligt och åldrat bitumen analyseras.

En inledande del har avrapporterats i VTI notat 67-1994. Projektet pågår ännu.

 

Figur 4 Försegling av en asfaltbeläggningsyta.
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3 Broisolering
Följande delar har helt eller delvis ingått i utvecklingsarbetet:

0 utrustning och metodik för lågtemperaturprovning med tre-punktsbelastning,

för asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter,

0 utrustning och metodik för lågtemperaturprovning enligt Herrmann för asfalt-

mastix,

0 utrustning och metodik för Kulpenetrationstest,

0 studie och ringanalys inom CEN TC 254 WGÖ beträffande vattenabsorptions-
test för broisoleringsmattor.

3.1 Lågtemperaturprovning med tre-punktsbelastning
Lågtemperaturegenskaper hos en asfaltmastix (eller gjutasfalt) kan studeras t.ex.

vid tre-punktsbelastning i en Universal Material Testing Machine. Låg belast-

ningshastighet används för simulering av termiska spänningar i ett material. Test-

balkar provas genom belastning på balkens mitt vid konstant nedböjningshastig-

het. Last och nedböjning registreras varefter maximal böjdragspänning, töjning i

provets undersida och E-modul beräknas.

3.1.1 Provning i anslutning till Iângtidsuppvärmningsförsök i Akalla

Tre-punkts belastningsprov vid låg temperatur utfördes i samband med ett in-

ledande långtidsuppvärmningsförsök vid Akalla 1991, för jämförelse mellan kon-

ventionell asfaltmastix och polymermodifierad asfaltmastix. Provningen utfördes

vid Nynäs. Hundbensformade provkroppar användes, belastningshastigheten var

0.2 mm/min och provningstemperaturen -20°C. Polymermodiñerat asfalt-

mastixprov togs ut varje timme under långtidslagringsförsökets gång.

Provning vid låg temperatur är nödvändig i dessa sammanhang, men metodiken

som använts visade sig otillfredsställande.

3.1.2 Tre-punktsbelastning vid VTI

Utveckling av ny metodik startades upp vid VTI. Lämplig Universal Material

Testing Machine köptes in och kompletterades med en kylkammare för provning

vid låga temperaturer. Utrustning och material till kylkammaren bekostades av

VTI. Konstruktion och materialval för kylkammaren togs fram inom ett examens-

arbete under våren 1993, varefter kylkammaren tillverkades vid VTIs enhet för

maskinteknisk service. Utrustningen kördes in och lämplig metodik provades ut

för i huvudsak asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter.

Metodiken har sedan tillämpats inom en rad projekt. Resultat har dokumen-

terats i VTI notat 31-1996. Provningsresultat föreligger även för isoleringsproduk-

ter som ingått i utvecklingsprojekt för Höga Kusten-bron samt för isolerings-

produkter avsedda för isolering av broar med aluminiumfarbana. Metodbe-

skrivning föreligger på svenska och engelska och metodiken har under innevar-

ande år introducerats i det europeiska harmoniseringsarbetet inom CEN TC 314

Mastic asphaltfor waterproofing. Utvecklingsarbetet med utrustning och metodik

har ingått i det aktuella KFB-projektet.

Motsvarande provningsmetodik förekommer för gjutasfalt i Tyskland (Biege-

zugfestigkeit). Provningen utförs enligt metodik för betong (DIN EN 196) eller en-
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ligt Berliner Vetfahren normalt vid 22°C och O°C. Nedböjningshastigheten är i

sistnämnda fall 10 min/min.

I Danmark har tre-punkts belastningsprovning använts i samband med provning

av isolerings- och beläggningsmaterial för broförbindelsen över Store Bzelt.
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Figur 5 Provningsanordningför tre-punktsbelastning.

3.2 Lågtemperaturprovning med fallprov enligt Herrmann

Vid lågtemperaturtest enligt Herrmann (DIN 1996, Teil 18,1989) får en kulformad

och till låg temperatur nedkyld provkropp falla fritt från viss höjd. Provkroppen

undersöks sedan med avseende på brott och sprickor.

Utrustningen har tillverkats vid VTIs enhet för maskinteknisk service och ut-

värderats i anslutning till lågtemperaturstudier inom ett antal olika projekt (VTI

notat 27-1995 och VTI notat 31-1996). Resultat som ännu inte redovisats

föreligger inom ytterligare ett projekt (om asfaltmastix' beständighet).

Utvecklingsarbetet med metoden har ingått i det aktuella KFB-projektet.
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3.3 Kulpenetrationstest

Med kulpenetration avses provningsmetodik enligt TP-BEL ST 92 (Technische

Prüfvorschriften für die Prüfung der Dichtungsschichten und der Abdichtungs-

Systeme für Brückenbeläge aus Stahl) för bestämning av penetration och elastisk

återgång för t.ex. asfaltmastixmaterial. Vid bestämningen används i princip sam-

ma utrustning som vid konventionell bestämning av penetrationen för bitumen.

Penetrationsnålen är utbytt mot en penetrationskula. Penetration (nedsjunkning)

och återgång registerats. Den elastiska återgången beräknas sedan i procent av

penetrationen.

Utrustningen har tillverkats vid VTIs enhet för maskinteknisk service och ut-

värderats i anslutning till annan laboratorieprovning av polymermodiñerad asfalt-

mastix (VTI notat 27- 1995 och VTI notat 31-1996).

Utvecklingsarbetet med metoden har ingått i det aktuella KFB-projektet.

3.4 Vattenabsorptionstest - CEN TC 254 WGG Ringanalys
Under innevarande år har en jämförande studie och ringanalys inletts för bestäm-

ning av vattenabsorption hos broisoleringsmattor. Metoden behandlas inom CEN

TC 254 WG6 Flexible sheets for waterproofing of concrete bridge decks and

other areas ofconcrete traficable by vehicles.

Fem laboratorier medverkade i en första delundersökning som redovisats vid

WG6-möte (23-24 maj 1996 i Paris). En andra undersökning pågår, och kommer

att redovisas vid nästa WGö-möte (30 september - 1 Oktober 1996 i Zürich). Efter

den första delundersökningen har metoden modiñerats för bättre repeter- och

reproducerbarhet. Två metodaltemativ utvärderas.

Medverkande laboratorier i ringanalysens andra del är Vejtekniskt Institut (VI)

i Roskilde, Tekniska universitetet (TVFA) i Graz, Smid & Hollander i Groningen

Nederländerna samt VTI. Prov har skickats ut från Smid & Hollander.

Provningens genomförande har ingått i det aktuella KFB-projektet.

VTI notat 45- 1996 12



4 Vägmarkering
Följ ande delar har helt eller delvis ingått i utvecklingsarbetet:

0 framtagande av kalibrerings- och kontrollutrustning för trögerapparatens slag-
enheL

0 jämförande studier mellan utrustningar för artificiell accelererad åldring av

vägmarkeringsmaterial, _

0 studier och undersökningar i samarbete med BASt (Bundesanstalt für Strassen-
wesen) mot bakgrund av europeiskt harmoniseringsarbete inom CEN TC 226.

4.1 Kalibrerings- och kontrollutrustning för trögerappa
ratens slagenhet

En andra trögerapparat togs fram vid VTI inom 1994 och 1995 års vägverks-

projekt. Den nya utrustningen togs i bruk i samband med 1995 års kvalitetsupp-

följning av vägmarkeringsmassa. Samtliga delar i den nya trögerapparaten, utom

nålarna och fjädern till den tryckluftsdrivna nålpistolen, har tillverkats vid VTI,

för bättre kontroll av ingående utrustningsdelar. Trögerutrustningen är monterad i

en kylkammare.

Vid kontroll och kalibrering av trögerapparaten används referensprovkroppar

med känt slitage; en produkt med mycket god slitstyrka och en med förhållande-

vis högt slitage. I det fall avvikande resultat för referenserna erhålls, utförs extra

kontroller med avseende på provnings- och utrustningsparametrar som tryck,

temperatur, avstånd, smörjning, ingående utrustningsdelars tillstånd m.m.

Förslitning eller annan förändring hos slagenheten kan vara anledning till att av-

vikande resultat erhålls vid en provning i trögerapparat. En enkel väldeñnierad

metodik för kalibrering av trögerapparatens slagenhet, i samband med tillverkning

och kontroll på laboratoriet har därför efterlysts under många år. KFB har nu med-

verkat till att en sådan utrustning tagits fram vid VTI.

m 5753;, _,
0 nu)

 

Figur6 Kontrollutrustning för trögerapparatens slagenhet. Display under

provning.
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I den nya trögerapparaten kan slagenhetens funktion i utrustningen registreras

med hjälp av kraftgivare. En vertikal kraftsignal erhålles i form av ett relativt brett

spektrum, med en markant grundfrekvens vid cirka 55 Herz och maximal amp-

litud mindre än 100 N. Medelvärde och RMS (Root-Mean-Square) beräknas för

mätning över 15 sekunder. Erhållet resultat är starkt beroende av tryck såväl som

avstånd mellan nålar och provyta. Systemet har utvecklats kring en labtopdator

vilket ger en relativt enkel signalanalys. Signalen från kraftgivaren,via förstärkare

och A/D-omvandlare, tas in via datorns parallellport. Resultat kan lagras på disk

och dokumenteras på skrivare.

Utvecklingsarbetet med trögerapparat och kalibreringsutrustning har dokumen-

terats i VTI notat 51-1995.

4.2 Jämförande studier mellan utrustningar för artificiell

accelererad åldring av vägmarkeringsmaterial

Äldringsbeständigheten hos bindemedlet i en vägmarkeringsmassa har avgörande

betydelse för markeringens hållbarhet på vägen, där den utsätts för solljus, värme,

fukt och atmosfäriska luftföroreningar.

Bindemedlet i vägmarkeringen består av organiska polymerer. Dessa är mer

eller mindre stabila vid exponering i utomhusmiljö. Additiv av olika slag kan till-

sättas produkten för ökad hållbarhet.

Det är viktigt att kunna testa hållbarheten under relevanta klimatförhållanden,

både i samband med utveckling av nya produkter och i produktionskontrollsyfte.

Provningsmetoder för accelererad artificiell åldring har därför utvecklats.

 

Figur 7 Vägmarkering applicerad på marshallprovkropp åldras i väder-

simulator, Xenotest
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4.2.1 Parametrar som påverkar åldringen

Solljuset utsänder elektromagnetiska vågor i området 295-3000 nm (UV-ljus 295-

400 nm; synligt ljus 400-800 nm; IR-ljus 800-3000 nm). UV-ljuset utgör endast

6 % av den totala strålningen men är den del som påverkar den fotokemiska reak-

tionen och bindemedlets nedbrytning mest.

Filtrerat xenon-ljus är idag den ljuskälla som används för simulering av sol-

ljusets påverkan.
Temperaturen har stort inflytande på nedbrytningen. Nedbrytningshastigheten

stiger med ökad temperatur. För de flesta material är förhållandet mellan tempera-

tur och nedbrytningshastighet inte linjärt. För registrering av temperaturen i en

vädersimulator exponeras ett material med bestämd färg (svart eller vitt) i utrust-

ningen och temperaturen uppmäts på detta material. Black Panel Temperature

(BPT), Black Standard Temperature (BST) eller White Standard Temperature

(WSP) används.

Vatten och fukt kan medverka vid nedbrytningsprocessen, men den kemiska

reaktionen accelereras inte med mer fukt.

Atmosfäriska luftföroreningars påverkan är normalt ett resultat av flera fak-

torer. Ett exempel är kombinationen 802, fukt och UV som ger kraftig nedbryt-

ning av pigment.

4.2.2 Äldringsbeständighet provas vid VTI
Vid bestämning av åldringsbeständighet för termoplastiska vägmarkeringsmassor

enligt VÄG 94 utförs slitageprovning i trögerapparat före och efter accelererad

artificiell åldring i vädersimulator. Åldringen utförs i enlighet med ISO 4892,

1000 timmar med 18 minuters fuktpåverkan varannan timme och svartstandard-

temperatur 45°C. Skillnaden i trögerslitage utgör ett mått på materialets åldrings-

beständighet. Provningsmetodik och kravspecifikationer har utvecklats i anslut-

ning till jämförande studier i fält.

Åldringsprocessen utförs vid VTI i två olika vädersimulatorer (Xenotest 250

respektive Suntest). Vid behov utnyttjas även två Xenotestutrustningar vid SP

(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). Ljuskälla, temperatur och fuktpå-

känning kontrolleras på ensartat sätt i samtliga utrustningar. Jämförande prov-

ningar har utförts vid ett antal tillfällen för direkt kontroll av överensstämmelsen

mellan utrustningar. Dessa jämförande provningar har utförts inom det aktuella

KFB-projektet, i anslutning till den normala provningsverksamheten.

Erhållna resultat indikerar att åldring i Suntestutrustningen ger något större på-

verkan än åldring i Xenotestutrustningen. Fler jämförande provningsresultat

väntas. Eventuellt kommer en radiometer för kontrollmätning av bestrålnings-

mängden i utrustningama att införskaffas.

4.3 Studier och undersökningar i samarbete med BASt mot

bakgrund av europeiskt harmoniseringsarbete inom

CEN TC 226
Kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom ämnesområdet har tidigare genom åren i

huvudsak innefattat finska VTT, norska Veglaboratoriet samt branschens före-

trädare. Med CEN-arbetet har ytterligare ett antal kollegor och laboratorier knutits

till kontaktnätet. Bland dessa kan speciellt nämnas BASt (Bundesanstalt für

Strassenwesen).
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Under en gästforskarperiod vid BASt 1993 inleddes bl.a. en jämförande studie

mellan tysk och svensk provningsmetodik för termoplastisk vägmarkeringsmassa.

Studien avsåg slitageprovning samt åldringsförfarande i anslutning till slitage-

provning. Provningsmetodik och erhållna resultat har redovisats i VTI notat 51-

1995.

4.3.1 CEN TC 226 WG2 Ringanalys

Under 1994 startades en ringanalys upp vad gäller laboratorieprovning av funktio-

nella egenskaper för vägmarkeringsmaterial. Ringanalysen genomfördes för ett

antal testmetoder i Draft standard 1871, Laboratory requirements - physical

properties. Slutrapport med resultat och statistisk analys erhölls i juni 1996 från

Akzo Nobel i Nederländerna, som var ansvarig för ringanalysens genomförande.

Syftet med ringanalysen var att få en uppfattning om repeterbarhet och repro-

ducerbarhet för testmetoderna. Elva laboratorier från åtta länder medverkade, men

inte alla laboratorier kunde utföra samtliga tester.

Medverkan och resultat för VTIs del har redovisats i VTI notat 51-1995. Prov-

ningar och dokumentation genomfördes inom 1994 och 1995 års VV-projekt.

Klarläggande av skillnader i resultat, metodik och utrustningar har krävts i en del

fall, och då utförts med medel från KFB. Stämpelbelastning och värmestabilitet är
provningsmetoder som varit föremål för diskussion och extra jämförande insatser.

VTI och BASt har varit engagerade i detta arbete.
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5 Kommentar och fortsatt arbete
Notatet utgör en kort sammanfattning av det utvecklingsarbete kring metoder och

laboratorieutrustning som bedrivits med medel från KFB under perioden 1993-

1996, för bituminösa bindemedel, broisolering och vägmarkering.

Bituminösa bindemedel
Kemisk karaktärisering med GPC och FT-IR samt en inledande studie av bitumi-

nösa förseglingsprodukters funktionsegenskaper har ingått. Inkörning av utrust-

ningar (GPC och IR), datorprogram och metodik har utförts.

För GPC har användbara rutiner uppnåtts och GPC-diagram kan rutinmässigt

registreras för inkomna bindemedel.

Mycket information finns att hämta i ett GPC-diagram och ett fortsatt utveck-

lingsarbete har mycket att ge. Metodik för kvantitativ bestämning av polymerinne-

håll för SBS-modifierad bitumen bör kunna fastläggas. Äldringens inverkan på

bindemedlets spektrum kan på olika sätt studeras och värdefull information

erhållas.

För IR saknas ännu motsvarande rutiner som för GPC (och Iatroscan). Även

här finns värdefull information att hämta; om bindemedlets ursprung, tillsats-

medel, polymermodiñering, oxidation mm.

I juni 1996 hade VTI/Vägteknik besök av Professor P. Canisius, Professor E.

Ehrola och Professor A. Molenaar för en sk. Peer Review, på uppdrag av KFB.

Kemisk karaktärisering av bituminösa bindemedel ansågs av dessa herrar vara ett

högprioriterat forskningsområde för framtiden. Bitumenkvaliteten kan nämligen

variera mycket beroende på oljekälla, framställning och hantering.

Bitumenkvaliteten är av tradition hög i Sverige. Med kValiñcerad metodik för

identifikation och karaktärisering av dessa kemiskt så komplicerade produkter kan

god kvalitet upprätthållas och sämre mindre lämpade bitumensorter effektivt

sorteras bort på tidigt stadium.

För framtida långsiktigt kompetensuppbyggande utvecklingsarbete föreligger

närmast följande behov:

0 kromatograñsk metodik för kemisk karaktärisering med GPC och IR, med fort-

satt utvecklingsarbete enligt ovan,

0 metodik för bestämning av ett bindemedels kohesion med hjälp av slagpendel,

0 metodik för bestämning av ett polymerbindemedels elasticitet med hjälp av

ARRB-Elastometer,

0 fluorescensmikroskopi för polymermodiñerade bindemedel och fortsatt utveck-

lingsarbete med bl.a. modifiering av provberedningsmetodik.

Broisolering
Utvecklingsarbete kring en drag- och tryckprovningsutrustning för studier av låg-

temperaturegenskaper vid tre-punktsbelastning har ingått, liksom en ringanalys

inom CEN TC 254. Arbete kring ytterligare några provningsmetoder under utvär-

dering har dessutom ingått.

Metodbeskrivningar för tre-punktsbelastning av asfaltmastix och gjutasfalt har

tagits fram och metodiken har introducerats i det europeiska harmoniseringsu

arbetet inom CEN TC 314.

Ringanalysen för bestämning av vattenabsorption för broisoleringsmattor kom-

mer att redovisas i september 1996 vid WGÖ-mötet i Zürich.
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För Kulpenetrationstest enligt TP-BEL ST krävs ytterligare undersökningar för

utvärdering.

För framtida långsiktigt kompetensuppbyggande utvecklingsarbete föreligger

närmast följande behov:

0 lågtemperaturundersökning av asfaltmastix och polymerasfaltmastix med
modifierad metodik enligt SHRP BBR Bending Beam Rheometer,

0 metodik för provning av shear resistance enligt CEN TC 254 WGÖ,

0 metodik för provning av tensile bond enligt CEN TC 254 WG6,

0 metodik för provning av endurance of bituminous sheets in Gussasphalt appli-
cation enligt CEN TC 254 WG6,

0 metodik för provning av watertightness enligt CEN TC 254, en jämförelse
mellan två metoder,

0 metodik för specimen preparation enligt CEN TC 254 WG6,

0 metodik för fuktmätning i betong (vid isolering av brofarbana).

0 metodik för drag- och skarvhållfasthet (broisoleringsmatta)

Vägmarkering
Utvecklingsarbete med framtagande av en kalibreringsutrustning för trögerappara-

tens slagenhet har i huvudsak ingått. Även jämförande studier mellan utrustningar

för artiñciell accelererad åldring av vägmarkeringsmassa samt kompletterande

utredningsarbete vid ringanalys enligt CEN TC 226 WG2 har utförts i samarbete

med BASt.

För framtida långsiktigt kompetensuppbyggande utvecklingsarbete föreligger

närmast följande behov:

0 kompletterande studier beträffande artificiell accelererad åldring med jäm-
förelse mot verklig åldring (utförs i anslutning till normal hållbarhetsprovning
enligt VAG 94),

0 atmosfäriska luftföroreningars betydelse vid åldring av vägmarkeringsmassa,

0 metodutveckling vad gäller vägmarkeringsytans temperatur vid slitageprovning
1 trögerapparat,

0 IR-analys av bindemedlet i anslutning till åldring av vägmarkeringsmassa.
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