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Förord

Projektarbetet har utförts på uppdrag ochfinansiering av Vägverket, avdelning

Väg.

I notatet redovisas forsknings- och utvecklingsarbete vad gäller provnings-

metodik för konventionellt bitumen och polymermodifierat bitumen under

perioden 1996-1999. Kemisk karaktärisering och reologisk metodik ingår.

Det dokumenterade arbetet har utförts inom två projekt och utgör slutrapport

för dessa. Projekten är:

0 Metoder för karaktärisering av bituminösa material (delprojekt inom

huvudprojekt Beständighet i vägmiljö ).

0 Funktionsegenskaper hos bindemedel (delprojekt inom huvudprojekt
Bituminösa beläggningars nedbrytningsförlopp ).

Laboratorieundersökningarna har genomförts vid VTI:s laboratorier inom

enheten Väg- och banteknik. Provningarna har utförts av Ragnhild Pettersson

(traditionell bitumenanalys), Jane Salomonsson (Iatroscan, GPC, IR, BBR, DSR

och traditionell bitumenanalys), Helene Wallgren (Iatroscan, GPC, BBR, AARB-

elastometer, Vialitpendel och traditionell bitumenanalys) och Karin Ölmén (BBR

och traditionell bitumenanalys).

Jane har utfört resultatsammanställningarna i bilagorna 3-6. Helene har ned-

tecknat metoderna för kemisk karaktärisering med Iatroscan respektive GPC i

bilagorna 1-2.

Tack för ett mycket fint samarbete och gott resultat!

Linköping, december 1999

Ylva Edwards
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Sammanfattning
Forsknings- och utvecklingsarbete vad gäller provningsmetodik för konventionellt

bitumen och polymermodifierat bitumen presenteras.

Inledningsvis behandlas bitumen ochåldring av bitumen liksom modifierade

bindemedel och användning av dessa.

Kemisk karaktärisering med kromatografisk metodik samt reologisk metodik

enligt SHRP utgör två huvuddelar i projektarbetet. Konventionellt och polymer-

modifierat bindemedel från en rad användningsområden och sammanhang

behandlas.

En jämförande studie med polymermodifierad emulsion redovisas och ett

avsnitt om specifikationer, krav och metodik enligt CEN TC 19 SCl WG4 ingår

slutligen.

Kemisk karaktärisering
Den kemiska sammansättningen hos bindemedlet bestämmer dess fysikaliska

egenskaper.

Iatroscan, GPC och IR-spektrofotometri är verktyg som kan ge värdefull

kompletterande information om bindemedlets kemiska karaktär och åldrings-

benägenhet. Även om det för dagen inte verkar möjligt att med hjälp av endast

kemisk karaktärisering förutsäga bindemedlets fysikaliska egenskaper blir det

alltmer angeläget att kunna identifiera och kontrollera just den kemiska samman-

sättningen hos bindemedlet, då oljor tas från allt fler olika källor och blandas för

olika typer av användning.

Iatroscan-analys har utförts bl.a. i samband med kvalitetsuppföljning av

bitumen samt inom ett antal andra projekt och provningsuppdrag rörande bitumen,

asfaltmastix och gjutasfalt för isolerings- och beläggningssystem till broar samt

väg- och banbeläggningar. Resultat och erfarenheter från dessa redovisas.

Vid en jämförelse mellan referensbitumen B 85 och referensbitumen B 180

samt motsvarande för proven inom kvalitetsuppföljningen konstateras att halten

mättade oljor liksom halten aromatiska oljor som regel ligger något högre för

B 180. Hartsfraktionen är ungefär lika stor för båda bitumentyperna, och asfalt-

enhalten någon enhet högre för B 85 än för B 180. Vid TFOT förändras B 180

mer än B 85, d.v.s. halten aromatiska oljor sjunker mer och halten hartser respek-

tive asfaltener ökar båda i något större omfattning.

Erhållna resultat varierar beroende på prov men också beroende på en rad

känsliga faktorer vid provningsförfarandet såsom stavarnas kvalitet och använd-

ning. Erhållna resultat vid Iatroscan-analys jämförs bäst mot motsvarande erhållna

resultat för referensbitumen i samma analysomgång istället för mot absoluta

värden eller kravgränser.

GPC-analys har också utförts i samband med kvalitetsuppföljning av bitumen

(1994 och 1995 års prov) samt inom ett antal andra projekt och provningsuppdrag

rörande bitumen, asfaltmastix och gjutasfalt för isolerings- och beläggningssystem

till broar samt väg- och banbeläggningar. Resultat och erfarenheter från dessa

redovisas.

Vid jämförelse mellan referensbitumen B 85 och referensbitumen B 180 (samt

motsvarande för proven inom kvalitetsuppföljningen) konstateras att ungefär

samma variationer förekommer för båda typerna av bitumen, vad gäller de olika

beräknade molekylviktsmedelvärdena. För referensbitumen B 180 ligger MZ och

MZ+1 samt molekylviktsfördelningen D som regel något högre än för referens-
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bitumen B 85. Efter TFOT har som regel samtliga medelvärden ökat, något mer

för B 180 än för B 85.

IR-analys har ingått i en rad sammanhang. Exempel på detta är karaktärisering

av referensbindemedel, polymerhaltsbestämning i samband med långtidslagrings-

försök, karaktärisering av banavisningsmedel och åldring av bitumen.

Funktionsbaserad provningsmetodik enligt SHRP
Med SHRP introducerades mätmetoder för bestämning av fundamentala funktio-

nella egenskaper hos bindemedel för asfaltbeläggningar. Bindemedelsspecifika-

tionen inriktar sig på att kontrollera tre nedbrytningsmekanismer (permanent

deformation, sprickbildning vid låg temperatur, utmattning) samt åldring.

Provning utförs med DSR (Dynamic Shear Rheometer), RV (Rotational

Viscometer) BBR (Bending Beam Rheometer), DTT (Direct Tension Tester),

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

De enskilda metoderna beskrivs i korthet och något om erfarenheter, problem

och precision för metoderna anges. En del av materialet är hämtat från publika-

tioner inom det norska samarbetsprojektet N y asfaltteknologi som varit mycket

framgångsrikt.

Vid VTI har provning utförts endast med BBR och DSR, varför erfarenheterna

av det totala provningsprogrammet enligt SHRP är mycket begränsade. PAV har

nyligen införskaffats men inga provningar har ännu genomförts.

BBR har ingått i sammanhang som kvalitetsuppföljning, karaktärisering av

referensbitumen samt för ursprungligt, åldrat och/eller återvunnet bindemedel

inom olika typer av projekt.

DSR har använts för karaktärisering av referensbitumen.

Polymermodifierad emulsion

Kvalitetsuppföljning av bl.a. emulsionsprov från olika delar av landet utförs enligt

Vägverkets kravspecifikationer och provningsprogram i VÄG 94. Polymer-

modifierad emulsion nämns emellertid inte speciellt i VÄG 94.

Inom föreliggande projekt har ett antal polymermodifierade emulsioner som

inkommit till VTI för kvalitetskontroll också ingått i en förstudie med komplet-

terande provning. Återvinning av bindemedlet enligt CEN-förslag har utförts och

bindemedlet har sedan provats med avseende på mjukpunkt, penetration och

elastisk återgång vid 5°C. GPC-analys har ingått samt provning med ARRB-

elastometer, kohesionspendel (Vialit slagpendel) och BBR.

Erhållna värden jämförs med motsvarande för ursprungspolymerbindemedlet

samt mot erhållna värden för referenspolymerbindemedel Pmb 32 och Pmb 20.
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1 Orientering
Med ökande och tyngre trafik ställs allt större krav på vägbeläggningen. Fenomen

som spår- och sprickbildning av olika slag skall kunna kontrolleras, liksom

inverkan av åldrings- och vidhäftningsparametrar.

Bindemedlet har i detta sammanhang avgörande inverkan på beläggningens

egenskaper. Det är därför värdefullt att kunna bestämma, kartlägga och följa upp

bindemedlets funktionella och kemiska egenskaper. Det är också viktigt att förstå

hur bitumenets inre struktur och kemiska sammansättning tillsammans påverkar

de reologiska egenskaperna (vid given temperatur).

Nedbrytningsförloppet hos en asfaltbeläggning är starkt beroende av binde-

medlets funktionella egenskaper och åldringsbenägenhet.

Bindemedlets egenskaper beskrivs traditonellt enligt system med konventionell

empirisk provningsmetodik. Detta anses inte längre tillräckligt, speciellt inte för

polymermodifierat bindemedel. Med reologisk provningsmetodik, för att

karaktärisera ett viskoelastiskt materialbeteende, erhålles ett ur matematisk syn-

vinkel mer sofistikerat system med datoranvändning.

Polymerbindemedel används i ökande omfattning. Med polymermodifierat

bitumen kan bättre funktionella egenskaper erhållas, men endast om polymer-

modifieringen utförts på tillfredsställande sätt. Polymerbindemedlets typ och halt

har betydelse för produktens egenskaper, liksom inte minst basbitumenets

sammansättning. Homogenitet och värmestabilitet är mycket viktiga parametrar i

sammanhanget. Kunskaper om detta och noggrann kontroll krävs. Traditionell

bitumenanalys och specifikationer är inte tillämpbart. Här krävs delvis ny

metodik, mer kunskap och erfarenheter.

Vid den workshop som arrangerades av Eurobitume i Bryssel i april 1995

enades europeisk och amerikansk expertis bl.a. om följande viktiga framtida

forskningsaktiviteter:

0 att fortsätta med undersökningar för att finna korrelationer mellan binde-

medelsreologi, bindemedlets sammansättning och asfaltmassans egen-

skaper,

0 att koncentrera utvecklingsarbetet på de bindemedelsegenskaper som har

mest avgörande inverkan på, eller korrelerar med, de egenskaper hos

asfaltbeläggningen som kan hänföras till plastisk deformation, hållbarhet,

termisk sprickbildning och utmattning,

0 att fortsätta med utvärderingen av hur väl aktuella reologiska testmetoder

kan prediktera asfaltbeläggningens funktion i fält, speciellt vad gäller

SHRP-parametrar för polymermodifierat bindemedel,

0 att kunna enas om de fundamentala parametrar som måste mätas för att

kunna karaktärisera bindemedlets egenskaper vid varje typ av skada, lik-

som vid vilka testparametrar provningen i de aktuella fallen bör utföras.

Val av metoder för användning (och utveckling) inom detta projektarbete har

gjorts mot bakgrund av pågående utvecklingsarbete enligt ovan samt befintlig

etablerad metodik och erfarenheter i Sverige.

I notatet behandlas inledningsvis bitumen och åldring av bitumen. Innehållet är

i huvudsak hämtat ur en tidigare dokumentation om åldringskemi inom detta

projekt [Edwards 1997].

Modifierade bindemedel och användning av dessa behandlas i korthet

(avsnitt 3). Innehållet har hämtats ur valda delar från ett dokument som togs fram
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till en internationell workshop om modifierat bitumen i Rom i juni 1998. Ansvarig

arbetsgrupp var PIARC's kommitté 8 Flexible Roads .

Kemisk karaktärisering med kromatografisk metodik samt reologisk metodik

enligt SHRP utgör två huvuddelar i projektarbetet. Konventionellt och polymer-

modifierat bindemedel från en rad användningsområden och sammanhang

behandlas.

12 VTI notat 74-1999



2 Bitumen

Bitumen framställs som bekant ur råolja. De olika råoljorna skiljer sig kemiskt

och fysikaliskt, varför också varierande bitumenprodukter erhålles ur dessa oljor.

Nästan 1500 olika råoljor produceras över världen, men endast ett fåtal av dem

anses lämpliga för bitumenframställning. De fyra största oljeproducerande

områdena är USA, Mellersta Östern, området kring Karibiska havet (Venezuela)

samt ländernai f.d. Sovjetunionen. [Jones 1996].

I Sverige har Nynäs i huvudsak använt en enda typ av råolja. Råoljan kommer

från Venezuela och har redan vid källan hög bitumenhalt (65 till 75 %). Samma

typ av råolja har använts av Nynäs i över 60 år vilket bidragit till en jämn och god

bitumenkvalitet. [Nynäs informationsskrift 1995]. Under senare år har situationen

förändrats och fler typer av råolja kommer att användas och blandas i framtiden.

I t.ex. Storbritannien tillverkas bitumen i huvudsak ur råolja från Mellersta

Östern eller Sydamerika. [Shell Bitumen Industrial Handbook 1995].

I USA och Kanada producerar cirka 75 oljebolag bitumenprodukter för

vägändamål, men endast ett fåtal har bitumen som huvudprodukt i sin

tillverkning. Kvaliteten varierar avsevärt. Råolja som på senare tid börjat

användas för bitumenproduktion, från t.ex. källor i Alaska och Mexico

(Mayaolja), liknar kemiskt sett inte olja från äldre oljefält, varför också helt olika

bitumenprodukter erhållits. Mayaoljan är exempelvis mycket tung, och bitumen

från denna har visat sig åldringsbenägen (högt åldringsindex). För att få en

godtagbar bitumenprodukt måste den blandas med andra oljor före destillation.

[Jones 1996].

2.1 Bitumens kemiska sammansättning
Bitumenets kemiska sammansättning varierar beroende på ursprung (oljekälla),

framställningsprocess (direktdestillation, blåsning etc.) och påverkan efter till-

verkningen (åldringseffekter).

Ur kemisk synvinkel är bitumen ett mycket komplext system bestående av i

huvudsak kol och väte (90-95%). Resterande 5-10 % utgörs av sk. heteroatomer

(kväve, syre och svavel). Spår av metaller (som vanadin, nickel, järn, magnesium

och kalcium) förekommer dessutom i form av t.ex. oorganiska salter och oxider.

Mängd och typ av heteroatomer i ett bitumen speglar den ursprungliga råoljan

(oljorna) liksom bitumenets åldringsstatus. Heteroatomerna (speciellt svavel)

spelar en Viktig roll vad gäller bitumenets åldring, eftersom de är mer kemiskt

reaktiva än resterande kolväten. Heteroatomerna innefattas i de olika kolväte-

molekylerna med avgörande betydelse för molekylens kemiska egenskaper och

för uppkomsten av kemiska bindningar mellan molekyler. Också spårmetallerna

spelar en viktig roll för bitumenets åldring och fungerar även de som indikationer

på bitumenets ursprung. Funktionella grupper som C=O (karbonyl), S=O

(sulfonyl), N-H (amid) och COOR (karboxyl) ingår i bitumenets molekylsystem.

De i bitumenet ingående atomerna bildar genom kovalenta (starka) bindningar

miljontals olika alifatiska, aromatiska och cykliska molekyler av varierande

storlek. Aromaterna är platta till formen, medan de alifatiska och cykliska

molekylerna breder ut sig i tre dimensioner.

Molekyler binds i sin tur till varandra med intermolekylära bindningar (pi-pi-

bindningar, vätebindningar och Van der Waalskrafter). Dessa bindningar bryts lätt

vid värme eller spänningspåverkan, men återskapas igen då molekylernas

temperatur sjunkit och/eller den pålagda belastningen tagits bort. (De kovalenta
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bindningarna mellan atomerna i en molekyl är 10-100 gånger starkare än de

svagare bindningarna mellan molekyler. De bryts eller omformas normalt inte i

bitumenet.)

Varje bitumen har således en unik uppsättning av miljontals olika molekyler

som ständigt förändras under bitumenets livstid i tex. en väg- eller banbelägg-

ning. Fullständig analys av ett bitumen låter sig svårligen göras. En uppdelning

däremot av bitumenet i fyra generiska grupper eller familjer är möjlig. Grupperna

benämns mättade oljor, aromatiska oljor, hartser och asfaltener. En analysmetod

som används för en sådan uppdelning av bitumen är kromatografisk metodik med

Iatroscan. Likaledes är det möjligt att tex. analysera bitumenet med avseende på

molekylvikt och molekylviktsfördelning (GPC). (Se avsnitt 5 och 6.)

Den kemiska sammansättningen bestämmer visserligen bitumenets fysikaliska

egenskaper, men det är inte möjligt att med hjälp av några få globala kemiska

variabler förutsäga bitumenets fysikaliska egenskaper.

2.1.1 Vaxinnehåll i bitumen

De flesta bitumensorter innehåller en mindre mängd vax eller paraffinska

komponenter. Mängden, den kemiska uppbyggnaden och konsistensen varierar

beroende på oljekälla och tillverkningsprocess. Vaxinnehåll specificeras i ett antal

länder. (Det finns bl.a. en tysk och en fransk metod för bestämning av vaxhalt.)

Vax i bitumenet förändrar dess reologiska egenskaper så som framgår av

figur 1 där S står för straight line bitumens (med begränsat lågt vaxinnehåll).

Bitumenet representeras således av en rät linje i Heukeloms diagram (eller den

sk. BTDC Bitumen Test Data Chart). Viskositetsegenskaperna för S-bitumen kan

bestämmas med hjälp av penetration och mjukpunkt enbart. Blåst bitumen (Class

B i figuren) representeras av två linjer, där linjen i lågtemperaturområdet är

mindre brant. Bitumen med hög vaxhalt (Class W i figuren) har också avvikande

kurvor i BTDC. De två delarna av en sådan kurva har nästan samma lutning men

är inte i linje med varandra. Vid låga temperaturer kristalliserar vaxet, och

skillnaden är inteså stor jämfört med ett sk. S-bitumen. Vid högre temperaturer

däremot, då vaxet smälter, kommer kurvan att ligga lägre än för ett motsvarande

S-bitumen. Bitumen med vaxinnehåll kan således ge sämre stabilitet vid högre

temperaturer än ett motsvarande S-bitumen med samma penetration (vid 25°C).

Även duktiliteten kan vara sämre.
Physical hardening är ett åldringsfenomen som uppstår vid normal-

temperaturer, och beror på molekylomlagringar och långsam kristallisation av

eventuella paraffiner (vaxer) i bitumenet. (Se avsnitt 2.3.1).

Enligt VÄG 94 finns inget krav på vaxhalt men väl krav på viskositet som ger

indikationer på eventuellt vaxinnehåll (låg viskositet). För B 85 specificeras en

viskositet vid 60°C på lägst 120 Ns/mz. Skillnader i viskositet, beroende på om
provningen utförs efter upphettning till 60°C eller efter nedkylning till 60°C

(provet får stå 24 timmar i kapillären vid rumstemperatur och termostateras sedan

till 60°C), kan vara ett sätt att påvisa vax i bitumenet.

Vaxkristallisation kan också påvisas genom att lägga in erhållna data i

Heukeloms diagram. Vaxkristallisationen kommer där till uttryck i att den på

basis av viskositetsvärdena beräknade mjukpunkten blir lägre än den experimen-

tellt bestämda mjukpunkten (grafisk mjukpunktsavvikelse).
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Heukeloms diagram med bitumen med hög vaxhalt (Class W), låg

vaxhalt (Class S) samt blåst bitamen (Class B). [Shell Bitumen

Industrial Handbook 1995].

2.2 Bitumenmodeller

En rad kolloidala modeller för att

beskriva bitumens struktur har

föreslagits och modifierats genom åren

(med start 1924 och Nellensteyns

modell). Traditionellt betraktas bitumen

som ett kolloidalt system av hög-

molekylära asfaltenmiceller disper-

gerade och lösta i maltenfasen.

Asfaltenmicellerna stabiliseras av ett

lager högmolekylära aromatiska hartser

som avtar i polaritet med ökande

avstånd från micellens kärna. Om

mängden hartser och aromater med god

löslighetsförmåga är tillräcklig får

micellerna god rörlighet i bitumenet

( Sol type bitumen ), medan om så inte
är fallet, asfaltenerna slår sig samman i

större enheter ( Gel type bitumen ). De

flesta bitumensorter har både Sol -

och Gel -karaktär. Hartserna peptiserar

asfaltenerna. I vilken utsträckning detta

sker påverkar i hög grad bitumenets
viskositet.
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Viskositeten hos de i maltenfasen

ingående faserna (mättade oljor,

aromatiska oljor och hartser) beror

av molekylviktsfördelningen (ju

högre molekylvikt desto högre

viskositet).

Hög halt mättade oljor kan leda

till att asfaltenerna slår sig samman

och gel-karaktären därmed ökar.
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2.2.1 Modell enligt SHRP

Som ett resultat av bl.a. de många kemiska studier som utförts inom SHRP

(Strategic Highway Research Program) har emellertid en ny asfaltmodell vuxit

fram. Enligt denna modell består bitumen av en enda homogen blandning av

många olika molekyler, vilka delas in i två funktionella breda klasser av polära

molekyler och icke polära molekyler. De polära molekylerna varierar med

avseende på ingående polära gruppers styrka och antal. För Övrigt varierar de

olika molekylerna med avseende på molekylvikt och aromaticitet. De polära

molekylerna bildar svaga nätverk av molekylgrupperingar i fasen av icke polära

molekyler. Kompatibiliteten mellan de båda faserna beror på förhållandet mellan

aromatiska, alifatiska och cykliska molekyler hos de båda fraktionerna. I ett

kompatibelt bitumen liknar de polära och icke polära molekylerna varandra.

Vad som är polära och icke polära molekylgrupper bestäms med hjälp av SEC

(Size Exclusion Chromatography) eller IEC (Ion Exchange Chromatography).

IEC separerar molekylerna just med avseende på polaritet. Molekyler med sur

eller basisk karaktär separeras från icke polära molekyler.

Till skillnad från det traditionella Polära molekyler samverkar med

klassiska bitumenkonceptet före- varandra genom vätebindningar, pi-pi-

kommer enligt SHRP s koncept inga bindningar uppstår mellan aromatiska

Öar av miceller eller kolloidala struk- ringar och Van der Waalskrafter

turer, utan polära och icke polära knyter långa alifatiska kolvätekedjor

molekyler bildar en enda homogen samman. Ett nätverk av molekyl-

blandning (s.k. spagettimodell). grupperingar bildas på så sätt i den

icke polära fasen.

Polära delar av dessa grupperingar

samverkar i sin tur med varandra

 

(också genom svagare bindningar).

Under inverkan av värme och andra

påkänningar bryts dessa svaga bind-

A ningarna ständigt och omformas igen

. på olika sätt, vilket ger bitumenet dess

1' viskoelastiska karaktär.
T Molekyler med både sura och

t. ! basiska grupper benämns amfotära,

och anses enligt den amerikanska

. .HJ f ( modellen spela en mycket viktig roll
/< Fä för uppkomsten av de svaga bind-

( ningarna mellan polära molekyler. För

F '4 ett polärt nätverk i bitumenet krävs,

f menar man, minst två funktionella

. .x ;\ grupper per molekyl samt att mole-

_ F.- kylen har en sur och en basisk sida.

*1 Exempel på funktionella grupper med
L-t sur karaktär är karboxylsyra (COOH)

och fenol. Basisk karaktär har ketoner

(C=O) och sulfoxidgrupper (8:0).

   

Figur 3 Spagettimodell enligt SHRP.
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2.2.2 Modell enligt Nynäs

En ny löslighetsmodell för bitumen har föreslagits av Nynäs [Redelius 1999].

Modellen ger en matematisk beskrivning av stabiliteten hos bitumen med hjälp av

tredimensionella löslighetsparametrar. Metoden kombinerar känd bitumenkemi

med bestämning av löslighetsparametrar vid grumlighetstitrering med tre olika

lösningsmedel (iso-oktan, 2-butanon och 2-etyl-l-hexanol). Resultatet beskrivs

som ett stabilitetsområde uttryckt i löslighetsparametrar enligt Hansen.

Stabiliteten hOs bitumen beror enligt modellen på den inbördes lösligheten hos

samtliga bitumenkomponenter. Vid förändringar i bitumenets kemiska miljö finns

risk för att den minst lösliga bitumenkomponenten faller ut och bitumenet därmed

blir instabilt. Med den nya modellen kan stabiliteten hos bitumenet prediceras och

bitumenets känslighet för olika typer av förändringar kan beräknas. Modellen

föreslås bli ett verktyg vid val av komponenter i samband med tillverkning och

blandning av bitumenprodukter. Författaren menar att modellen också kan utgöra

bas för ett nytt sätt att beskriva bitumen som skulle resultera i ökad kunskap om

bitumenets funktionella egenskaper.

Löslighetsparametrar enligt Hansen utgörs av tre komponenter, öd, 8h och
vilka beskriver och utgör mått på dispergerande krafter (Londonkrafter), väte-

bindningar respektive samverkan mellan polära molekyler i bitumen. Tillsammans

utgör parametrarna ett mått på stabilitet och löslighetsegenskaper hos bitumenet.

Löslighetsparametrarna åskådliggörs i ett tredimensionellt diagram. Efter

grumlighetstitreringar för ett bitumen vid varierande koncentration, med hjälp av

tre titreringsvätskor med olika Hansen-parametrar, kan gränsen för fullständig

löslighet av det aktuella bitumenet i alla koncentrationer bestämmas. Det erhållna

området karaktäriseras av en rad löslighetsparametrar och benämns The Nynäs

bitumen solubility model . Utanför detta område är lösligheten begränsad och risk

för utfällning och försämrade bitumenegenskaper föreligger.
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Figur4 3-dimensi0nellt diagram för titrering med bitumen från Venezuela
[Redelius 1999].
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2.3 Bitumens åldring
Bitumen påverkas generellt av luftens syre, UV-ljus och temperaturförändringar.

Följden blir att bitumenet hårdnar, d.v.s. penetrationen sjunker, mjukpunkten ökar

liksom penetrationsindex, viskositeten ökar, duktiliteten försämras osv. I princip

anses fyra olika mekanismer vara orsak till att bitumenet med tiden åldras och

hårdnar. Dessa är oxidation, förlust av lättflyktiga oljekomponenter, physical

hardening och exudation. Den huvudsakliga orsaken anses dock vara oxidation.

2.3.1 Äldringsmekanismer
När bitumen åldras i kontakt med syre sker långsamt en oxidation varvid syre

binds till olika molekyler, speciellt där det finns heteroatomer (N, 0 och S) eller

vid speciellt kemiskt aktiva kolatomer. Nya polära grupper som hydroxyl,

karbonyl och karboxyl uppstår härvid och kan i sin tur medverka genom

upprättandet av ytterligare intermolekylära bindningar i det polära nätverket.

Molekylvikterna stiger och viskositeten på bindemedlet ökar. [Shell Bitumen

Handbook 1990].

Enligt SHRP s koncept räcker det emellertid inte med att polära grupper skapas

vid åldringsprocessen, för att bitumenets fysikaliska egenskaper (som viskositet)

påtagligt ska ändras, utan mängden amfotärt material i bitumenet måste dessutom

ligga på tillräckligt hög nivå. I bitumen, där de polära molekylerna i genomsnitt

bara har en polär eller aktiv sida, kommer viskositetsökningen vid åldring att bli

betydligt mindre än för bitumen vars polära molekyler har flera möjligheter för

oxidation och för intermolekylära bindningar att uppstå.

Också de opolära molekylerna förändras under åldring, enligt den amerikanska

bitumenmodellen, varvid en del blir polära och bildar nätverk med andra polära

molekyler. [Jones 1996].

De oxidativa produkter som kemiskt brukar mätas i bitumenet är vanligtvis

karbonyl och sulfoxid.

Viss förlust av lättflyktiga oljekomponenter ingår också som del i åldrings-

processen. Förlusten är som regel liten och beror av temperatur och den omgiv-

ning bitumenet utsätts för.

Physical hardening uppstår vid normaltemperaturer och beror på molekyl-

omlagringar och långsam kristallisation av eventuella paraffiner i bitumenet.

(Bitumenprov som står på laboratoriet blir således något hårdare med tiden.)

Fenomenet uppstår också vid låga temperaturer och kallas då low temperature
physical hardening .

Förhårdning genom exudation beror på långsam migrering av oljekomponen-

ter i bitumenet.

2.3.2 När åldras bitumen?

Under tillverkningsprocessen av t.ex. asfaltmassa hårdnar bitumenet följaktligen

en del beroende på faktorer som blandningstemperatur, blandningstid och

bitumenhalt. Under lagring och transport är förhårdningen som regel mindre. För

en asfaltbeläggning på vägen är hålrumshalten av mest avgörande betydelse för

bitumenets förhårdning. Vid låga hålrumshalter (g 5 %) anses bitumenet åldras

endast i mindre omfattning. För dränasfaltbeläggningar sker däremot en avsevärd

förhårdning av bindemedlet på vägen.

Vid åldring av bitumen minskar främst halten aromatiska oljor medan halten

hartser och asfaltener ökar; hartserna vanligtvis mer än asfaltenerna. Vid kraftig
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exponering av bindemedlet, som i en dränasfalt, ökar hartshalten enligt t.ex.

belgiska undersökningar med upp till 10 %-enheter och asfaltenhalten med 4-5 %-

enheter [Choquet och Verhasselt 1993]. Man har då jämfört bindemedel i

beläggningens Övre skikt (0.5 cm) med bindemedel från den undre resterande

delen (4.5 cm) av beläggningen, vilken betraktas som opåverkad.

Enligt en annan undersökning [Tallafigo 1993] sker sammanfattningsvis

följande fysikaliska och kemiska förändringar under lång tids åldring (upp till 50

timmar enligt TFOT, liksom efter mycket lång tid på vägen) för ett bitumen av

penetrationsgrad 60/70:

0 Pentrationen sjunker snabbt (exponentiellt) under blandning, utläggning

och under den första tiden på vägen. Reduktionen avtar sedan (blir

asymptotisk). Penetrationen sjönk i det aktuella fallet från 68 till 13 mm'l.

0 Mjukpunkten ökar konstant och ökade i det aktuella fallet från 49°C till

84°C.

0 Brytpunkten försämras efter hand som bitumenet oxideras, och förändrades

i det aktuella fallet från _23°C till -2°C.

0 Duktiliteten försämras som en följd av kolloidal obalans i bitumen.

Originalbitumenet hade i det aktuella fallet en duktilitet på > 100 cm. Efter

halva åldringstiden i laboratoriet var duktiliteten endast 6 cm (motsvarande

penetration var 21 mm'l, mjukpunkten 69°C och brytpunkten -10°C).

Motsvarande kemiska förändring av fraktionerna mättade oljor, aromatiska

oljor, hartser och asfaltener (enligt ASTM D 4124) var följande:

0 Halten mättade oljor minskar marginellt vid oxidation, beroende på viss

bortgång av de lättare komponenter med låg molekylvikt som finns i

fraktionen. Minskningen uppgick i det aktuella fallet till 1 procentenhet

(från 11-10 %) efter den totala åldringsperioden (50 timmar) i laboratoriet.

0 Minskningen av aromater är kraftig i början av en åldring och avtar sedan.

Aromaterna (naftenska aromater) minskade med totalt 16 procentenheter

(från 47-31 %) i det aktuella fallet.

0 Hartserna (polära aromater) ökar först till ett maximum och avtar sedan.

Det totala innehållet i fraktionen ökar eller minskar beroende på jämvikten

mellan övergången till asfaltenfasen och tillskottet från den naftenska

aromatfasen. För det aktuella bitumenet i undersökningen var hartshalten

ursprungligen 28 %, ökade inledningsvis till 37 % och minskade sedan till

32 %.

0 Asfaltenerna ökar under åldringsprocessen. I det aktuella fallet ökade

asfaltenhalten till nästan det dubbla (från inledningsvis 14 % till 26 0/0).

2.3.3 Kemiska reaktioner vid oxidativ åldring av bitumen

Vid oxidativ åldring av bitumen tas syre upp, sulfoxid och karbonylgrupper bildas

(de två dominerande oxidationsprodukterna som också kan studeras vid IR-

analys) samt ökar bl.a. den dynamiska viskositeten.

Bitumenets komplexa sammansättning, med bl.a. aromatiska kolväte-

föreningar, leder till att en mängd olika reaktioner under syrepåverkan uppstår,

även vid ganska låga temperaturer och således också under bitumenets livstid på

vägen. Oxidativ åldring kan inte betraktas som en enda kemisk process utan som

många olika kemiska reaktioner, beroende och oberoende av varann, och som

uppstår på olika ställen i bitumenstrukturen.

VTI notat 74- 1999 19



Själva oxidationen som sådan är därtill bara en del av förklaringen till varför

bitumenets reologiska egenskaper förändras med tiden. Oxiderade produkter

samverkar med varandra och med andra polära grupper, vilket leder till föränd-

ringar i bitumenets fysikaliska egenskaper.

Temperaturen är en viktig faktor vid oxidationen.En förhöjning av tempera-

turen påverkar oxidationsprocessens hastighet och blir avgörande för vilka oxida-

tionsprodukter som bildas.

Då bitumen värms vid 60-13OOC utan syretillträde sker i stort inga kemiska

förändringar (förutom eventuell förlust av lättflyktiga komponenter). Vid tempe-

raturer över cirka ISOOC, däremot, kan en del kemiska förändringar uppstå även

utan syretillförsel.

Vid temperaturer under cirka 130°C verkar oxidationen av bitumenmolekyler

innebära ökad polaritet (jämfört med oxidation vid högre temperaturer) eftersom

mer syre binds till molekylstrukturen i form av ketoner och sulfoxider. Fler inter-

molekylära bindningar skapas och materialet blir styvare. Att ett bitumen oxiderar

kraftigt, i den mening att mycket syre binds till molekylstrukturen, behöver

emellertid inte innebära att bitumenet också styvnar i samma ökande omfattning.

Avgörande är om de bildade oxiderade molekylgrupperna också förmår bilda

förhållandevis starka intermolekylära bindningar i bitumenet eller ej. De icke

polära molekylgruppernas mer eller mindre effektiva upplösande förmåga när det

gäller den polära fasen har dessutom betydelse.

De funktionella karbonylgrupperna utgörs huvudsakligen av ketoner och i

mindre omfattning av karboxylsyra och karboxylsyraanhydrider. Ketonerna som

bildas i oxidationsprocessen är till stor del ett resultat av att benzyliskt kol

oxiderat på olika ställen i bitumenmolekylstrukturen. Benzyliskt kol oxiderar lätt

och är vanligt förekommande i bitumenstrukturen (aromatiska molekylgrupper

med sidokedjor av alifatiska molekyler). Vid oxidation kan också aromater bildas

och molekylkedjor klyvas, men detta resulterar inte i att syre binds till bitumenets

molekylstruktur.

Svavel oxiderar från sulfid till sulfoxid, vilket ofta utgjort ett mått på

bitumenets åldring. Endast alifatiskt svavel oxideras (enligt utförda undersök-

ningar bl.a. inom SHRP) till sulfoxid, varför bitumen med samma svavelhalt, men

olika fördelning mellan alifatiskt och aromatiskt svavel, bildar olika mycket

sulfoxid vid oxidation.

När organiska föreningar reagerar med syre vid normaltemperatur sker detta

vanligtvis långsamt.

Vid oxidation av kolväten finns som regel s.k. fria radikaler med som ett

mellanled i form av peroxider (ROz), alkoxider (RO) eller fenoxider (PhO).

Oxidationsförloppet kan mycket schematiskt beskrivas med hjälp av följande

reaktionsformel:

Initiering (start)

RH + 02 - ROOH
RH _)R0 + Ho Terminering (avbrott)

ROOH ->R020 + H0 ZROZO - R-R + 202

2Ro - R-R

Propagering (tillväxt)

R020 + RH - ROOH + R0

R. + 02 âROz.
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För bitumen finns många möjligheter till fria radikalreaktioner. Fenoler, pyrroler

och bensyliskt kolväte utgör de mest reaktiva angreppsställena. De fria radi-

kalerna medverkar inte i sj älva oxidationsprocessen, utan denna sker på annat sätt.

Kanske sker den genom reaktioner mellan syre och aromater, mellan peroxider

och metaller eller spontant mellan syre och reaktiva pyrrolliknande strukturer.

Olika typer av antioxidanter för att förhindra oxidativ åldring av bitumen har

provats genom åren, med i de flesta fall otillfredsställande resultat. Bitumen kan i

praktiken inte förhindras oxidera genom tillsats av antioxidant i form av t.ex. en

fenolinhibitor eller zinkditiocarbamat. (En inhibitor sänker reaktionshastigheten

genom att bryta en reaktionskedja och förbrukas i processen.) Inhibitorer finns för

övrigt redan naturligt i bitumenet och ytterligare tillsatser har ingen eller liten

effekt.

Släckt kalk (kalciumhydroxid) har enligt olika studier haft viss reducerande

effekt på bitumenets förhårdning och asfaltbeläggningens sprickbenägenhet

[Johansson 1998]. Hypotetiska förklaringar till detta skulle vara att:

0 släckt kalk är basiskt och kan neutralisera syror som bildas vid oxidation i

bitumenet och som annars skulle haft en viskositetshöj ande effekt,

0 släckt kalk kan hydrolysera estrar i bitumenet (förtvålning) vilket resulterar

i en mjukgörande effekt,

0 släckt kalk reagerar med polära bitumenkomponenter vilka annars skulle

reagerat med oxidationsprodukter med viskositetshöj ande förändringar som

följd. r

Effekten av släckt kalk kan bli markant under extrema åldringsbetingelser

(höga temperaturer) men verkar under mer realistiska omständigheter vara för-

hållandevis liten. [Johansson 1998].
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3 Modifierade bitumenprodukter
Modifierade bindemedel är bindemedel som modifierats genom tillsats av någon

kemikalie som modifierar bindemedlets struktur och/eller fysikaliska och

mekaniska egenskaper. Det modifierade bindemedlet tillverkas separat eller i

anslutning till utläggningsarbetet. Bindemedlet kan karaktäriseras separat.

Exempel på modifierat bindemedel är elastomer- och plastomermodifierat

bitumen.

För bindemedel med additiv tillsätts additivet under tillverkningen av en

massa eller vid utläggningen (av en ytbehandling). Bindemedel med additiv kan

vanligtvis inte karaktäriseras separat, utan asfaltmassantestas. Exempel på additiv

är syntetiska additiv (polyolefinpolymerer), återvunnen plast, gummigranulat,

fibrer och naturasfalt.

Med specialbitumen menas bitumen som tillverkas vid speciell tillverknings-

process i raffinaderiet. Exempel på specialbitumen är hårdbitumen, rnultigrades

och syntetiska bindemedel.

Konventionellt bitumen, av rätt typ för den applikation det gäller, har under de

flesta trafik- och klimatförhållanden alldeles tillräckligt goda egenskaper vad

gäller t.ex. vidhäftning och mekaniska egenskaper. (Tillsats av vidhäftnings-

befrämjande medel kan dock krävas.)

Ökande och tyngre trafik samt behov av besparingar (beläggningarna skall leva

längre, de skall vara tunnare, speciella omständigheter föreligger o.s.v.) får till

följd att konventionellt bitumen inte alltid räcker till. Gränsen för dess förmåga är
i en del sammanhang nådd. Det är t.ex. inte längre möjligt att undvika spår-

bildning vid tung spårbunden trafik, även med mycket hårda bindemedel och

stenrik asfaltbeläggning. Med hårt bindemedel ökar därtill risken för lågtem-
peratursprickor. Kohesion och vidhäftningsegenskaper kan vara otillräckliga med

konventionellt bitumen, kemikalieresistens kan behövas o.s.v.

Val av modifiering eller tillsats för ett bindemedel beror på använd-
ningsområde och appliceringsteknik (ytbehandlingar, tunnskiktsbeläggningar,

öppna beläggningar, slitlager för högtrafikerade vägar, bindlager för hög-
trafikerade vägar, brobeläggningar mm.)

3.1 Användning

För ytbehandlingar och mycket tunna beläggningar vill man med modifierat

bindemedel uppnå förbättrad motståndskraft mot drag- och skjuvspänningar i

beläggningen. Avsikten är också att få tjockare bindemedelshinnor, så att
beständigheten ökar (utan risk för att samtidigt blödningseffekter uppstår).

För ABS med hög bindemedelshalt uppnås mindre fet och mer styv beläggning

med hjälp fibrer eller polymermodifierat bindemedel.

För väldigt öppna beläggningar gäller det att förbättra kohesions- och vidhäft-

ningsegenskaperna för att undvika stripping .

Med modifierat bindemedel uppnås generellt sett bättre motstånd mot spårbild-

ning samt förbättrad flexibilitet vid låga temperaturer.

Med ett modifierat bindemedel kan bättre broisolerings- och beläggnings-

system erhållas, och för t.ex. flygfältsbeläggningar kan förmågan att motstå in-

verkan av flygplan- och banavisningsmedel avsevärt förbättras.
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3.2 Olika typer av polymermodifierat bindemedel

Den mest använda typen av modifierande tillsatser är polymerer. I huvudsak

handlar det om tillsats av termoplastiska polymerer. Termoplastiska polymerer

delas in i två grupper; elastomerer och plastomerer. Man skiljer på modifiering

som bara är en blandningsprocess och modifiering som också involverar en

kemisk reaktion såsom vulkanisering under tillverkningen. (Även Latex och

gummiinblandning ingår under rubriken modifierat bindemedel.)
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SBS, kemisk struktur och fasstruktur [Diebold, 1988].
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Figur 5

3.2.1 Elastomerer

För elastomermodifierat bitumen används i huvudsak blandning, men också

cross-linking förekommer som nämnts.

Mest vanligt i vägbeläggningssammanhang är sk. styren-butadien sampoly-

merer såsom random sampolymerer SBR, diblock- (SB) eller triblock (SBS)

sampolymerer. Triblocksampolymerer kan vara linjära eller radiala. Dessutom

förekommer styren-isopren-styren, EPDM m.fl.

Det är butadienblocken som i förekommande fall sväller i maltenfasen. De
flesta elastomerbitumen har två faser. Stabiliteten beror på hur fin strukturen är.

Cross-linked elastomerbitumen

När bitumen modifieras med SB sker svällning, ungefär som för SBS, men de

reologiska egenskaperna blir annorlunda, eftersom det inte bildas motsvarande

nätverk som med SBS. För att få produkten tillräckligt elastisk ändå, krävs en

kemisk cross-linking process som skapar kovalenta bindningar mellan de linjära

makromolekylerna. Först sker dispergering och sedan tillkommer tillsats av

vanligtvis en svavelbaserad crosslinking agent . Detta kan utföras för de flesta

styrenbaserade sampolymerer, och också för triblock-sampolymerer (d.v.s. SBS).

En cross linked polymerbitumen får en väldigt fin struktur och fluorescerar
fullständigt i ett fluorescensmikroskop. Fluorescensmikroskopi blir därför inte

meningsfullt att använda. Elektronmikroskopi för karaktärisering kan användas
istället. Crosslinking -processen ger bindemedlet mycket goda kohesions- och

stabilitetsegenskaper. Processen är emellertid inte reversibel, så problem med
gelning kan uppstå om inte halten polymer och kemisk crosslinking agent
kontrolleras mycket väl.
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Egenskaper

Effekten av elastomerinblandning framgår av figur 6 nedan, som beskriver hur

bindemedlets konsistens förändras med temperaturen. Det ideala materialet har

samma konsistens över hela temperaturanvändningsområdet, medan kurvan för

konventionellt bitumen plötsligt faller då den när utläggningstemperaturområdet.

Av diagrammet framgår att konsistens/temperaturkurvan för polymermodiñerat

bitumen ligger betydligt närmare den ideala kurvan än kurvan för konventionellt
bitumen.

De elastiska egenskaperna är förstås de mest utmärkande för elastomer-

modifierat bitumen och kan utvärderas med hjälp av ett antal olika testmetoder,
såsom bestämning av viskositet, komplexmodul, böjtest BBR, elastisk återgång,
direkt draghållfasthet och kohesionstest med slagpendel.

Cross-linking ökar polymerbindemedlets styvhet och duktilitet, beroende på
hur omfattande den är.
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Figur 6 K0nsistens/temperaturkurva för konventionellt och polymermodzfie-
rat bitumen [workshop Modified bitumens 1999].

3.2.2 Plastomerer

Aktuella plastomerer i vägsammanhang är EVA (sampolymerer av etylen och

vinylacetat), EMA (sampolymerer av etylen och metylakrylat) och slutligen EBA
(sampolymerer av etylen och butylacrylat).
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EVA är troligtvis den mest vanliga plastomeren i vägbeläggningssammanhang.

Egenskaperna hos en etylen-sampolymer beror av typ sammonomer (för EVA

vinylacetat) och halt, Vilken brukar anges.

Liksom med elastomermodifierat bitumen är det bitumenet som bestämmer det

plastomermodifierade bitumenets egenskaperna vid låga halter av t.eX. EVA, och

plastomeren vid högre halter.

Plastomerer är specifika i två avseenden, nämligen lagringsegenskaper och

kristallinitet. Plastomerer är som regel inte lagringsstabila, utan behöver omrör-
ning. Etylen-sampolymerer är semikristallina, vilket gör att plastomerbitumenet
kan kristallisera vid olika temperaturer, beroende på vilken etylen-sampolymer

som valts.
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Figur 7 EZylen-vinyl-acetat copolymer [Whiteoalç 1991].

3.2.3 Kompatibilitet

Man talar ofta om kompatibilitet mellan bitumen och polymerer. Kompatibilitet

kan definieras på två olika sätt.

I termodynamiska termer definieras kompatibilitet som det tillstånd då polymer

och bitumen består av en enda fas. Här avses således polymerens löslighet i

bitumen. I praktiken betyder detta att ingen fasseparation uppstår om en sådan

kombination av bitumen och polymer lagras utan omrörning.

I pragmatiska termer definieras kompatibilitet som situationen då polymer och

bitumen kan kombineras till en produkt med förbättrade egenskaper, och där

denna produkt kan hanteras utan några speciella extraordinära åtgärder. Med

kompatibilitet menas då att bitumen ochpolymer passar ihop. I praktiken betyder

detta att fasseparation kan uppstå om produkten lagras utan omrörning.

Fasseparationen kan rangordnas från försumbar (då systemet uppför sig som ett

enfassystem) till mycket snabbt (i behov omröring t.o.m. under transport-

perioden). Här finns utrymme för subjektiva bedömningar, Vilket gör att en del

förvirring kan uppstå och olika uppfattning om vad som är kompatibelt och

inkompatibelt, när det gäller i meningen att passa ihop, kan förekomma.
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Kompatibilitet- LÖSLIGHET
De viktigaste parametrarna vad gäller löslighet är:

0 skillnaden i löslighet mellan polymer och maltenfas hos bitumenet,

0 mängd och typ av asfaltener i bitumenet.

Maltenfasen fungerar som lösningsmedel för polymeren, och asfaltenerna tävlar

med polymeren om att få förbli i lösning.

Molekylvikten hos de olika komponenterna är kopplad till löslighet. Det är

lättare att blanda polymerer med låg molekylvikt än polymerer med hög

molekylvikt (vanligen 50 000 till 300 000, för någon SBR upp till 1 000 000).

Kompatibilitet- PASSA IHOP

Vanligtvis, och speciellt vid lägre temperatur, utgör blandningen av bitumen och

polymer (som SBS eller EVA) ett tvåfassystem i mikroskala. Systemet består av:

0 en polymerrik fas av polymer och den del av bitumenets maltenfas som har

adsorberats av polymeren,

0 en asfaltenrik fas av alla de bitumenkomponenter som inte har adsorberats av

polymeren (speciellt asfaltenerna).

SBS och EVA kan, beroende på mängd polymer, absorbera upp till 9 gånger sin

egen vikt av bitumenkomponenter (det blir en volymökning på 900 %). Adsorp-

tionsförmågan minskar med Ökande koncentration.

3.2.4 Struktur

Mikrostrukturen hos polymerbitumenblandningar kan studeras med hjälp av fluor-

escensmikroskopi. Strukturen varierar beroende på t.ex. polymerhalt.

Vid lägre halter (under cirka 5 %) är bitumenfasen kontinuerlig med polymeren

dispergerad i bitumenet. Asfaltenhalten i bitumenet ökar och polymerbitumenets
egenskaper bestäms i huvudsak av valt ursprungsbitumen.

Vid högre polymerhalt (över cirka 5 %) erhålls en kontinuerlig polymerfas med

en dispergerad asfaltenrik fas i polymerfasen. Då bestäms polymerbitumenets

egenskaper i huvudsak av den polymer som valts.

Mikrostrukturen beror också på lösligheten av polymer i bitumenet och på

provets termiska historia (d.v.s. uppvärmningstemperaturer och tider, hur snabbt
provet har kylts ner o.s.v.).

Egenskaperna är väsentligt olika för de två faserna. Mjukpunkt och viskositet

är högre för den polymerrika fasen, och penetrationen är lägre.
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3.2.5 Kvalitet och kontroll

Med modifierat bindemedel kan som nämnts bättre bituminösa beläggnings-

produkter erhållas för olika typer av väg-, bro- och flygfältssammanhang. Den

polymermodifierade produkten är emellertid som regel mer värmekänslig än

motsvarande konventionella produkt.

Att polymerprodukten är homogen och värmestabil är en förutsättning för att

slutprodukten på t.ex. Vägen eller bron vid varje utläggningstillfälle skall få

samma goda funktionella egenskaper. Kvaliteten bör kunna följas upp och

kontrolleras. Separationer och negativa förändringar i polymerens mikrostruktur

under tillverkning och utläggning måste undvikas. En effektiv kvalitetskontroll

behövs för detta. Det är emellertid inte alltid möjligt att återvinna ett polymer-

modifierat bitumen utan att egenskaperna förändras till följd av återvinnings-

processen.

3.3 Bindemedel med additiv

Olika typer av additiv kan användas för att förändra egenskaperna hos t.ex. en

asfaltmassa eller ytbehandling. Sådana är: syntetiska additiv (polyolefiner), åter-

vunnen plast, gummigranulat, fibrer eller naturasfalt.

Tillsatser av vissa polymerer, som t.ex. polyetylen, ataktiskt polypropylen, etc.

till bitumen, skall inte förväxlas med begreppet modifierat bindemedel som

behandlats ovan.

Ãtervunnen plast (Lex. polyetylen) används för ökad styvhet hos en asfalt-

massa. Polyetylen reagererar inte kemiskt med bitumen men påverkar ändå

massans egenskaper. Tillsatsen av smält polyetylen ökar b1.a. bitumenets viskosi-
tet. Plastfibrerna förstärker dessutom asfaltmassan så den blir styvare och mindre

temperaturkänslig. Risken för spårbildning minskar. (Risken för sprickbildning
kan dock samtidigt öka, som t.ex. vid tillsats av Trinidad eller Gilsonit.)
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3.3.1 Tillsats av gummi

Tillsats av gummi, för att få användning för alla gamla däck, har varit intressant

under de senaste trettio åren i många länder. Asfaltmassan blir mer elastisk med

inblandning av gummigranulater, som inte (eller till viss grad beroende på val av

process) löser sig i bitumenet.

Den vanligaste tekniken (s.k. torr process) går ut på att blanda in gummi-

granulatet direkt i asfaltblandaren. Diametern på gummipartiklarna är några få
mm (vanligen som mest 2 mm) och utgör 1-3% av blandningen.

Det finns ett antal andra metoder. De skiljer sig främst vad gäller asfalt-

granulatets gradering. Större gummipartiklar (2-6 mm t.ex.) och en finfraktion av
gummi förekommer. Säkert finns det ett flertal andra varianter. Bindemedlet kan
vara konventionellt eller polymermodifierat.

3.3.2 Fibrer

Fibrer delas in i två grupper; naturliga och tillverkade. Exempel på naturliga fibrer

är asbest och cellulosa. Asbest används inte idag i Sverige beroende på hälsovåd-

lighetsaspekter. Polyester, polyetylen, polypropylen, acryl, stål, glas och mineral

ingår i gruppen av sk. tillverkade fibrer.

3.3.3 Naturasfalt

Trinidadasfalt kommer från asfaltsjön i Trinidad, och raffineras till Trinidad

Epure' genom uppvärmning till 160°C (för att driva ut fukt ur produkten). Trinidad

Epuré innehåller 53-55 % bitumen, 36-37 % mineraler och 9-10 % andra orga-

niska föreningar. Mjukpunkten är hög (93-98°C för Trinidad Epuré) och pene-

trationen mycket låg (1-4 mm'l). Motsvarande densitet ligger på cirka 1.40 g/cm3.

Trinidad Lake Asphalt marknadsförs också med en tillsats av filler.

3.3.4 Gilsonit

Gilsonit är en fast naturligt förekommande kolväteprodukt som bryts i västra Utah

i USA. Den liknar kol eller hård asfalt och krossas för en mängd användnings-

områden. Den är ännu hårdare än Trinidad och har en mjukpunkt på l60-180°C.

Den har lägre densitet än Trinidadasfalt och högre asfalteninnehåll. Tillsatser på

upp till ca 10 % förekommer, Vilket ger ett hårdare bitumen med högre viskositet

och lägre penetration.

3.3.5 Specialbitumen

Bland Specialbitumen nämns hårdbitumen (med penetration < 25 mm'1 vid

25°C) och multigrades (med högt penetrationsindex, vilket är karaktäriserande

för just multigrades ). Hårdbitumen används huvudsakligen för bär- och bind-

lager. Polymerbitumen används inte vid denna speciella tillverkningsprocess.

Syntetiska pigmenterbara bindemedel förekommer också. Under många år

tillverkades färgad asfalt genom att tillsätta järnoxid eller kromoxid till bitumen

med lågt asfalteninnehåll. I det första fallet erhölls en röd asfalt och i det senare en

grön. Nu kan ett flertal färger erhållas genom tillsats av olika pigment till

syntetiska bindemedel. Dessa bindemedel tillverkas genom blandning av olja och

petrokemiska fraktioner utan innehåll av asfaltener. Pigmentinnehållet varierar

mellan 2 och 6 % och tillförs i samband med att asfaltmassan blandas. Beige, röd,

vit, grön och blå beläggning kan erhållas. Speciellt för gjutasfalt har möjligheten
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utnyttjats en hel del. Gång- och cykelbanor, nöjesfält m.m. utförs ibland med

färgad asfaltbeläggning.

4 Kemisk karaktärisering av bitumen
Ett stort antal olika tester och analysmetoder har genom åren använts för att

kemiskt karaktärisera bitumen. Som exempel kan anges NMR (Nuclear Magnetic

Resonance), IR (Infrared spectroscopy), Corbett-analys, SEC (Size Exclusion

Chromatography) och IEC (Ion Exchange Chromathography).

Vid analyser som dessa fokuseras på olika kemiska parametrar, såsom typ av

kolvätebindningar (NMR), funktionella grupper (IR), molekylvikt och molekyl-

viktsfördelning (GPC). Vid Corbett-analys utförs separation av bitumenet i fyra

olika komponenter med hjälp av vätskekromatografi. Analys med Iatroscan utförs

i princip som Corbett-analys. Teknik som IEC (Ion Exchange Chromatography)

och SFC (Supercritical Fluid Chromatography), med separation av bitumenet

beroende på funktionella kemiska egenskaper, kom att införas med SHRP°s

studier av bitumenkemi.

De mest fundamentala kemiska egenskaperna hos bitumen är molekylvikt och

molekylviktsfördelning samt förekomsten av funktionella grupper, eftersom dessa

parametrar uppenbart har avgörande betydelse för bitumenets reologiska och

andra fysikaliska egenskaper.

Med IEC delas bitumen upp i fem olika definierade kemiska fraktioner.

Metodiken har som nämnts utvärderats, förbättrats och använts inom SHRP med

tillfredsställande resultat. Resultaten har bl.a. visat att bitumen är uppbyggt av

polärt aromatiskt material dispergerat i ett något mindre aromatiskt medium med

relativt få polära grupper. En betydande del av bitumenet (15-20 vikt-%) består

enligt undersökningarna av aromatiska molekyler med funktionella grupper av

ganska både sur och basisk karaktär. Dessa amfotära komponenter samverkar på
ett sätt som har stort inflytande på bitumenets egenskaper. Den största bitumen-

komponenten (50-60 vikt-%, enligt studien) består av relativt opolära molekyler.

Ytterligare polära komponenter av varierande mängder med sur eller basisk

karaktär har registrerats i bitumenprodukterna. Efter åldring har mer högpolärt

material bildats på bekostnad av mindre polärt material.

Vid IEC-analys löses bitumenet i utvalt lösningsmedel, och lösningen pumpas

in i olika kolonner fyllda med aktiverat anj onskt eller katj onskt material. Bitumen-

komponenter som innehåller sura funktionella grupper adsorberas på anjon-

kolonnen, och komponenter som innehåller basiska funktionella grupper adsorbe-

ras på katjonkolonnen. Komponenter som innehåller varken sura eller basiska

grupper adsorberas inte på någon av kolonnerna. Komponenter, slutligen, som

innehåller både sura och basiska grupper adsorberas på båda typerna av kolonner.

En nackdel med metoden är att en del (troligtvis högpolärt aromatiskt material)

inte går att återvinna ur kolonnen för vidare analys. Tekniken är temperatur-

känslig, flödeshastigheten är ett känsligt kapitel liksom kolonnernas storlek och

packning. Rätt lösningsmedel krävs, dvs. ett lösningsmedel som inte är så polärt

att svagt sura eller svagt basiska komponenter inte fastnar på kolonnerna.

Efter IEC-analys kan de fem fraktionerna i sin tur studeras vidare på traditio-

nellt sätt . Inom SHRP utfördes bl.a. elementaranalys avseende kol, väte, kväve,

syre, svavel, vanadin och nickel, IR-analys med avseende på funktionella grupper

samt molekylviktsbestämning (Mn). Beträffande funktionella grupper kunde

konstateras att karboxylsyror och fenoler som regel ansamlats i fasen av starka
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syror, liksom de amfotära quinolonerna. Pyrroler återfanns i samtliga fyra polära

faser, men mest i fasen av svaga syror. Sulfoxider och ketoner fanns i den svagt

basiska fasen. Den neutrala fasen var i huvudsak fri från funktionella grupper.

Erhållet resultat överensstämde i stort med förväntat i detta avseende.

Vid elementaranalys och molekylviktsbestämning konstateras (som väntat) att

den neutrala fasen är betydligt mer alifatisk (innehåller mer väte) än fasen med

starkt sur karaktär. Kväve förekommer inte (eller i mycket små mängder) i den

neutrala fasen, men väl i den starkt sura fasen som också är rik på syre. Svavel

återfinns ungefär lika mycket i den neutrala fasen som i fasen med starkt sur

karaktär. Medelmolekylvikten Mn för den neutrala fasen är lägre än för bitumenet

som sådant, medan Mn för den starkt sura fasen är betydligt högre. Samtliga

polära faser innehåller påtagliga mängder av heteroatomer (kväve, syre och

svavel).

Bitumen innehåller som tidigare nämnts också en del metaller. Dessa

förekommer i bitumenet som organiska chelater (föreningar med intramolekylära

vätebindningar), varav vissa i form av metallporfyriner (heterocykliska ringar med

pyrrol som basenhet). Porfyriner identifieras lätt vid UV-spektrofotometri. Inom

SHRP analyserades aktuella bitumenprov med avseende på vanadin-, nickel- och

pofyrininnehåll. Man fann små mängder av metall (mest nickel) i den icke-polära

fasen, medan samtliga polära faser innehöll påtagliga mängder av båda

metallerna.

5 Iatroscan-analys
Kromatografisk metodik i enlighet med Iatroscan-metoden används oftast för att

karaktärisera bitumen ur kemisk synvinkel. Metodiken bygger som tidigare

nämnts i princip på att skilja på asfaltener och maltener samt att därefter dela upp

maltenerna i tre olika faser; mättade oljor, aromatiska oljor och hartser (figur 9).

Iatroscan-metoden är en selektiv och kvantitativ metod för uppdelning av bitumen

enligt ovan. Tunnskiktskromatografi utnyttjas härvid i kombination med flam-

jonisering. Tekniken anses tillförlitlig för produktionskontroll av bitumen. Den

används också i forsknings- och utvecklingssammanhang. (I SHRP ansågs meto-

den olämplig då den delar upp molekyler med avseende på löslighet och inte med

avseende på funktionella kemiska egenskaper).

Vid oxidation av bitumen gäller regeln : oljor - h artser - a sfaltener. Detta

innebär vid Iatroscan-analys som regel att halten aromatiska oljor minskar medan

andelen hartser respektive asfaltener ökar; hartserna vanligen mer än asfaltenerna.

De mättade oljorna påverkas inte av syre. Endast marginella förändringar sker

beroende på förlust av lättflyktiga komponenter. [Tallafigo 1993].

Asfaltenfasen utgörs av svarta eller mörkt bruna amorfa fasta föreningar och

betraktas generellt som högpolär. Hartserna utgörs av mörkbruna fasta eller

halvfasta föreningar och är en mycket polär fraktion. De aromatiska oljorna

specificeras som en mörkbrun viskös vätska av varierande polaritet och mycket

stor löslighetsförmåga. De mättade oljorna betraktas som en opolär vit eller gulvit

viskös vätska.

Asfaltener är inte lösliga i n-heptan och anses generellt bestå av högmole-

kylära och tillika högpolära komplexa aromatiska föreningar med en del ingående

heteroatomer. Asfaltenernas molekylvikter varierar troligtvis mellan cirka 1000

och 100 000 och anses enligt traditionell bitumenmodell bilda miceller av

storleksordningen cirka 5 till 30 nm (motsvarande molekylvikter på upp till
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1 000 000). Asfalteninnehållet, som normalt upptar 5 till 25 % av bitumenet, har

mycket stor betydelse för bitumenets teologiska egenskaper.

Hartser är däremot lösliga i n-heptan och har för Övrigt liknande struktur som

asfaltener, men med lägre molekylvikter och mycket hög polaritet, vilket i sin tur

bidrar till goda vidhäftningsegenskaper hos bitumenet. Hartserna fungerar som

peptiseringsmedel (stabiliserande inverkan på dispergeringen) för asfaltenerna.

Peptiserings graden påverkar i hög grad bitumenets viskositet.

Bland de aromatiska oljorna återfinns naftenska aromatiska föreningar med

de lägsta molekylvikterna. Asfaltenerna dispergeras huvudsakligen i denna fas

som utgör 40 till 65 % av bitumenet. Medelmolekylvikten ligger mellan cirka 300

och 2000. '
De mättade oljorna består av raka eller grenade alifatiska kolväten, med

tillhörande alkylnaftenska och alkylaromatiska delar. Medelmolekylvikten ligger i

nivå med de aromatiska oljorna. De kan innehålla paraffiner. Fraktionen utgör

cirka 5 till 20 % av bitumenet.

  

Mättade oljor Aromatiska oljor Hartser ÅSfaltener

Figur 9 Iatroscan-analys av tre olika bitumenprodukter.

Metodik och provningsmetod

Ett bitumenprov löses upp i metylenklorid, 20 mg/ml, och appliceras sedan på

stavar av kvarts belagda med kiselsyragel.

Tre lösningar används för eluering och uppdelning av maltenfasen i mättade

föreningar, cykliska föreningar (opolära aromater) och hartser (polära aromater).

Dessa lösningar är n-heptan, toluen/n-heptan (80/20) samt metylenklorid/metanol

(95/5).

Vid stavens placeringi det första badet får lösningen vandra cirka 9 cm, varvid

den mättade fraktionen utvecklas. Vid nästa bad och vandring, till cirka 5 cm,

erhålles aromatfraktionen och slutligen, vid bad nummer tre, den sista fasen av

hartser.

Erhållen separationsgrad beror på bitumenprovets egenskaper, stavarnas

aktivitet och använda lösningars polaritet. Ett antal parametrar måste kontrolleras

för att reproducerbara resultat skall erhållas.
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Scanning vid viss hastighet sker med hjälp av ñamjonisering i luft/vätgas-

blandning. Kolet i de olika fraktionerna joniseras och detekteras. Detektorns

signaler från varje fraktion registreras som separata toppar och kvantitativa

beräkningar kan utföras. Erhållet resultat kan betraktas som ett fingeravtryck för

produkten.

En metodbeskrivning har tagits fram under provnings- och utvecklingsarbetet

vid VTI (bilaga 1).

Tekniken kan användas i en rad sammanhang och för olika typer av produkter.

Den lämpar sig väl för bestämning av generiska komponenter i bitumen. Även

polymermodifierat bitumen kan analyseras med avseende på t.ex. polymerhalt

[Torres och Gonzales m.fl. 1993].

En Iatroscan-utrustning har funnits vid VTI sedan 1989. I utrustningen ingår en

dator och datorprogram för registrering och bearbetning av erhållna resultat.

Iatroscan-analys har utförts inom det aktuella projektet bl.a. i samband med

kvalitetsuppföljning av bitumen samt inom ett antal andra projekt och provnings-

uppdrag rörande bitumen, asfaltmastix och gjutasfalt för isolerings- och belägg-

ningssystem till broar samt väg- och banbeläggningar.

I följande avsnitt 5.1-5.4 redovisas resultat och erfarenheter från kvalitets-

uppföljningen samt provnings- och utvecklingsarbete inom andra projekt där

Iatroscan ingått. I bilaga 3 listas huvuddelen av erhållna resultat med Iatroscan.

5.1 Kvalitetsuppföljning vid VTI
Iatroscan-analys har utförts inom VTI:s och Vägverkets kvalitetsuppföljning av

bitumen enligt VÄG 94 (och BYA) fr.o.m. 1993 års prov. I huvudsak har

bitumensorterna varit B 85 och B 180. Karaktäriseringen har utförts på ursprung-

ligt bindemedel samt efter uppvärmning 5 timmar vid 163°C, enligt TFOT.

Resultaten från kvalitetsuppföljningen för B 85 och B 180, från 1993 tom.

1998, framgår av sammanställningen i tabell 1 samt av figur 10 och 11. I de därpå

följande avsnitten (5.1.1-5.1.7) anges och kommenteras resultaten för varje en-

skild kvalitetsuppföljning. Ingen uppföljning med Iatroscan utfördes under 1999.
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Tabell 1 Provningsresultatför kvalitetsuppföljning av B 85 och B 180 under
perioden 1 993-]998.

Bindemedel Traditionell Kemisk karaktärisering med Iatroscan

bitumenanalys Halt bitumenkomponenter (%)

Mjukpunkt Brytpunkt Mättade Aromat. Hartser Asfaltener

°C °C Oljor oljor

885 (VÄG94/BYA84)
Kravspecifikationer > 46 < -12*

efter TFOT < -10

Referens 885 VTI nr 95-235 47 -14* 13:12 49i2 22i2 16:1-2

efter TFOT -14

Kval.uppf. 1993 (15 prov) 47-49 (-13)-(-18)* 9-12 44-56 20-25 15-20

efter TFOT (-13)-(-18) :1 lO-6 T 04 T 03

Kval.uppf. 1994 (19 prov) 47-49 (-12)-(-17)* 11-16 47-56 20-24 11-16

efter TFOT i1 i0-5 T 03 T 1-3

Kva|.uppf. 1995 (8 prov) 46-50 (-14)-(-15)* 14-16 46-51 20-23 13-19

efter TFOT :1 i1-3 T 02 T 03

Kval.uppf. 1996 (7 prov) 46-48 (-14)-(-16)* 10-15 44-54 21-26 13-19

efter TFOT :r1 io-4 T 1-2 T 1-2

Kval.uppf. 1997 (8 prov) 46-47 (-15)-(-16) 11-12 48-52 20-22 17-18

efter TFOT :0-1 i1-5 T 03 T 1-2

Kval.uppf. 1998 (6 prov) 46-47 (-14)-(-18) 12-13 47-51 20-23 16-17

efter TFOT :0-1 i1-4 T 1-3 T 1-2

B180 (VÄG94/BYA84)

Kravspeciñkationer saknas < -15*

efter TFOT saknas < -19

Referens B180 VTI nr 95-233 40 -20* 14:|.-2 50:2 21 :2 1412

efter TFOT -18

Kval.uppf. 1993 (13 prov) 38-45 (-17)-(-22)* 11-14 46-53 21 -26 14-16

efter TFOT (-16)-(-21) i1 iO-ö T 03 T 1-2

Kval.uppf. 1994 (19 prov) 39-43 (-18)-(-21)* 9-14 46-60 20-26 10-17

efter TFOT :51-2 i0-5 T 04 T 03

Kval.uppf. 1995 (8 prov) 39-40 (-19)-(-20)* 14-16 48-51 20-23 13-15

efter TFOT .+.1 i1-3 T 02 T 1-2

Kval.uppf. 1996 (6 prov) 39-40 (-20)-(-21)* 13-16 45-51 20-25 12-17

efter TFOT i1 lO-B T 04 T 03

Kval.uppf. 1997 (9 prov) 39-40 (-20)-(-21) 12-14 49-52 20-21 15-18

efter TFOT i1 i0-6 T 02 T 04

Kval.uppf. 1998 (7 prov) 39-40 (-20)-(-21)* 13-15 49-51 20-22 14-16

i0-1 i0-4 T 03 T 1-2

* Grafisk brytpunktsbestämning
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B 85 prov före TFOT
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Figur 10 Kvalitetsuppföljning med Iatroscan för B85 under perioden
1993-] 998. Ett fastlagt medelvärde för referensbitumen B 85 efter
inkörning har markerats för varje kvalitetssäsong och provnings-
omgång.

B 180 prov före TFOT
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Figur 11 Kvalitetsuppföljning med Iatroscan för B180 under perioden

34

1 993-] 998. Ett fastlagt medelvärde för referensbitumen B 180 efter
inkörning har markerats för varje kvalitetssa'song och provnings-
omgång.
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5.1.1 1993 års kvalitetsuppföljning

Femton prov av typen B 85 har ingått i 1993 års kvalitetsuppföljning och 13 prov

av typen B 180. Utöver kvalitetskontrollen har ytterligare 3 respektive 9 prov

tagits med för analys och dokumentation. (Endast prov inom kvalitetskontrollen

har tagits med i tabell 1).

B 85
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 10 % (9-12 %). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (ü enheter).

Aromatfraktionen ligger i genomsnitt på 47% (44-56 %), med en sänkning

efter TFOT med i genomsnitt 2 enheter. För ett av proven har aromathalten

sjunkit med så mycket som 6 enheter (detta prov VTI nr 93-136 kommenteras

ytterligare nedan).

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 24% (20-25 %) och ökar i de flesta

fall efter TFOT med cirka 2 enheter. Som mest har hartshalten ökat med 4

enheter (prov VTI nr 93-136-1).

Asfaltenhalten ligger i genomsnitt på 19 % (15-20 %) och har efter TFOT

ökat med i medeltal drygt 1 enhet. Som mest har asfaltenhalten ökat med 3

enheter (proven 93-116-2 och 93-136-1).

Avvikande prov 93-136-1 med hög aromathalt (56 %) uppfyller vid

konventionell bindemedelsanalys fastlagda krav enlig BYA och VÄG 94 men

uppvisar viktökning (0.31 vikt-%) efter TFOT samt lågt syratal

(0.04 mg KOH/g). (Motsvarande viktförluster ligger för övriga B 85-prov inom

kvalitetsuppföljningen mellan 0.1 och 0.3 vikt-% och syratalet mellan 2.8 och

3.5 mg KOH/g.) Förhårdningsfaktorn (kvoten mellan dynamisk viskositet vid

60°C efter och före TFOT) är 2.8. Vid TFOT sjunker aromathalten för det

aktuella provet med 6 enheter samt ökar hartshalten med 4 enheter liksom

asfaltenhalten med 3 enheter. Provet är således jämförelsevis åldringsbenäget.

För de tre proven utanför kvalitetsuppföljningen är aromathalten högre (52-

56 %) än för B 85-proven inom kvalitetsuppföljningen (44-49 %), undantaget

prov 93-136-1. Viktförlusten är negativ eller mycket låg och syratalet lågt

(0.02-0.5 mg KOH/g).

B 180

Den mättade fraktionen ligger för undersökta prov i genomsnitt på 12 %

(11-14 %). Efter uppvärmning enligt TFOT har endast små förändringar på i 1

enheter uppstått.

Aromatfraktionen ligger på i genomsnitt 50 % (46-53 %) och har efter TFOT

i medeltal sjunkit med 3 enheter. Som mest har aromathalten sjunkit med 6

enheter (prov 93-138-1).

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 23 % (21-26%). Efter TFOT ökar som

regel halten med cirka 2 enheter. För fem av proven har en ökning med så

mycket som 3 enheter erhållits.

Asfaltenhalten ligger mellan 14 och 16 % och ökar efter TFOT med 1-2

enheter.

För de 9 proven utanför kvalitetsuppföljningen avviker endast ett (VTI nr

93-185) markant från kravspecifikationerna enligt VÄG 94 (låg penetration,

120 mm/ 10). Asfaltenhalten ligger högst för detta prov (17 %).
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Prov 93-277-1 har negativ viktförlust (-0.04 vikt-%) och lågt syratal (0.3 mg

KOH/g). Provet uppvisar också högst aromathalt 62 0/0 och förhållandevis stor

förändring vid TFOT. Ytterligare fyra av proven har lågt syratal, men ej

"avvikande" låg viktförlust. Flera av dessa prov kommer enligt uppgift från

annan leverantör än Nynäs.

5.1.2 1994 års kvalitetsuppföljning

Nitton prov av typen B 85 har ingått i 1994 års kvalitetsuppföljning och lika

många av typen B 180. Utöver kvalitetskontrollen har ytterligare 1 prov av B 85

tagits med för analys och dokumentation. (Endast prov inom kvalitetskontrollen

har tagits med i tabell 1).

B 85

Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 14 % (1 1-16 %). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (ü ).

Aromatfraktionen ligger på i genomsnitt 50 % (47-56 %). Efter TFOT

sjunker halten som regel med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har aromat-

halten sjunkit med 5 enheter (två prov från 56 till 51 respektive från 47 till 42

enheter).

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 22 %, (20-24 0/0). Den ökar i de flesta

fall efter TFOT, med cirka 2 enheter. Som mest har hartshalten ökat med 3

enheter.

Asfaltenhalten ligger i genomsnitt på 14 % (11-16 %) och ökar efter TFOT

med 1 till 3 enheter (i genomsnitt drygt 1 enhet).

Proven med högst aromathalt 53-56 % och därtill lägst asfaltenhalt (11-13

%) uppvisar vid traditionell bitumenanalys tillika Viktökning vid TFOT samt

avvikande lågt eller högt syratal (mindre än 1 eller mer än 6mg KOH/g). Ett av

proven (med högt syratal) kommer enligt uppgift från Elf Bitumen.

Prov (VTI nr 131-1) utanför kvalitetsuppföljningen har, förutom hög

aromathalt (53 %), låg asfaltenhalt (13 %), viktökning vid TFOT (0.05 0/0) och

lågt syratal (0.7 mg KOH/g), den högsta grafiska mjukpunktsavvikelsen, på

4°C. (Grafisk mjukpunktsavvikelse är skillnaden mellan experimentellt och

grafiskt bestämd mjukpunkt (baserad på viskositetsvärden vid 60°C och

135°C) med avläsning i Heukeloms diagram. Lägre grafiskt bestämd mjuk-

punkt kan vara en indikation på kristallisation av paraffiner (vaxer) i bitumenet.

(Se avsnitt 2.1.1.)

Nämnas kan slutligen att 1994 års prov av B 85 på grund av justerad

provningsmetodik har något högre halt mättade och aromatiska oljor och lägre

halt hartser och asfaltener än 1993 års prov.

B180
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 12 % (9-14 %). Efter TFOT

har som regel ingen eller en förändring på 1 enhet skett.

Aromatfraktionen ligger på i snitt 51 % (46-60 %). Efter TFOT sjunker

halten med i genomsnitt 3 enheter. Som mest har aromathalten sjunkit med 5

enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 22 % (20-26 %), Efter TFOT ökar

hartshalten med cirka 2 enheter. För två av proven har hartshalten ökat med 4

enheter.
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Asfaltenhalten ligger i medeltal på 15 % (10-17 %) och ökar efter TFOT med

1 till 3 enheter (för ett av proven är asfaltenhalten oförändrad).

De två proven (VTI nr 94-131-2 och 94-222-2) med högst aromathalt 59

respektive 60 % uppvisar också viktökning vid TFOT samt i det först nämnda

fallet avvikande högt syratal (6.5 mg KOH/g).

5.1.3 1995 års kvalitetsuppföljning

Åtta prov av typen B 85 har ingått i 1995 års kvalitetsuppföljning och lika många

av typen B 180.

B 85
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 15 % (14-16 0/0). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (ü enheter).
Aromatfraktionen ligger på i genomsnitt 48 % (46-51 %). Efter TFOT

sjunker halten som regel med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har aromat-

halten sjunkit med 3 enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 22%, (20-23 %). Den ökar i de flesta

fall efter TFOT, med 1 enhet. Som mest har hartshalten ökat med 2 enheter.

Asfaltenhalten ligger i genomsnitt på 14 % (13-19 %) och ökar efter TFOT

med upp till 3 enheter (i de flesta fallen med 1-2 enheter). Endast för ett prov är

asfaltenhalten oförändrad efter TFOT (se nedan).

Prov VTI nr 95-243 med hög asfaltenhalt 19 % uppvisar också viktökning vid

TFOT, har sämre duktilitet än övriga prov samt förhållandevis hög förhård-

ningsfaktor 3.9 (kvot mellan viskositet vid 60°C efter och före TFOT). Asfalt-

enhalten ökar emellertid inte ytterligare efter TFOT och hartshalten endast med

1 enhet.

B 180
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 15 % (14-16 0/0). Efter TFOT

har som regel ingen eller en förändring på 1 enhet skett.

Aromatfraktionen ligger på i snitt 50 % (48-51 %). Efter TFOT sjunker

halten med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har aromathalten sjunkit med 3

enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 22 % (20-23 0/0). Efter TFOT ökar

hartshalten med som regel 1 enhet. För två av proven har hartshalten ökat 2

enheter.

Asfaltenhalten ligger i medeltal på 14 % (13-15 0/0) och ökar efter TFOT med

1 till 3 enheter.

5.1.4 1996 års kvalitetsuppföljning

Sju prov av typen B 85 har ingått i 1996 års kvalitetsuppföljning och 6 av typen

B 180.

B 85

Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 13 % (10-15 %). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (ü enheter).

Aromatfraktionen ligger i genomsnitt på 49 % (44-54%). Efter TFOT sjunker

halten som regel med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har aromathalten

sjunkit med 4 enheter.
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Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 23 % (21-26 %). Den ökar i de flesta

fall efter TFOT, med 1-2 enheter.

Asfaltenhalten ligger i genomsnitt på 16 % (13-19 %) och ökar efter TFOT

med 1-2 enheter.

B 180
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 14 % (13-16 %). Efter TFOT

har som regel ingen eller en förändring på 1 enhet skett.

Aromatfraktionen ligger i snitt på 48% (45-51 %). Efter TFOT sjunker

halten med i genomsnitt 3 enheter. Som mest har aromathalten sjunkit med 6

enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 23 % (20-25 %). Efter TFOT ökar

hartshalten med som regel 1-2 enheter. För ett av proven har hartshalten ökat

med 4 enheter.

Asfaltenhalten ligger i medeltal på 15 % (12-17 %) och ökar efter TFOT med

som regel 1 till 2 enheter. Som mest har asfaltenhalten ökat med 3 enheter.

5.1.5 1997 års kvalitetsuppföljning

Åtta prov av typen B 85 har ingått i 1997 års kvalitetsuppföljning och 9 av typen

B 180.

B 85
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 11 % (11-12 %). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (ü enheter).

Aromatfraktionen ligger i genomsnitt på 50 % (48-52%). Efter TFOT sjunker

halten som regel med i genomsnitt 2 enheter. Som mest har aromathalten

sjunkit med 5 enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 21 % (20-22 %). Den ökar efter TFOT

med som mest 3 enheter.

Asfaltenhalten ligger mellan 17 och 18 % och ökar efter TFOT med 1-2

enheter.

B 180
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 13 % (12-14 %). Efter TFOT

har som mest en förändring på 1 enhet skett.

Aromatfraktionen ligger i snitt på 50 % (49 och 52 %). Efter TFOT sjunker

halten med 0-5 enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 20 % (20-21 %). Efter TFOT ökar

hartshalten med 0-2 enheter.

Asfaltenhalten ligger mellan 15 och 18 % och ökar efter TFOT med som regel

1 till 2 enheter. Som mest har asfaltenhalten ökat med 4 enheter.

5.1.6 1998 års kvalitetsuppföljning

Sex prov av typen B 85 har ingått i 1996 års kvalitetsuppföljning och 7 av typen

B 180.

B85
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 13 % (12-13 %). Efter TFOT

har endast små förändringar uppstått (il enheter).
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Aromatfraktionen ligger i genomsnitt på 49 % (47-51%). Efter TFOT sjunker

halten med 1-4 enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 22 % (20-23 %). Den ökar efter TFOT

med som mest 3 enheter.

Asfaltenhalten ligger mellan 16 och 17 % och ökar efter TFOT med 1-2

enheter.

B 180
Den mättade fraktionen ligger i genomsnitt på 14 % (13-15 %). Efter TFOT

har som mest en förändring på 1 enhet skett.

Aromatfraktionen ligger i snitt på 50 % (49 och 51 %). Efter TFOT sjunker

halten med 0-4 enheter.

Hartsfraktionen ligger i genomsnitt på 21 % (20-22 %). Efter TFOT ökar

hartshalten med 0-3 enheter.

Asfaltenhalten ligger mellan 14 och 16 % och ökar efter TFOT med 1-2

enheter.

5.1.7 Kommentarer

Vid en jämförelse mellan referensbitumen B 85 och referensbitumen B 180 samt

motsvarande för proven inom kvalitetsuppföljningen kan konstateras att halten

mättade oljor liksom halten aromatiska oljor som regel ligger något högre för

B 180. Hartsfraktionen är ungefär lika stor för båda bitumentyperna, och asfalt-

enhalten någon enhet högre för B 85 än för B 180. Vid TFOT förändras B 180

mer än B 85, d.v.s. halten aromatiska oljor sjunker mer och halten hartser respek-

tive asfaltener ökar båda i något större omfattning.

Erhållna resultat varierar beroende på prov men också beroende på en rad

känsliga faktorer vid provningsförfarandet såsom stavarnas kvalitet och använd-

ning.

Stavarnas kvalitet varierar, varför ett flertal stavar krävs för ett tillförlitligt

resultat. (Vid varje analysomgång scannas fem stavar med referensbitumen och

fem stavar med aktuellt prov, i en och samma ram.) Stavarna förändras också med

antalet användningar. (Mer än 120 analyser bör ej genomföras med en och samma

stav på grund av reducerad separationsförmåga och föroreningar som ej längre

kan avlägsnas). Stavarna påverkas av luftfuktigheten varför kontrollerad luft-

fuktighet krävs. I

En jämförande provning utfördes 1999 mellan VTI:s och Nynäs utrustningar

för ett bitumenprov (B 85 Laguna). Väsentligt skilda resultat erhölls. Halten

mättade oljor var nästan dubbelt så hög enligt VTI:s resultat som hos Nynäs (13

jämfört med 7 %) och asfaltenhalten betydligt lägre (15 jämfört med 21 %).

Erhållna resultat vid Iatroscan-analys jämförs bäst mot motsvarande erhållna

resultat för referensbitumen i samma analysomgång istället för mot absoluta

värden eller kravgränser.

För 1995, 1996, 1997 och 1998 års bindemedel har samma referensbitumen,

VTI nr 95-235 (B 85) och VTI nr 95-233 (B 180), använts och kommer att

användas för eventuell provning under kommande år.

Referensen körs in vid säsongens start och får sedan inte avvika med mer än

:2 enheter. Vid större avvikelse än så genomförs en ny inkörning. Följande

variationer i resultat har erhållits för dessa referenser vid totalt 63 respektive 156

analyser under 1995-1998.
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Bitumenkomponenter enligt Referens Referens

Iatroscan-analys (°/o) B 85 VTI nr 95-235 B 180 VTI nr 95-233

Medelvärde/ stdav / variationsintervall

Mättade oljor 12 / 1.34 / 9-15 13/ 1.03/ 10-16

Aromatiska oljor 49 / 1.41 / 47-52 49/ 1.40/ 46-52

Hartser 22/ 1.16/20-24 21 / 1.23 /19-25

Asfaltener 17/ 1.35/ 14-19 16/ 1.54/ 12-21

Bitumenprov av typ B 85 och B 180 som uppfyllt traditionella krav enligt

VÄG 94 har vid Iatroscan-analys uppvisat mer eller mindre avvikande resultat

jämfört med referensbitumenet som ingått i samma analysomgång. Dessa skillna-

der i resultat redovisas nedan och speglar således godkända prov enligt VÄG 94.

Här omfattas 29 prov för B 85 och 30 prov för B 180 under perioden 1995-1998 .

Bitumenprov Avvikelse från referensprov

B 85 VTI nr 95-235 respektive B 180 VTl nr 95-233

Mättade oljor Aromatiska oljor Hartser Asfaltener

B 85 :3 :5 -2 / +4 4.-3

B180 -1/+2 -5/+2 -1/+4 -3/+2

5.2 Prov av isolering och beläggning för broar
Isolering av brofarbanor utförs bl.a. med asfaltmastix. Asfaltmastix är en bland-

ning av bitumen (eventuellt med tillsats av Trinidadasfalt), kalkstensfiller och

sand (maximal stenstorlek 2 mm). Med Trinidadasfalt avses här raffinerad (genom

upphettning till 160°C och siktning) naturasfaltprodukt från Trinidad, s.k.

Trinidad Epure' (innehållande generellt cirka 54 vikt-% bitumen, 36 vikt-%

mineraliskt finmaterial samt 10 vikt-% organiskt material). Produkten är mycket

hård (penetration kring 2 mm'1 och mjukpunkt 95°C) och används normalt för

inblandning i annat bitumen, för bättre stabilitet och hållbarhet (se avsnitt 3.3.3).

Traditionell asfaltmastixisolering (med B 85/B 60 och Trinidad Bpure) har

emellertid numera i stor omfattning ersatts av polymermodifierad asfaltmastix.

5.2.1 Bindemedel i asfaltmastix - Projekt Stockholm Konsult

Isolering av betongkonstruktioner i Stockholm utförs enligt egen teknisk norm.

Denna stämmer till stora delar överens med Vägverkets specifikationer och krav.

Inom ett projekt som utfördes på uppdrag av Stockholm Konsult Konst-

byggnadsunderhåll under perioden 1992-1996 (för framtagning av lämplig meto-

dik för bedömning av en existerande asfaltmastix' framtida funktionsduglighet

som isolering) ingick en del Iatroscan-analyser. [Edwards och Salomonsson

1997].
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Laboratoriestudien omfattade

provning av asfaltmastix och bitumen.

Referensasfaltmastix samt gammal

asfaltmastix från s.k. fönsterundersök-

ningar ingick. Ursprungligt binde-

medel analyserades liksom binde-

medel som återvunnits ur asfalt-

mastixprodukter.

Förutom traditionell bindemedels-

analys för bindemedlet (ursprungligt

och återvunnet) utfördes också

kemisk karaktärisering med Iatroscan

samt lågtemperaturprovning med

BBR (Bending Beam Rheometer) för _ li'
dessa prov_ Figur 12 Fönsterupptagning på bra

i Stockholm.

 

För motsvarande asfaltmastixprodukter bestämdes mjukpunkt Wilhelmi samt

utfördes lågtemperaturprovning med BBR.

Åldern på asfaltmastixisoleringarna varierade, men upptagna prov kom enligt

uppgift i samtliga fall från broar som var äldre än 30 år.

För prov från dessa gamla isoleringar erhölls t.eX. följande resultat vid

Iatroscan-analys av detvå senast analyserade omgångarna prov från 1995 respek-

tive 1998 års fönsterupptagningar om vardera 8 prov (med referensbitumen B 85

VTI nr 95-235 som jämförelse):

% referens & referens

0 mättade oljor 8-12 % 11 9-14 % 12

0 aromatiska oljor 37-43 % 47 38-43 % 48

0 hartser 26-31 0/0 24 22-27 % 22

0 asfaltener 20-23 %. 19 20-26 % 17

Jämfört med referensbitumenet låg således aromathalten för det återvunna

bindemedlet 4 till 10 enheter lägre, hartshalten 0 till 7 enheter högre och asfalt-

enhalten 1 till 9 enheter högre. Summan av hartser och asfaltener låg 3 till 13

enheter högre för proven än för referensbitumenet.

Motsvarande mjukpunkter för 1995 års prov av återvunnet bindemedel

varierade mellan 54°C och 63°C, brytpunkten mellan -9°C och -180 C samt

T300Mpa mellan -190C OCh -220C.

För proven från 1998 års fönsterupptagningar låg mjukpunkten mellan 60°C

och 73°C och brytpunkten mellan -9°C och -18°C.

Erhållna provningsresultat speglar egenskaperna för troligtvis fullt funktions-

duglig asfaltmastixisolering (med tanke på erhållna brytpunktsresultat).

Enklare är att registrera om och hur mycket summan av hartser och asfaltener

överstiger summan av mättade och aromatiska oljor för de olika återvunna binde-

medlen (figur 13).
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Figur 13 Summan av mättade och aromatiska oljor jämfört med samman av
hartser och asfaltener.

Bindemedlets egenskaper, såsom mjukpunkt och lågtemperaturflexibilitet,

inverkar på asfaltmastixproduktens motsvarande egenskaper. Mastixproduktens

sammansättning har dessutom stor betydelse. Mest inverkan visar sig bindemedlet

ha på mastixproduktens egenskaper vid låg temperatur.

Det finns ett visst samband mellan bindemedlets mjukpunkt och mjukpunkt

Wilhelmi för mastixprodukten, men korrelationen är inte särskilt god. Övriga

ingående komponenter samt produktens sammansättning har avgörande stor

betydelse. Erhållna mjukpunktsvärden ligger ibland förvånande högt. För totalt 4

produkter ligger mjukpunkten på 70-730C (med motsvarande brytpunkter på

-11 0C till -14°C). Sjutton (av totalt 33 bestämda mjukpunkter) ligger på 60°C

eller mer .

I figur 14 har bindemedlets styvhet vid -18°C avsatts mot mastixproduktens

styvhet vid OOC. Som framgår av figuren ligger bindemedlets styvhet under

300 MPa och mastixproduktens styvhet under 500 MPa för 23 av de 24 under-

sökta produkterna vid respektive temperatur.

För enav produkterna i diagrammet är både mastix och bindemedel betydligt

styvare än för övriga produkter. Brytpunkten för återvunnet bindemedel ligger här

på -8°C och mjukpunkten på 67°C. Vid Iatroscan-analys är summan av hartser

och asfaltener större än summan av mättade och aromatiska oljor. Mjukpunkt

Wilhelmi för mastixprodukten ligger på 117°C.
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Figur 14 Styvhet vid -1 80Cför bindemedel mot styvhet vid O°Cför mastix.

Ytterligare 3 ungefär lika styva eller styvare produkter har ingått i samma prov-

ningsomgång (omgång 3). Dessa finns dock inte med i figur 14 eftersom BBR-

analys på återvunnet bindemedel inte kunde utföras i brist på material. Styvheten

för mastixprodukterna har registrerats till 663, 729 och 1214 MPa vid O°C.

Endast för 1 prov i den senaste provningsomgången (omgång 4) är summan av

hartser och asfaltener större än summan av mättade och aromatiska oljor. Samma

bindemedel har också högsta brytpunkten i gruppen (-9°C) och förhållandevis hög

mjukpunkt (66.5C>C). Det återvunna bindemedlet är dock inte styvast bland proven

vid -18°C och uppfyller kravet enligt SUPERPAVE vid denna temperatur

(S _<__ 300 MPa och m 2 0.300).

Totalt 31 prov av återvunnet bindemedel från mastixisolering har karaktärise-

rats i projektet med hjälp av Iatroscan. För 7 av proven är summan av hartser och

asfaltener större än summan av mättade och aromatiska oljor (upp till 6 enheter

större, för ett av proven). Inget av dessa prov utmärkersig emellertid som av-

vikande styvt. För tre av de mest styva mastixprodukterna i undersökningen har

som nämnts ovan ingen kemisk karaktärisering med Iatroscan emellertid utförts.

Asfaltmastixprov av sämre kvalitet efterlyses nu i projektet (Lex. mjukpunkt

Wilhelmi >130°C och/eller styvhet >500 MPa vid O°C). Bindemedlets styvhet bör

ligga över 300 MPa vid -18°C och samtidigt ha förhållandevis hög brytpunkt

(gärna högre än -5°C).

Undersökningarna fortsätter i avsikt att ta fram ett enklare och mer tillförlitligt

sätt för bedömning av en asfaltmastix' funktionsduglighet och kemiska tillstånd

på broar och viadukter i Stockholm.

5.2.2 Bindemedel i asfaltmastix - Projekt Vägverket

Enligt Vägverkets gränsvärden vid proportionering av asfaltmastix, för isolering

på betongbroar, består traditionell asfaltmastix av bitumen (B 85/B 60; 12-15

vikt-%), Trinidad Bpuré (2-5 vikt-%), kalkstensfiller (25-38 vikt-%) och sand

(0-2 mm; 50-60 Vikt-'70).
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För bitumenkvalitet B85, B60 respektive Trinidadasfalt gäller enligt krav-

specifikation i VAG 94:

   

B85 B60 naturasfalt

penetration (mm/10) 70-100 50-70 1.5

mjukpunkt K&R (OC) (_>_ 46) (2 49) 93-98

brytpunkt efter TFOT (°C) 5-10 5-8 -

 

Inom utvecklingsprojekt, med Vägverket som uppdragsgivare, har sedan början

av nittiotalet metodik för laboratorieprovning av bl.a. asfaltmastixprodukter

utvärderats. Studier av olika asfaltmastix- och bindemedelsprodukters egenskaper

har utförts i syfte att komma fram till lämplig provningsmetodik för karaktärise-

ring och funktionsrelaterad provning av polymermodifierad asfaltmastix för

isolering av broar enligt BRO 94.

Inom nämnda utvecklingsprojekt återvanns också bindemedel ur icke polymer-

modifierad asfaltmastix (VTI nr 94-53) och karaktäriserades på motsvarande sätt

med hjälp av bl.a. Iatroscan-analys.

Asfaltmastix med bindemedel enligt Vägverkets specifikation (B85/60 och

Trinidad) ovan ingick.

Vid jämförelse med referensbitumen B 85 låg aromathalten för det återvunna

bindemedlet från den konventionella asfaltmastixprodukten 5 enheter lägre, harts-

halten 5 enheter högre och asfaltenhalten 2 enheter högre. Motsvarande penetra-

tion låg på 36mm/10, mjukpunkten 57°C och brytpunkten -12°C. [Colldin och

Westergren 1996].

5.2.3 Bindemedel i asfaltmastix och gjutasfalt - Projekt Vägverket
Högakustenbron

Högakustenbron är, med sin totala

längd på cirka 1 800 meter och fri

spännvidd på 1210 meter, en av

Europas största hängbroar. Bron är

dessutom unik genom sitt nordliga

läge och saknar därför motsvararig-

het i sitt slag i världen vad gäller

isolering och beläggning.

Ett omfattande utvecklings- och

provningsarbete har lagts ner för att

från Vägverkets sida kunna rekom-

mendera ett passande isolerings- och

beläggningssystemet för bron.

Laboratorieundersökningar och

provläggning utfördes inom ett sam- , _ j H

arbetsprojekt mellan Vägverket och

VTI, med start 1992. V

 

çr

 

igr'i LÖgakustenbron.
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Ett alltigenom polymermodifierat isolerings- och beläggningssystem kunde

sedan, som ett resultat av detta projektarbete, rekommenderas av Vägverket under

våren 1996. Isolerings- och beläggningsarbetet startade på Högakustenbron under

våren 1997 och i december samma år öppnades bron officiellt för trafik.

Icke polymermodifierad asfaltmastix med bindemedel B 85 samt gjutasfalt

med bindemedel B 45 och Trinidad (1.7 vikt-% enligt uppgift) ingick emellertid

också (som referenssystem) bland undersökta produkter i laboratoriestudien. Prov

togs ut i samband med provutläggningsarbete på Pitsundsbron 1993. Iatroscan-

analys var en av de provningar som utfördes på det återvunna bindemedlet.

För återvunnet bindemedel från mastixprodukten låg halten aromatiska
oljor 2 enheter lägre än för referensbitumen B 85, hartshalten 2 enheter högre och

asfaltenhalten l enhet högre. Penetrationen var 62 mm/10, mjukpunkten 51°C och

brytpunkten -9°C. Styvheten enligt BBR-analys vid -18°C uppgick till 252 MPa

och m-värdet till 0.330.

För återvunnet bindemedel från gjutasfaltprodukten (B 45 och Trinidad)

var motsvarande skillnader med avseende på Iatroscan-analys -4, +3 samt +3

enheter. Penetrationen var 26 mm/ 10, mjukpunkten 62°C och brytpunkten -6°C.

Styvheten enligt BBR-analys vid -12°C uppgick till 236 MPa och m-värdet till

0.368. [Edwards och Westergren 1998].

5.3 Prov från flygfält

Flygfältsbeläggningar betraktas som lågtrafikerade ytor, och med tiden uppstår

klimat- och materialbetingade problem då bitumenet åldras, blir sprödare och mer

sprickbenäget. Risken för att stenar lossnar från beläggningens yta ökar härmed,

vilket ur flygsäkerhetssynpunkt är ett stort problem. För flygfältsbeläggning är det

således speciellt viktigt att kunna bedöma bitumenets tillstånd i beläggningen

och att vid behov och med enkla underhållsåtgärder kunna återställa bitumenets

och beläggningens funktion.

Som underhållsåtgärd för att förhindra eller åtgärda denna typ av skador

används försegling med olika typer av föseglingsprodukter.

I avsnitten nedan refereras till ett par fall där Iatroscan-analys använts för

kemisk karaktärisering av bindemedel och förseglingsprodukter i detta samman-

hang.

5.3.1 Bindemedel i asfaltbetong - Projekt FortV skadad beläggning

Sprickbildning hade 1993 lokalt konstaterats på Ljungbyheds flygplats. För att

belysa varför beläggningen spruckit på vissa delarav flygfältet, och inte på andra,

togs borrkärnor upp för laboratorieprovning. Kraftigt spruckna borrkärnor jäm-

fördes med borrkärnor utan sprickor. [VTI Utlåtande 546-1994].

Bindemedelshalten var något högre för icke spruckna borrkärnor än för spruck-

na borrkärnor. Hålrumshalten varierade emellan 3.4 och 5.6 %.

Återvunnet bindemedel analyserades med avseende på traditionell bitumen-

analys samt kromatografiskt med Iatroscan. Bindemedlet var hårt, motsvarande

B 35 för icke spruckna borrkärnor och motsvarande B15 för spruckna borrkärnor.

Brytpunkten låg cirka 10°C högre för bindemedlet från de spruckna borrkärnorna

(+3°C). Duktilitet vid 25°C uppmättes till >100 cm för icke spruckna borrkärnor

och cirka 5 cm för spruckna.

Vid kemisk karaktärisering med Iatroscan registrerades mätvärden med lägre

halt aromatiska oljor och högre halt hartser och asfaltener än för bindemedlet från
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icke spruckna borrkärnor. Halten aromatiska oljor för återvunnet bindemedel från

sprucken asfaltbetong låg på 19 % jämfört med 28 % för icke sprucken asfalt-
betong. För halten hartser var motsvarande registrerade värde 44 % jämfört med

38 % och för asfaltenhalten 24 % jämfört med 21 %.

    

Tabell 2 Resultat för återvunnet bindemedelfrån asfaltbetong på flygfält.
FortV 1993.

Prov Mjuk- Bryt- Dukt. mättade aromat. hartser asfal-

BORRKÄRNOR punkt punkt 25°C oljor oljor tener

FortV °C °C cm % % °/o °/o

återvunnet bindemedel

Spruckna "BGC-B 1 5" 72 +3 5 13 19 44 24

Ej spruckna"BGO-B 35" 61 -7 100 13 28 38 21

Ref 8180 ca 40 5-15* 2100 14 47 25 14

         

>?efter TFOT

5.3.2 Bindemedel i förseglingsprodukter - Projekt FortV

På asfaltbelagda ytor med låg trafik uppstår som nämnts med tiden problem med

sprickor och stensläpp i beläggningens ovanyta. En underhållsåtgärd som utförs

för denna typ av skador är försegling med olika typer av förseglingsprodukter.

Produkter som används i detta sammanhang, på tex. flygfält, är bitumen-

emulsioner med tillsatser av varierande slag. Åtgärden anses fräscha upp och

föryngra beläggningsytan.

En laboratoriestudie av ett antal förseglingsprodukter utfördes inom ett

utvecklingsprojekt finansierat av Fortifikationsverket under perioden 1994 till

1996. Undersökningen omfattade karaktäriserande provning av fyra på marknaden

förekommande produkter samt en studie av produkternas inverkan på känt

karaktäriserat bindemedel. Kemisk karaktärisering med Iatroscan utfördes, efter

destillation av förseglingsprodukten till 260°C (enligt ASTM D 244).

Halten mättade oljor varierade mellan 14 och 20 %, aromathalten låg mellan

36 och 50 %, hartshalten mellan 16 och 24 % samt asfaltenhalten mellan 12 och

27 %. Stora variationer beroende på produkt kunde således konstaterats i det

aktuella sammanhanget. Iatroscan-analys utfördes också för karaktärisering av

ursprungligt och artificiellt åldrat bitumen, före och efter värmelagring mot

förseglingsprodukt, för indikation om eventuell föryngrande inverkan på

bitumenet.

I Fortifikationsverkets Allmänna tekniska beskrivning för bindemedels-

försegling på flygfält från 1996 ingår nu Iatroscan-analys (på destillationsåterstod)

bland föreskrivna parametrar som skall redovisas i entreprenörens arbetsrecept

och kvalitetskontroll i samband med förseglingsarbetets utförande.

Kvalitetskontroll för i huvudsak tre produkter (totalt 28 förseglingsprov) har

genomförts för perioden 1996-1998. [Edwards och Salomonsson 1999].

46 VTI notat 74-1999



Kvalitetskontroll 1996
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Figur 16 Kemisk karaktärisering med Iatroscanför 1996 års kvalitetsuppfölj-
ning avförseglingsprodukter på flygfält.

5.3.3 Bindemedel i asfaltbetong - Projekt LFV

Flera projekt, med bl.a. kemisk karaktärisering av bindemedel i samband med

bindemedelsspecifikation, kvalitetskontroll och uppföljning, har bedrivits på upp-

drag av Luftfartsverket LFV Teknik under senare tid.

Kemisk karaktärisering med Iatroscan ingår som tilläggskrav i bindemedels-

specifikationen för konventionellt bindemedel (B 85 och B 180) till Arlandas

Bana 3. Kontroll och uppföljningar har inletts under 1999. [Edwards, Said mfl.
1999].

5.4 Prov från väg
Under tillverkningsprocessen av en asfaltmassa hårdnar bitumenet en del (avsnitt

2.3) beroende på faktorer som blandningstemperatur och -tid, bitumenhalt

(bitumenfilmens tjocklek) m.m. Penetrationen kan (vid upphettningstid enligt

TFOT, 5 timmar vid 163°C) sjunka med upp till 40 %, från t.ex. 145 mm/ 10 (som

är undre gränsen för en B18O enligt VÄG 94) till som allra lägst 90 mm/10.

Bitumenet hårdnar normalt mest under tillverkningsprocessen och i mindre

omfattning under lagring och transport. Emellertid kan bitumenet också hårdna

betydligt på vägen. Den avgörande faktorn är här asfaltbeläggningens hål-

rumshalt. Vid låga hålrumshalter (_<_ 5 %) anses bitumenet åldras endast i mindre

omfattning. För dränasfaltbeläggningar sker däremot en avsevärd förhårdning av

bindemedlet på Vägen.

Vid åldring av bitumen minskar som nämnts främst andelen aromatiska oljor

medan halten hartser och asfaltener ökar. Vid tillverkning och utläggning av en

asfaltbetong (samt i återvinningsprocessen) sker således en del kemiska för-

ändringar. Halten aromatiska oljor kan normalt förväntas sjunka med cirka 2-5

enheter, hartshalten öka med 1-3 enheter och asfaltenhalten likaså öka med 1-2

enheter. Vid kraftig exponering av bindemedlet, som i en dränasfalt (högt hålrum)
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ökar harts- och asfaltenhalt betydligt mer [Choquet och Verhasselt 1993]. Detta

har konstaterats också för prov upptagna från svenska drånasfaltvägar (se

tabell 3).

Hur och i vilken omfattning bitumenet förväntas åldras under blandning,

lagring, transport samt på vågen kan illustreras av figur 17.

I avsnitten nedan redovisas resultat från ett antal skadeutredningar och projekt

där kemisk karaktärisering med Iatroscan utförts på återvunnet bindemedel i

upptagna prov från vägen.

        

7 r

6 _

Agelng after

8years' service

5 - ,
m o I
;- lg- Ageing during storage.

äs transportation and application
D
.E 4 - . i

.S i

8:
0)< 3 _ :å

G)
.E
5
'U

2 E
55

2

1 i I l 1 l l J
0 2 4 6 8 10 12

Age, years

Figure 8.2 - Agelng of bitumen during mixing, subsequently during storage,
transportation and application and finally in service

Figur 17 Förväntad åldring av bitumenet under blandning, lagring transport
samt på vägen [Shell Bitamen Handbook 1990].

5.4.1 Inventering av dränerande asfaltbetong i Region Väst 1994

Rubricerad undersökning initierades efter ganska omfattande och accelererande

skador på en drånbeläggning på E 20 vid Skara, vintern 1993/94. Undersökningen

omfattade borrkårnor från vågsträckor med dränasfalt i olika tillstånd. Bl.a. ingick

analys av återvunnet bindemedel. [Jacobson och Höbeda 1995].

Erhållna bindemedelsresultat, med traditionell analysmetodik enligt VÄG 94,

visade att en markant förhårdning av bindemedlet uppstått, både för prov från

skadade och icke skadade partier. Bindemedlet analyserades med avseende på

penetration, mjukpunkt samt duktilitet vid 25°C.

Dränasfaltbelåggningarnas ålder varierade från 4 till 11 år. Det var inte känt i

vilken omfattning bitumenets åldring skett vid tillverknings- och utläggnings-

processen respektive under belåggningens tid på vågen.

Bindemedelsresultaten kompletterades senare med brytpunktsbestämning samt

kemisk karaktärisering med Iatroscan. Erhållna bindemedelsresultat framgår av

tabell 3. _

Hartshalterna ligger cirka 20 till 65 % högre än hartshalten för referensbitumen

B85, och asfaltenhalterna ligger 0 till 100 % över asfaltenhalten för samma

referensbitumen. För provet med den högsta asfaltenhalten (30 %) uppgår

motsvarande mjukpunkt till 123°C (l).
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För de mest åldrade proven av återvunnet bindemedel (med mjukpunkter 84,

73, och 123°C; brytpunkter +1, +2 och -1°C samt mycket låg duktilitet) ligger

summan av halten mättade och aromatiska oljor 12-24 enheter lägre än för B85

och asfaltenhalten 6-15 enheter högre.

             

Tabell 3 Resultatför återvunnet bindemedelfrån dränerande asfaltbetong i
Region Väst 1994.

Prov Mjuk- Bryt- Dukt. mättade aromat. hartser asfal-

BORRKÄRNOR punkt punkt 25°C oljor oljor tener

_R_eg Väst 1994 °C °C cm °/o °/o % °/o

återvunnet bindemedel

Skadade "885 -B(10-20) 61; -5; >100; 8; 45; 32 15;

68;84; -6;+1; 18; 5; 13; 9; 39; 42; 29; 26; 19;24;

123 -1 < 2 13 26 31 30

Ej skadade 585 -B10 66; 73 -7; +2 28; 6 13;13 37;31 30;36 20;21

Ref 885 ca 48 _<_ -10* > 50 15 48 22 15

*efter TFOT

5.4.2 Skadeutredning för väg 831 1996

Rubricerad Skadeutredning avsåg en cirka 2.5 år gammal asfaltbeläggning av typ

MAB16T (med bindemedel B180). Skadorna hade enligt uppgift yttrat sig såsom

sprickor med åtföljande stensläpp. Förutom bestämningar som bindemedelshalt,

kornstorleksfördelning, hålrumshalt m.m. analyserades återvunnet bindemedel

från olika sträckor av den skadade vägen. Vid bindemedelsanalyserna enligt

traditionell metodik konstaterades att bindemedlet åldrats i ovanligt stor omfatt-

ning.

Laboratorieanalys utfördes för ett antal prov av asfaltbetong respektive redan

återvunnet bindemedel (återvinningen utförd vid annat laboratorium än VTI).

Totalt analyserades 8 prov.

Erhållna resultat varierade. Penetrationen låg mellan 40 och 71 mm'l,

mjukpunkten mellan 50-580C och brytpunkten mellan -12 och -17°C.

För två av proven utfördes också kemisk karaktärisering med Iatroscan.

Aromathalten låg för dessa prov 3-6 enheter lägre och asfaltenhalten 3 enheter

högre än för motsvarande referensbitumen B180.

Erhållna resultat framgår av tabell 4 nedan.

   

Tabell 4 Resultat för återvunnet bindemedelfrån asfaltbetong i
Skadeutredning, vä 83] 1996.

Prov Penet- Mjuk- Bryt- mättade aromat. hartser asfal-

Skadeutredning 1996 W ration punkt punkt oljor oljor tener

MAB16T (8180) mm/10 °C °C °/o % % °/o

återvunnet bindemedel

45 56 -13 14 48 21 16

62 52 -15 15 45 24 16

Ref B18O VTI nr 95-233 172 40 -18* 15 51 22 13

          

*efter TFOT
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5.4.3 Kvalitetskontroll av massabeläggning enligt VÄG 94

Vid tillverkning och utläggning av en massabeläggning skall enligt VÄG 94 prov

tas ut för kvalitetskontoll, med bl.a. kontroll av bindemedlets kvalitet, varvid

mjukpunktsbestämning utförs på återvunnet bindemedel.

För ABT, ABS, ABD och AG får bindemedlets mjukpunkt direkt efter utlägg-
ning inte överskrida den från prov ur bindemedelstanken redovisade mjukpunkten

med mer än vad som anges i respektive produkts kontrollblad, dvs. med

maximalt 8 eller 12°C (ABD). Bindemedlet återvinns från asfaltmassa som tas ut i

samband med utläggning. Det återvunna bindemedlets mjukpunkt jämförs sedan

med mjukpunkten för bindemedel som tagits ut vid verk.

Här refereras till ett sådan fall av kvalitetskontroll, då mjukpunkten ökat från

40°C (för prov B180 från tank) till 49°C (för återvunnet bindemedel från prov

uttaget i samband med läggning). Kemisk karaktärisering med Iatroscan utfördes

också. (Även duktilitet och penetration bestämdes.)

Aromathalten hade i det aktuella fallet sjunkit med 7 enheter, hartshalten ökat

med 4 enheter liksom asfaltenhalten. (Fraass brytpunkt låg på -19°C och

duktiliteten var > 100 cm vid 25°C). Massans temperatur hade vid provtagningen

registrerats till 190°C.

För uttaget prov med mjukpunktsförändring på endast 4°C hade aromathalten

sjunkit med 3 enheter, hartshalten ökat med 1 enhet liksom asfaltenhalten med 2

enheter.

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

med avseende på molekylvikt och molekylviktsfördelning. Tekniken används ofta

inom tex. polymerindustrin.

Molekylviktsfördelning kan studeras för olika typer av bitumen och polymer-

bitumen. Polymerhalten kan bestämmas för SBS-modifierad bitumen, och åldring

kan studeras.

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.

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 (Mm), pikvärdet och polydispercity (MW/Mn).
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Figur 18 Ungefärliga lägenför olika MW-medelvärden i ett GPC-diagram.

Varje molekylviktsmedelvärde påverkas av förändringar inom olika delar i

kromatogrammet. Mn påverkas t.ex. mycket av ändringar i den lågmolekylära

regionen medan för MZ detta inte är fallet. På motsvarande sätt påverkas MZ mest

av förändringar i den högmolekylära regionen medan Mn inte påverkas nämnvärt

där. Egenskaper som flexibilitet, styvhet, sprödhet och draghällfasthet kan

relateras till MZ, Mn och MW.

Molekylviktsfördelningens bredd benämns polydispersitet (D) och definieras

vanligtvis som Mw/Mn. D ligger för en typisk polymer mellan 2 och 5 och för

bitumen kring 2 till 3.

Metodik och provningsmetod

Fem polystyrenstandarder med olika pikmolvikt vägs in och löses upp i tetra-

hydrofuran (THF). Ett bitumenprov vägs in och löses upp i THF (0.5 vikt%).

Båda lösningarna filtreras med ett 0.45 um PTFE-filter. Därefter injiceras 100

ul standardlösning med spruta i instrumentet. Lösningen passerar tre stycken

GPC-kolonner (Ultrastyragel) med olika porstorlekar (104, 103 och 500 Å)

varvid standarderna separeras efter storlek. En RI-detektor (brytningsindex)

används för att detektera lösningen.

Med hjälp av ett datorprogram för GPC (Millennium 3.10) beräknas en

kalibreringskurva för standardernas pikmolvikt avsatt mot retentionstiden.

Kalibreringskurvan används sedan vid beräkning av bitumenprovet.

100 ul av provlösningen injiceras och detekteras på samma sätt som

standardlösningen. Därefter kan medelvärden för Mn, MW, MZ och Mm,

pikvärde och polydispersitet Mw/Mn beräknas.

En metodbeskrivning har tagits fram under provnings- och utvecklings-

arbetet vid VTI (bilaga 2).

Vles GPC-analysutrustning inköptes 1989. Ett nytt datorprogram installerades

1995. Mer information kan nu påenklare sätt än tidigare erhållas ur ett GPC-dia-

gram.

GPC-analys har utförts inom det aktuella projektet, bl.a. i samband med

kvalitetsuppföljning av bitumen (1994 och 1995 års prov) samt inom ett antal

andra projekt och provningsuppdrag rörande bitumen, asfaltmastix och gjutasfalt

för isolerings- och beläggningssystem till broar samt väg- och banbeläggningar.
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I följande avsnitt 6.1-6.3 redovisas resultat och erfarenheter från kvalitets-

uppföljningen samt provning och utvecklingsarbete inom andra projekt där GPC-

analys har ingått. I bilaga 4 listas huvuddelen av erhållna resultat med GPC.

6.1 Kvalitetsuppföljning vid VTI

Kvalitetsuppföljning med GPC-analys har utförts inom VTI:s och Vägverkets

kvalitetsuppföljning enligt VÄG 94 av bitumen för 1994 och 1995 års prov. I

huvudsak har bitumensorterna varit B 85 och B 180. Karaktäriseringen har utförts

på ursprungligt bindemedel samt efter uppvärmning 5 timmar vid 163°C, enligt

TFOT. Resultaten från kvalitetsuppföljningen framgår av figurerna 19-20 samt

bilaga 4. I de därpå följande avsnitten (6.1.1 och 6.1.2) anges och kommenteras

resultaten för varje uppföljning.

B 85 prov före TFOT
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Figur 19 Kvalitetsuppföljning med GPCför B 85 under perioden 1 994-] 995.

B 180 prov före TFOT
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Figur 20 Kvalitetsuppföljning med GPCför B 180 under perioden 1 994-] 995.
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6.1.1 1994 års kvalitetsuppföljning

Nitton prov av typen B 85 har ingått i 1994 års kvalitetsuppföljning och lika

många av typen B 180. Utöver kvalitetskontrollen har ytterligare 1 prov av B 85

tagits med för analys och dokumentation.

585
MZ ligger mellan 3337 och 6026. För huvuddelen av proven (16 st) ligger

värdet mellan cirka 5000 och 6000. Efter TFOT har MZ ökat med mellan 716

och 2317 enheter. Som regel är Ökningen större än 1000 enheter.

MM ligger mellan 7416 och 14019 och har efter TFOT ökat med 1413 till

4726 enheter. För huvuddelen av proven (16 st) ligger MZ+1 mellan cirka 11000

och 14000 enheter.

Mw ligger mellan 1454 och 1888 och har efter TFOT likaledes ökat med 156

till 339 enheter.

Mn ligger mellan 694 och 816. För huvuddelen av proven (17 st) har Mn ökat

(med 6 tilll 48 enheter). I de tre fall en minskning registrerats har denna legat

mellan 6 och 12 enheter.

Pikvärdet ligger mellan 832 och 1066 och har efter TFOT förblivit oförändrat

(2 prov), ökat med 1 till 56 enheter (8 prov) eller minskat med 2 till 62 enheter

(resterande 10 prov).

D-värdet (polydispersiteten), slutligen, ligger mellan 185 och 2.55 och har

efter TFOT ökat med 0.13 till 0.48 enheter. I 16 av fallen ligger D-värdet

mellan 23 och 2.6. I resterande 4 fall ligger D-värdet mellan 185 och 1.91

med motsvarande lägst registrerade värden för MZ och MW. Vid en jämförelse

med motsvarande utförda Iatroscan-analys konstateras att också de lägsta

asfaltenhalterna registrerats för dessa prov.

Kommentar

Utmärkande vad gäller traditionell bindemedelsanalys enligt VÄG 94 är för de

fyra avvikande proven enligt ovan en negativ Viktförlust (d.v.s. viktökning)

vid TFOT. Proven uppfyller gällande krav enligt VÄG 94 men har lägre

viskositet vid 60°C (123 till 144 N/m2) än övriga prov i kvalitetsuppföljningen

(samt grafisk mjukpunktsavvikelse på 2 till 4°C liksom avvikande högt (6.3-

6.6) eller lågt (0.7)syratal).

B180
Mz ligger mellan 3012 och 6639 och har efter TFOT ökat med 738 till 2706

enheter. För huvuddelen av proven (17 st) ligger värdet före TFOT mellan

cirka 5000 och 6500 och har efter TFOT ökat med cirka 2000 enheter eller

mer.

Mz+1 ligger mellan 7351 och 14773 och har efter TFOT ökat med 1806 till

5828 enheter. För huvuddelen av proven (17 st) ligger värdet mellan cirka

11000 och 15000 och har efter TFOT ökat med cirka 3000 och 6000 enheter.

Mw ligger mellan 1304 och 1944 och har efter TFOT likaledes ökat med 156

till 440 enheter. För huvuddelen av proven (17 st) ligger värdet över 1600 och

har efter TFOT ökat med mer än 300 enheter.

Mn ligger mellan 662 och 769. För samtliga prov har Mn ökat med 23 tilll 34

enheter.
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Pikvärdet ligger mellan 754 och 1047 och har efter TFOT förblivit oförändrat

(1 prov) ökat med 2 till 11 enheter (6 prov) eller minskat med 2 till 36 enheter

(resterande 12 prov).

D-värdet (polydispersiteten) slutligen ligger mellan 1.825 och 2.65 och har

efter TFOT ökat med 0.15 till 0.5 enheter. D-värdet ligger för 18 av proven

mellan 2.45 och 2.65.

Kommentar

För de två proven med avvikande lågt D-värde (1.825 respektive 1.87) har,

liksom för B85, också lägst värden för MZ och Mw samt högst pikvärden

registrerats, och vid motsvarande Iatroscan-analys de lägsta asfaltenhalterna

erhållits. Utmärkande vad gäller traditionell bindemedelsanalys enligt VÄG 94

är för dessa två prov en negativ viktförlust (d.v.s. viktökning) vid TFOT.

Proven uppfyller gällande krav enligt VÄG 94 men har lägre viskositet vid

60°C (51 N/m2) än övriga prov i kvalitetsuppföljningen (samt grafisk

mjukpunktsavvikelse på 2 respektive 2.5°C). Syratalet är högt (6.5) eller något

lägre (2.0) än för övriga prov.

6.1.2 1995 års kvalitetsuppföljning

Åtta prov av typen B 85 har som tidigare nämnts ingått i 1995 års kvalitets-

uppföljning och lika många av typen B 180.

385

Mz ligger mellan 4967 och 7174. För huvuddelen av proven ligger värdet

mellan cirka 5000 och 6000. Efter TFOT har MZ ökat med mellan 982 och

1917 enheter. Som regel är ökningen större än 1000 enheter.

Mz+1 ligger mellan 11776 och 16503 och har efter TFOT ökat med 2207 till

3958 enheter. För huvuddelen av proven ligger Mz+1 mellan cirka 12000 och

14000 enheter.

MW ligger mellan 1762 och 2059 och har efter TFOT likaledes ökat med 133

till 338 enheter.

Mn ligger mellan 745 och 780. För samtliga prov har Mn ökat (med 5 tilll 30

enheter).

Pikvärdet ligger mellan 877 och 1051 och har efter TFOT ökat med 10 till 25

enheter (3 prov) eller minskat med 8 till 25 enheter (resterande 5 prov).

D-värdet (polydispersiteten) slutligen ligger mellan 226 och 2.68 och har

efter TFOT ökat med 0.1 till 0.33 enheter.

B180
Mz ligger mellan 5537 och 6404 och har efter TFOT ökat med 512 till 2760

enheter.

Mz+1 ligger mellan 12855 och 14665 och har efter TFOT ökat med 1183 till

6371 enheter.

MW ligger mellan 1705 och 1854 och har efter TFOT likaledes ökat med 69 till

502 enheter.

Mn ligger mellan 692 och 722. För samtliga prov utom ett har Mn ökat (med 25

tilll 39 enheter). För det återstående provet har Mn sjunkit med 1 enhet.
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Pikvärdet ligger mellan 787 och 829 och har efter TFOT förblivit oförändrat

(1 prov), ökat med 2 till 15 enheter (4 prov) eller minskat med 7 till 22 enheter

(resterande 3 prov).

D-värdet (polydispersiteten) slutligen ligger mellan 2.46 och 2.58 och har

efter TFOT ökat med 0.1 till 0.54 enheter.

6.1.3 Kommentarer

Vid jämförelse mellan referensbitumen B 85 och referensbitumen B 180 samt

motsvarande för proven inom kvalitetsuppföljningen konstateras att ungefär

samma variationer förekommer för båda typerna av bitumen, vad gäller de olika

beräknade molekylviktsmedelvärdena. För referensbitumen B 180 VTI nr 95-233

ligger MZ och MZ+1 samt molekylviktsfördelningen D som regel något högre än

för referensbitumen B 85 95-235.

Efter TFOT har som regel samtliga medelvärden ökat , något mer för B 180 än

för B 85.

Följande variationer i beräknade medelvärden har erhållits för referenserna vid

totalt 21 respektive 46 analyser för B 85 och B 180 under perioden 1995-1998:

Beräknade medelvärden Referens Referens

enligt GPC-analys B 85 VTI nr 95-235 B 180 VTI nr 95-233

Medelvärde/ stdav / variationsintervall

Mz+1 12105/ 2415/ 9404-18350 14086 / 2967/ 9821 -21237

Mz 5717 / 1113 / 4960-8796 6207 / 1463 / 4081-9282

MW 1852 / 190 / 1698-2334 1819 / 238 / 1462-2266

MP 855 / 46 / 755-910 788 / 33/ 702-858

Mn 755 / 27 / 732-813 712 / 28/ 688-778

D 2.45 / 0.16 / 2.30-2.89 2.55 / 0.23 / 2.13-3.0

6.2 Prov avisolering och beläggning för broar
Inom utvecklingsprojekt [Colldin och Westergren 1996], med Vägverket som

uppdragsgivare, har GPC-analys utförts för polymermodifierad asfaltmastix,

gjutasfalt och asfaltbetong. Polymerbitumen Pmb 32, Pmb 20, Styrelf 13/60 samt

bitumen modifierad med EVA har ingått i olika sammanhang. (Se även avsnitt 3).

6.2.1 Bindemedel i asfaltmastix - Projekt Vägverket

Asfaltmastix med Pmb 32 innehåller enligt tillverkaren 16.2 vikt-% polymer-

bindemedel (varav 4 vikt-% SBS). SBS (styren-butadien-styren) är en termo-

plastisk elastomer. SBS-elastomerer ((SB)n blocksampolymerer) består

väsentligen av polybutadienblockförbundna i alla ändar med polystyrenblock

(figur 5). SBS-bitumen tillverkas genom inblandning av SBS-polymer i en med

polymeren kompatibel bitumen. Polymeren blandas med bitumen vid cirka 180°C.

Härvid smälter polystyrenblocken medan polybutadienblocken sväller genom

interaktion med kompatibla bitumenoljor. Polymeren kan bilda ett tredimen-

sionellt nätverk i den polymerrika fasen som blir kontinuerlig vid 5-8 vikt-%

polymerinblandning.

Asfaltmastix med Styrelf 13/60 är en annan typ av produkt. Styrelf tillverkas
enligt patenterad tillverkningsprocess. Efter inblandning och dispergering sker en

kemisk reaktion, i likhet med en vulkningsprocess. Ingående polymer är förhål-
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landevis lågmolekylär och kan enligt tillverkaren ej speciellt urskiljas med hjälp

av GPC-analys eller fluorescensmikroskopi. Att ange polymerhalt för Styrelf an-

ses inte meningsfullt eftersom denna kan variera beroende på typ av bitumen.

Polymerinblandningar på cirka 2-5 vikt-% förekommer enligt uppgift. Styrelf-pro-

dukter tillverkas utifrån krav på mjukpunkt, penetration, brytpunkt och elastisk

återgång.

Asfaltmastix med EVA (ethylen-vinylacetat) är en plastomer som består av

polyethylenkedjor och vinylacetat i block (se figur 7). EVA används för modi-

fiering av bitumen, i länder som Frankrike och Storbritannien. Den aktuella

asfaltprodukten innehåller cirka 4-7 vikt-% EVA-polymer (beräknat på binde-

medlet). Polymeren tillsätts i form av sk. pellets direkt i asfaltmassan, vid

tillverkningsprocessen, varefter en ungefärlig blandningstid på 7 timmar krävs

enligt tillverkaren. Prov som ingått i den aktuella undersökningen har tagits ut i

samband med långtiduppvärmningsförsök enligt BRO 94, efter minst 10 timmars

blandningstid.

Bindemedelsanalys (där bl.a. GPC-analys ingick) utfördes på ursprungligt

bindemedel (före och efter TFOT) samt på återvunnet bindemedel ur mastix-

produkt. (Förasfaltmastix modifierad med EVA ingick ej provning på ursprung-

ligt bindemedel. Konventionell asfaltmastix ingick även i studien men

analyserades inte med hjälp av GPC.)

Karaktäriserande GPC-analyskurvor för PMB 32 (VTI nr 93-28) och Styrelf

13/60 (VTI nr 93-29) togs upp, och ursprungligt prov jämfördes med värmelagrat

respektive återvunnet prov. Återvunnet EVA-bindemedel (VTI nr 95-77) kunde

som nämnts inte jämföras med ursprungligt prov utan bindemedelsprov som blan-

dats i laboratoriet, B 85 med inblandning av cirka 5 vikt-% EVA, fick utgöra

referensbindemedel i det aktuella fallet.

För bestämning av polymerhalt med hjälp av GPC krävs att polymerens mole-

kylvikter är tillräckligt höga (polymerens minsta molekylvikt ska vara större än

bitumenets största molekylvikt). Detta visade sig möjligt för SBS-modifierad

bitumen men inte för EVA-modifierad bitumen.

6.2.2 Bindemedel i asfaltmastix gjutasfalt och asfaltbetong - Projekt
Vägverket Högakustenbron

Polymermodifierad asfaltmastix med polymerbindemedel Pmb 32 (cirka 18.5

vikt-%), polymergjutasfalt med samma polymerbindemedel (cirka 8 vikt-%) samt

polymermodifierad asfaltbetong (PABS) med Pmb 20 ingick i projektet. GPC-

analys användes för karaktärisering av ursprungligt och återvunnet bindemedel

från dessa produkter (efter en eller flera uppvärmningsprocesser). Även för de

icke polymermodifierade produkterna asfaltmastix med bindemedel B 85 samt

gjutasfalt med B 85 och Trinidad ingick GPC-analys.

Exempel på erhållna resultat för polymergjutasfalt i samband med tillverkning

av provplattor för utmattningsförsök framgår av figur 21. Vid jämförelse mellan

ursprungligt polymerbitumen, PMB 32 referens, och övriga återvunna prov ur

polymergjutasfaltprodukten enligt GPC-diagrammet konstateras påtagliga skillna-

der med avseende på molekylviktsfördelning. Vid traditionell bitumenanalys för

samma prov Visar det sig att penetrationen, till följd av tillverkning och upp-

värmning, sjunkit från cirka 180 till 60 enheter. Mjukpunkten har ökat med cirka

20°C och den elastiska återgången var inte längre möjlig att bestämma (beroende

på att provet gick av vid utdragningen). Brytpunkten hade försämrats med cirka
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50 %. Samtliga GPC-resultat ingår i bilaga 4 (referenser med Pmb 32 VTI nr 94-

298, referenser med Pmb 20 VTI nr 95-9 samt Övriga prov VTI nr 95-252).
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GPC-kromatogram för ursprungligt och återvunnet polymer-
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Figur 22 nedan Visar motsvarande bättre resultat för den polymermodifierade

mastixprodukten med samma polymerbindemedel.
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6.2.3 Fortlöpande provning på Högakustenbron

Fortlöpande provning utfördes i anslutning till de olika utläggningsarbetena på

Högakustenbron. Bl.a. ingick GPC-analys för den polymermodifierade isolerings-

mattan, det polymermodifierade (Pmb 32) skydds-bindlagret av gjutasfalt, det

polymermodifierade (Pmb 20) slitlagret av asfaltbetong (PABS) samt för fog-

massan. Erhållna GPC-resultat speglar bindemedlet i produkter som under till-

verkning, transport och/eller utläggning behandlats på sådant sätt att produktens

egenskaper inte förändrats nämnvärt. [Edwards och Westergren 1999].

Motsvarande fortlöpande provning utförs under 1999-2000 för Uddevallabron

(Sunningesundsbron). Även här ingår GPC-analys. [VTI Utlåtande 674, 678, 679,

680 och 689].

6.3 Prov från flygfält
Inom tidigare nämnda LFV-projekt (avsnitt 5.3.3) med bindemedelsspecifikation,

kvalitetskontroll och uppföljning ingår även GPC-analys. Valda delar tas upp i

följande avsnitt.

6.3.1 Polymermodifierade slitlagerbeläggningar på Arlanda Ramp
Ruda

Ett antal polymermodifierade slitlagerbeläggningar av typ ABT l6 ingick i ett

provläggningsförsök på Arlandas Ramp Rudolf i augusti 1998 [Edwards, Said

mfl. 1999]. Tre provsträckor och en referenssträcka lades ut. Beläggningarna

undersöktes och utvärderades vid VTI i avsikt att få kunskap och underlag för en

framtida bättre kravspecifikation för flygfältsbeläggningar, däribland Arlandas

Bana 3.

Tre polymermodifierade bindemedel och det ordinarie bitumenet B 85 ingick i

studien. De modifierade bindemedlen skulle enligt uppställda krav inför

provläggningsprojektet uppfylla PG 58-28 enligt Superpave-specifikationen.

Bindemedlet skulle dessutom uppfylla vissa krav med avseende på elastisk

återgång vid 10°C, (50-90 %) samt uppvisa beständighet mot banavisningsmedel

enligt angiven metod. Lagringsstabilitet (förändring i mjukpunkt och elastisk

återgång efter 72 timmar vid 180°C) skulle vidare anges, liksom typ och halt av

polymerbitumen. De modifierade bindemedlen enligt datablad från tillverkaren

anges nedan:

0 Styrelf 26/2D, ett polymermodifierat bitumen PG 64-28 från Elf (ett sk.

cross-linked elastomerbitumen, '

0 T 85-98, ett polymermodifierat bitumen PG 64-28 från Nynäs,

0 Mexphalte FuelSafe, ett polymermodifierat flygbränslebeständigt bitumen

PG 64-28 från Shell.

Provning utfördes på ursprungligt bindemedel samt på återvunnet bindemedel

från asfaltmassa. Penetration, mjukpunkt, BBR-analys, elastisk återgång, lagrings-

stabilitet och GPC-analys ingick. Erhållna resultat framgår av tabell 5 och 6 med

tillhörande GPC-diagram.

GPC-analys har genomförts för samtliga polymerbitumenprov före och efter
återvinning. Resultaten framgår av tabell 2 med tillhörande diagram.

Avsikten med GPC-analyserna var att få ett fingeravtryck för respektive

produkt före och efter återvinning för jämförelse med motsvarande förändringar

av egenskaper som mjukpunkt, pentration och elastisk återgång. Resultaten skulle
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också utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete om polymermodifierat

bindemedel i asfaltbeläggningar vad gäller kvalitetsuppföljningar i samband med

leveranser, långtidslagring och provtagning av produkter och asfaltmassa. (Så

kom att ske för Styrelf 26/2D som senare upphandlades för Arlanda Bana 3.)

                    

 

                

        

  

Tabell 5 Resultat för ursprunin t och återvunnet bindemedel.
Mjukpunkt Penetration Elastisk BBR, T300Mpa Lagrings-

Produkt (°C) vid 25°C återgång (°C) stabilitet
VTI nr (0,1mm) (%) A

Orgin. Återv. Orgin. Återv. Orgin. Återv. Orgin. Återv. mjukp. elast.

ångra_
Nynäs

98-660 63,5 47,5 98 99 55 43 -24 -25 21 29
(10°C) (10°C) (10°C)

Shell
98-661 51 57 126 86 44 50 -31 -31 5 6

(25°C) (25°C) (25°C)

Elf
98-662 62,5 59 134 94 82 81 -29 -29 0,5 2

(10°C) (10°C) (10°C)

B85 ref
98_663 46 50 91 65

Tabell 6 GPC-analysför ursprungligt och återvunnet bindemedel.

Produkt VTI nr Mz+1 Mz Mw MP Mn D (MW/Mn)

Nynäs orgin. 10269 10137 5310 5378 1794 1821 758 758 740 741 2,43 2,46

98-660-1 10203 5344 1807 758 740 2.44

Nynäs återv. 18223 18438 9081 9213 2476 2490 754 746 787 784 3,15 3,17

98-660-2 18335 9147 2483 750 785 3.16

Shell orgin. 20277 19287 8349 8048 2172 2131 908 884 812 795 2,68 2,68

98-661-1 19782 8198 2151 896 803 2.68

Shell återv. 22819 23521 11112 11613 2727 2805 898 898 843 854 3,24 3,28

98-661 -2 23170 11362 2766 898 848 3.26

Elf orgin. 22155 21916 10017 9972 2353 2382 822 826 834 849 2,82 2,81

98-662-1 22035 9994 2367 824 841 2.81

Elf återv. 23637 23781 12547 12758 2952 3000 813 830 884 889 3,34 3,37

98-662-2 23709 12652 2976 821 886 3.35
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Skillnaden i resultat (vid dynamisk kryptest, pulserande pressdragprovning och

wheel-trackingtest) var i studien förhållandevis stor mellan prov från beläggning

och laboratorietillverkat prov. Detta konstaterades till största delen bero på den

förändring bindemedlet genomgått vid den/de extra uppvärmningarna i labora-

toriet. Skillnaden speglade bindemedlets åldringsegenskaper i samband med upp-

värmning till hög temperatur. En enstaka jämförelse utfördes för asfaltmassan

med Styrelf 26/2D. Ursprungligt polymerbindemedel samt återvunnet bindemedel

från asfaltmassa (en uppvärmning) jämfördes med återvunnet polymerbindemedel

från laboratorietillverkat prov för kryptest och dynamisk pressdragprovning (tre

uppvärmningar). Erhållet diagram visas i figur 23.

En kompletterande provning med avseende på elastisk återgång utfördes (vid

10°C) för det återvunna bindemedlet som uppvärmts tre gånger i hanteringen.

Provet gick av vid den inledande utdragningen (efter cirka 17 cm) varför inget

resultat kunde erhållas. Provets duktilitet hade således reducerats, jämfört med

ursprungligt bindemedelsprov och återvunnet bindemedelsprov ur asfaltmassa

som utsatts för en uppvärmning (jämför tabell 5).
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Figur 23 GPC-diagram för Styrelf 26/2D; originalt och återvunnet (efter en
respektive tre uppvärmningar).

I kvalitetskontrollen av bindemedel (Styrelf 26/2D, B 85 och B 180) till

Arlanda bana 3 under perioden 1999-2001 ingår bl.a. GPC-analys.

7 IR
IR-spektrofotometri (FT-IR, Fourier Transform Infrared spectroscopy) är en

analytisk metod för information om ett materials kemiska struktur. Speciellt

närvaron avfunktionella grupper kan studeras. IR används för kvalitativ analys av

t.ex. bitumen. Åldring kan bl.a. studeras.
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Vid IR-spektroskopi bestäms absorptionen av infrarött ljus i vågtalsområdet

4000-400 cm'1 för de ingående molekylerna 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 förövrigt.

Det finns således en korrelation mellan de vågtal vid vilka molekylen absorberar

IR-strålning och molekylens struktur. I ett IR-spektrum avsätts strålningsintensitet

mot våglängd. Absorbansen uppmäts som höjd eller area.

Olika kemiskt funktionella grupper i bitumenet kan således identifieras och

kvantifieras med hjälp av IR-analys. Förutom kvalitativ kemisk karaktärisering

kan kvantitativ information erhållas med hjälp av ett IR-spektrum.

En funktionell grupp är den del av molekylen som är mest kemiskt aktiv. Det

är där de mesta kemiska reaktionerna uppstår och det är den delen av molekylen

som bestämmer molekylens kemiska egenskaper och i många fall också dess

funktionella egenskaper. De funktionella grupperna spelar en mycket viktig roll,

inte minst när det gäller bitumenets åldring.

IR-analys kan användas 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 polymermodifierat bindemedel är möjligt att bestämma

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

kännas igen i ett polymermodifierat bindemedel. Även polymerhalten i polymer-

modifierat bindemedel kan i vissa fall bestämmas.

Mest information ger IR-analys för åldrat bitumen. Polyaromater, fenoler,

2-quinoloner, pyrroler, pyridin, sulfid, sulfoxid, anhydrid, karboxylsyra och

ketoner är grupper som kan studeras vid IR-analys, varav de fyra sist nämnda är

funktionella grupper som bildas vid oxidativ åldring av bitumen. Svavel oxiderar

från sulfid till svaveloxid, vilket ofta utgjort ett mått på bitumenets åldring

eftersom det lätt kan mätas med IR (vid cirka 1030 cm'l). Se avsnitt 2.3.

7.1 IR-analys vid VTI

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

anledningar använts i mycket begränsad omfattning. En uppdatering av FT-IR

spektrofotometern utfördes 1995 varvid PC och mjukvara köptes in. IR-analys har

sedan ingått i följande sammanhang:

0 Referensbitumen har karaktäriserats (avsnitt 11 och bilaga 5).

0 Polymerhalt har bestämts i samband med långtidslagringsförsök enligt

BRO 94 (avsnitt 8.5).

0 Banavisningsmedel för flygfält har karaktäriserats [Edwards och Rollen m.fl.
1995].

0 Åldring avbitumen har påvisats (se tex. avsnitt 8.4).

0 Föroreningar i beläggning har påvisats (i samband med HVS-försök vid VTI).
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REFERENS B 180 VTI nr 95-233 Date: 2000-02-11
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Figur 24 IR-spektrumför bitumen av typ B 180. VTI 1996.

8 Övriga prov för kemisk karaktärisering
Kemisk karaktärisering har under projektets gång ingått som kompletterande

analys i en rad sammanhang. Nedan listas några av dessa. Samtliga resultat ingår i

bilaga 6.

8.1 Bitumenprov s_om inkommit för traditionell bitumen-
analys enligt VAG 94, utöver kvalitetskontroll

Ett antal prov utöver referensbitumen och kvalitetskontroll enligt VÄG 94 har

karaktäriserats kemiskt med hjälp av Iatroscan och GPC. Resultaten ingår i

bilagorna 3 och 4.

B 85 från Elf har enligt analys vid VTI marginellt lägre asfaltenhalt liksom halt

mättade oljor jämfört med referens B 85 VTI nr 95-235., Hartshalten är marginellt
högre men summan av hartser och asfaltener densamma för båda produkterna. Vid

GPC-analys har samtliga registrerade värden legat högre för bitumenet från Elf.
Molekylviktsfördelningens bredd har varit något mindre än för referensbitumenet.

Produkten har vid genomförda analyser uppfyllt samtliga krav enligt VÄG 94.

B 180 från Elf uppvisar, enligt analys vid VTI, samma skillnader jämfört med

referensbitumenet (i detta fall B 180 VTI nr 95-233) som B 85 från Elf. Vid GPC-

analys har MZ och Mw legat lägre än för referensbitumenet. Molekylviktsfördel-

ningens bredd har (som för B 85) varit mindre. Produkten har vid genomförda
analyser uppfyllt samtliga krav enligt VÄG 94.
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8.2 Skadeutredning för ABS-beläggningar 1997
En Skadeutredning utfördes för ett antal ABS-beläggningar, på olika ställen i

landet där skador successivt hade börjat uppträda efter 2-4 års trafik. (Jacobson

1998). Samtliga objekt åtgärdades under 1997.

I undersökningen ingick bl.a. traditionell bindemedelsanalys (penetration,

mjukpunkt, brytpunkt och duktilitet) på återvunnet bindemedel. Erhållna resultat
pekade mot att skadorna berott på produktionsrelaterade faktorer som separation i

massan och onormalt stor förstyvning av bindemedlet. Penetrationen för det

återvunna bindemedlet var cirka 20 mm'l, mjukpunkten cirka 65°C, brytpunkten

låg på -10 respektive -5°C och duktiliteten vid 250C var 37 respektive 14 %.

Kompletterande analyser genomfördes senare på återvunnet bindemedel från

två av de sämsta beläggningsproven. Vid kemisk karaktärisering med Iatroscan

låg härvid asfaltenhalten 6 enheter högre än för referensen (B 85 VTI nr 95-235)

och summan av hartser och asfaltener 12-14 enheter högre. Stora skillnader

mellan referens och prov registrerades vid GPC-analys. Molekylviktsfördel-

ningens bredd låg t.eX. på cirka 4.5 jämfört med 2.7 för referensen.

8.3 Gamla bitumenprov från 70-talet
Kvalitetskontroll och uppföljning av bituminösa bindemedel har utförts vid VTI

sedan 1976. Totalt har mer än 500 bitumenprov analyserats. Som regel har proven

uppfyllt ställda krav enligt Vägverkets specifikationer.

Tre prov (B85 från 1977 respektive 1979 och prov B 180 från 1979), som vid

de aktuella kvalitetsuppföljningarna uppfyllt Vägverkets kravspecifikation,

analyserades på nytt (1999) inom föreliggande projekt. Avsikten var att kemiskt

jämföra proven från dessa tidiga kvalitetsuppföljningar med dagens bitumen .

Penetration, mjukpunkt samt kemisk karaktärisering med Iatroscan och GPC

utfördes.

För provenav typ B85 var penetrationen 76 mm'1 och mjukpunkten 50°C

(jämfört med 79 och 80 mm'1 respektive 47 och 48°C vid kvalitetskontrollen på

70-talet).

Vid Iatroscananalys och jämförelse mot aktuellt referensbitumen (VTI nr

95-235) konstateras att skillnaderna är försumbara (asfaltenhalten ligger något

högre (1-2 enheter) och aromathalten något lägre. Vid GPC-analys, däremot, är

skillnaden större. MZ och MZ+1 liksom molekylviktsfördelningens bredd (MW/Mn)

ligger avsevärt högre för de gamla bitumenproven än för referensbitumenet.

För provet av B 180 från 1979 års kvalitetskontroll är tendenserna desamma.

Asfaltenhalten ligger 2 enheter högre och hartshalten 4 enheter högre än för

referensbitumenet (VTI nr 95-233). Skillnaderna vid GPC-analyser är ungefär

desamma som för B 85, d.v.s. MZ och MZ+1 liksom molekylviktsfördelningens

bredd (MW/Mn) ligger avsevärt högre.

8.4 Prov från ringanalys
En ringanalys utfördes under 1997 för återvinning av bitumen. (Viman m.fl. 1998)

Fjorton laboratorier deltog. Återvunnet bindemedel från två massatyper

(ABS 4/B85 och ABT 11/B180) tillsändes VTI för mjukpunktsbestämning.

Kompletterande provning med avseende på kemisk karaktärisering genomfördes.

Två bindemedelsprov från vardera typen av asfaltmassa analyserades med hjälp

av Iatroscan och GPC. Prov från de två laboratorier som uppvisat störst avvikelse

från medelvärdet (mjukpunkt 43°C för B85 och 49°C för B180) respektive högst
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mjukpunktsresultat (50°C för B85 och 58.5°C för B180) valdes ut. (Mjukpunkten

för B 85 och B 180 ligger normalt på 46-50°C respektive 39-43°C. I samband

med tillverkning av asfaltmassa bör mjukpunkten inte öka med mer än 8°C. Se

avsnitt 5.1 och 5.4.3.)

Vid analys med Iatroscan och GPC avvek de respektive proven inte nämnvärt

från varandra. För B 85-proven låg summan av hartser och asfaltener 8-9 enheter

högre än för referensprovet (VTI nr 95-235). För B180 proven låg samma summa

12-13 enheter högre än för referensprovet (VTI nr 95-233).

Misstanke om att xylen fanns kvar i provet förelåg för proven med lägst

registrerad mjukpunkt. FTIR-analys utfördes för samtliga prov i ringanalysen. För

en del av proven var absorbansen vid 1705 cm'1 (karbonyl) och 1030 cm'1

(sulfoxid) förhållandevis hög.

8.5 Långtidsuppvärmningsförsök för polymermodifierad
asfaltmastix

Långtidsuppvärmningsförsök utförs för att bestämma en polymermodifierad

asfaltmastixprodukts förmåga att klara uppvärmning under lång tid. Försöket

utförs enligt BRO 94 för godtagande av nya asfaltmastixprodukter med polymer-

bindemedel av SBS-typ.

Långtidsuppvärmningen utförs enligt instruktioner och kravspecifikationer

under totalt 60 timmar. Under de första 50 timmarna skall massans temperatur

vara 1900C. Temperaturen höjs sedan till 215°C för de därpå följande 6 timmarna,

och till 230°C för de avslutande 4 sista timmarna.

Provtagning utförs enligt angivet förfarande och proven undersöks med avse-

ende på stämpelbelastningsvärde och formstabilitet (vid 55°C). Prov tas också ut

för analys av återvunnet bindemedel (mjukpunkt och penetration).

Provtagning utförs (enligt BRO 94) efter 30 minuters blandning i transport-

kokare (betraktas som 0-prov) samt efter 10, 20, 25, 30, 35 och 40 timmar. För

återstående 20 timmar utförs provtagning därefter med 1 timmes intervall. Totalt

27 provtagningstillfällen ingår. Vid varje provtagningstillfälle tas 4 kuber och 2 1-

liters plåtburkar med massa ut.

Provning utförs på asfaltmastix, ursprungligt polymerbindemedel samt på poly-

merbindemedel som återvunnits ur asfaltmastixprodukten.

Stämpelbelastningsvärde, formstabilitet, bindemedelshalt och kornstorleksför-

delning bestäms för asfaltmastixprodukten. För polymerbindemedlet (ursprungligt

och återvunnet) bestäms penetration vid 40°C, mjukpunkt och polymerhalt.

Återvinning av bindemedlet ur asfaltmastixprodukten utförts genom extraktion

i diklormetan och destillation. Nollprov (uttaget efter 30 minuters lagring) under-

söks liksom prov uttaget efter 40, 56 respektive 60 timmars långtidsuppvärmning.

Prov uttaget i 1-liters plåtburk enligt BRO 94 används.

Enligt BRO 94 gäller följ ande krav för uttagna prov, upp till 56 timmars bland-

ning:

. stämpelbelastningsvärdet 45 5 X1 5 180 och X1 5 Xn 5 1.65 X1,

0 förändring i formstabilitet får ej uppgå till mer än 10mm.

(För prov 57-60 skall resultat med avseende på stämpelbelastningsvärde och

formstabilitet anges men på dessa ställs inga krav.)
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Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning provas för kontroll mot fastlagda

gränsvärden vid proportionering av asfaltmastix (enligt BRO 94 bilaga 9-14

tabell 1).

Polymerhalt bestäms för ursprungligt respektive återvunnet bindemedel och

skall uppgå till minst 4.0 vikt-% SBS.

Återvinning av bindemedlet med bindemedelsanalys utförs för kontroll mot ur-

sprungligt polymerbindemedel, med information om bindemedlets kondition,

samt för koppling till erhållna resultat för asfaltmastixprodukten (stämpelbelast-

ningsvärde och formstabilitet). Inga krav ställs enligt BRO 94 för återvunnet poly-

merbindemedel, men erhållna värden börej avvika nämnvärt från motsvarande

värden för ursprungligt polymerbindemedel.

IR har använts i dessa sammanhang för bestämning av polymerhalt. Bestäm-

ning av halt SBS med IR utförs enligt metod vid Vejtekniskt Institut i Roskilde,

Danmark och provningen utfördes inledningsvis där.

Bestämning av halt SBS med GPC har utförts i några fall (se metod i bilaga 2).

8.6 Prov från provsträckor på E18 Köping om alternativa
bitumenbundna bärlager

Ett antal provsträckor med olika typer av bitumenbundna bärlager på E18 har

följts upp sedan 1995. Laboratorieprovning på borrkärnor samt fältmätning har

ingått. Syftet är att klarlägga skillnader mellan olika bärlagertyper och verifiera

deras tekniska livslängd. I en lägesrapport (Said och Carlsson 1999) konstateras

att nedbrytningen hos de båda alternativa konstruktionerna med Runbase och

Viacobase D är betydligt större än hos konstruktionerna med de konventionella
beläggningarna AG och AGS.

För tre av bärlagertyperna (AGZZ/B180, Viacobase D25/B180 och
AGZZ/BIZO) har jämförande bindemedelsanalyser utförts på återvunnet binde-

medel från borrkärnor som tagits upp under det första och andra året. Resultaten

mellan produkter och år kan jämföras liksom mot redovisat resultat enligt
VÄG 94 för det ursprungliga bindemedlet (Said och Carlsson 1997). Penetration,

mjukpunkt, brytpunkt och duktilitet har bestämts. Kemisk karaktärisering med

Iatroscan och GPC har utförts.

Vid jämförelse mellan ursprungligt bindemedel och återvunnet konstateras att

penetrationen sjunkit påtagligt mycket för proven från samtliga tre produkter (från

181 till 77 mm'1 i fallet Viacobase). Även mjukpunktsökningen är stor (9°C för

Viacobase). (Jämför avsnitt 5.4.) Motsvarande förändringar mellan år 1 och år 2 är

däremot försumbar, vilket också framgår vid den kemiska karaktäriseringen.

Vad gäller kemisk karaktärisering finns ingen direkt jämförelse mot ursprung-

ligt bindemedel (utfördes inte). Jämfört med referensbitumen B 180 VTI
nr 95-233 är hartshalten vid Iatroscananalys emellertid hög för produkterna med

B 180. (Hartshalten ökar med 0-4 enheter vid TFOT enligt resultat vid kvalitets-

uppföljningen för B 180. Se tabell 1.) Skillnaden i hartshalt mellan återvunnet

bitumen från Viacobase (år 1) och referensbitumenet uppgår till 8 enheter.

För återvunnet prov från slitlagret Viacotop 16 (år 2) konstateras att binde-
medlet åldrats något mer i det översta skiktet på 10 mm än längre ner i belägg-

ningen. I det översta skiktet är penetrationen 8 enheter lägre, mjukpunkten 2
enheter högre, aromathalten 2 enheter lägre, asfaltenhalten 1 enhet högre. GPC-

resultaten avviker inte speciellt från varann men Mz+1 och MW är högre för
bindemedlet från övre delen av beläggningen.
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9 Reologiska metoder

9.1 Allmänt

Reologi handlar om materials deformationsegenskaper (elasticitet) och flyt-

egenskaper (viskositet) i flytande, smält eller fast tillstånd. Materialets elasticitet

är ett mått på dess förmåga att lagra deformationsenergi och är avgörande för i

vad mån materialet sedan kan återta sin ursprungliga form. Viskositet är

materialets flytmotstånd. Viskositeten representerar således ett materials flyt-

beteende medan ett materials elasticitet ger en inblick i dess struktur.

Ett idealt fast material kan beskrivas med hjälp av Hooke s lag varvid pålagd

töjning med hjälp av en proportionalitetsfaktor (modulen) relateras till erhållen

spänning i materialet. Modulen utgör ett mått på materialets styvhet eller dess

förmåga att motstå deformation.

För en idealt viskös vätska kan Newtons lag användas, och pålagd spänning

relateras till töjnings- eller skjuvhastighet. En vätska är Newtonsk om Viskositeten

är oberoende av skjuvhastigheten. För en icke Newtonsk vätska däremot minskar

antingen Viskositeten med ökande skjuvhastighet (skjuvtunnande) eller ökar

Viskositeten med skjuvhastigheten (skjuvförtjockande).

Det finns ett stort antal produktegenskaper (lagringsstabilitet, hantering,

struktur mm.) som inte enbart kan beskrivas av materialets viskositet utan kräver

ett samband mellan materialets Viskositet och elasticitet. Material som både

uppvisar viskösa och elastiska egenskaper benämns viskoelastiska. Storheten för

den viskösa delen av ett viskoelastiskt material är viskositetsmodulen, G , och för

den elastiska delen elasticitetsmodulen, Gi. Ju högre värden modulerna antar

desto mer elastiskt respektive visköst är materialet.

Ett viskoelastiskt beteende kan beskrivas med hjälp av olika mekaniska och

matematiska modeller. Storheter som behövs för viskoelastiska mätningar är

elasticitetsmodul (lagringsmodul) G , viskositetsmodul (förlustmodul) G ,

komplex skjuvmodul G* (= Gi+G ), förlustvinkel (tanö=G /G°) och dynamisk

viskositet 11 . Förlustvinkeln är ett mått på graden av viskoelasticitet hos ett

material. Förlustvinkeln är 00 för ett helt elastiskt material och 90° för ett helt

visköst material.

Spänning, deformation, tid och temperatur är således de parametrar som

bestämmer ett materials reologiska beteende. Sambanden mellan dessa parametrar

är unika för varje material och benämns reologiska tillståndsekvationer. Om både

deformationen och deformationshastigheten är oändligt små och de tids-

beroende spännings- och deformationssambanden kan beskrivas av linjära diffe-

rentialekvationer med konstanta koefficienter är det frågan om ett linjärt visko-

elastiskt beteende.

För att kunna studera viskoelastiska material och bestämma graden av

elasticitet respektive viskositet krävs att man utför försök och mätningar inom just

materialets linjära viskoelastiska område. Utanför detta område saknas linjära

samband mellan viskositet och elasticitet. Analysen blir därmed mycket

komplicerad och en reometer av vanligt slag kan inte användas.

9.2 Reologiska egenskaper hos bitumen

Bitumen är ett viskoelastiskt material och kan således uppträda visköst, elastiskt

eller kombinerat visköst och elastiskt. I vilket av dessa tillstånd bitumenet

befinner sig beror på temperatur och belastningstid (frekvens). Vid tillräckligt
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låga temperaturer och/eller höga frekvenser uppför sig bitumen i stort som ett

elastiskt fast material. Med Ökande temperatur och/eller sjunkande belastnings-

hastighet blir bitumenet mer visköst, för att vid tillräckligt hög temperatur

och/eller lång belastningstid uppträda som en Newtonsk vätska, för vilken ett av

skjuvhastigheten oberoende viskositetsvärde kan anges. Övergången från i huvud-

sak elastiskt tillstånd till i huvudsak visköst beteende sker på ensartat sätt. Inom

det linjärt viskoelastiska området är förhållandet mellan spänning och töjning

linjärt och beroende av tid (frekvens) och temperatur.

9.3 Traditionell bindemedelsspecifikation och metoder

Bindemedelsegenskaper beskrivs traditionellt enligt system med konventionell

empirisk provningsmetodik. Detta anses inte längre tillräckligt, speciellt inte för

polymermodifierat bindemedel.

Att använda metoder som penetration, mjukpunkt och viskositet för att

beskriva bindemedelsegenskaper inom gällande temperaturer för en asfaltbelägg-

ning anses mindre lämpligt. Penetration, mjukpunkt och duktilitet är empiriska

metoder (erfarenhetsbaserade mätningar) och bör ersättas med fundamentala

funktionsbaserade mätmetoder.

Svenska bindemedelsspecifikationer enligt VÄG 94 är, som i de flesta länder i

världen, baserade på empiriska metoder som penetration, mjukpunkt, brytpunkt

och viskositet.

9.4 Funktionsbaserad provningsmetodik enligt SHRP

Med SHRP introducerades mätmetoder för bestämning av fundamentala funktio-

nella egenskaper hos bindemedel för asfaltbeläggningar. Bindemedelsspecifika-

tionen inriktar sig på att kontrollera tre nedbrytningsmekanismer (permanent

deformation, sprickbildning vid låg temperatur, utmattning) samt åldring. Prov-

ning utförs med följ ande utrustningar:

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

temperaturer.

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

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

egenskaper vid låga temperaturer.

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

åldring.

BindemedelsSpecifikationen är således funktionsrelaterad, och de olika typerna av

bindemedel (PG = Performance Grade) är anpassade efter klimatförhållanden.

Samma krav gäller församtliga bindemedel, men aktuella kravgränser specifice-

ras vid olika temperaturer beroende på var (i vilken klimatzon) bindemedlet skall

användas.

Specifikationen baseras på fundamentala uppmätta beläggningstemperaturer.

Dimensionerande beläggningstemperatur för den övre temperaturgränsen (Tmax) i

en bindemedelsklass är temperaturen 20 mm under ovanytan på det aktuella

beläggningslagret. Motsvarande undre temperaturgräns (Tmin) är temperaturen i
ovanytan på beläggningslagret.

Formler för beräkning av dessa temperaturer har tagits fram och efter hand
modifierats av olika anledningar.
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Anpassning till norska förhållanden har utförts inom det norska samarbets-

projektet Ny asfaltteknologi [Andersen 1998].

Nämnas kan att ett svenskt simuleringsprogram för beräkning av be-

läggningstemperaturer sommartid nyligen publicerats [Hermansson 2000].

Programmet kan också användas för att beräkna högsta tänkbara beläggnings-

temperaturer på olika latituder. Resultat från beräkningar med programmet har i

en studie jämförts med motsvarande resultat enligt metoden i Superpave, varvid

denna starkt ifrågasatts. I Superpave antas att jämvikt råder när den maximala
temperaturen uppnås samt att detta sker vid vindhastigheten 4.5rn/s. Det första

antagandet skulle enligt författaren kunna ge en beräknad maximal yttemperatur

som är 30°C för hög. Antagandet om att maximal beläggningstemperatur uppnås

vid angiven vindhastighet skulle å andra sidan innebära att temperaturen under-

skattas med cirka 25°C.

Bindemedelsspecifikationen enligt SHRP har accepterats i USA och är under

implementering. År 2001 förväntas specifikationen vara införd i samtliga stater i

USA. Ett antal frågor avseende validering kvarstår dock. Detta gäller speciellt

testmetodernas repeterbarhet, kriterium för lågtemperatursprickor, termisk sprick-

bildning och utmattningssprickor samt eventuella förändringar i metodik och

specifikationer för anpassning också till modifierat bindemedel. [Anderson 1999].

Enligt bl.a. norska och österrikiska undersökningar korrelerar metodik enligt

SHRP väl med traditionell analysmetodik för konventionellt bindemedel [Litzka
mfl. 1998].
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Figur 25 Bindemedelsspecäkation med ett urval av bindemedelsklasser enligt
Superpave.

Ett stort samarbetsprojekt benämnt Ny asfaltteknologi startade 1994_ i Norge.

Målet för projektet var att utvärdera de nya provningsmetoderna enligt SHRP
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samt Superpave-specifikationens användbarhet under norska förhållanden.

Projektarbetet utfördes huvudsakligen vid SINTEF som inom projektets ramar

byggde upp ett laboratorium för provning av bindemedel enligt SHRP.

Nedan beskrivs i korthet de enskilda metoderna enligt SHRP och anges något

om erfarenheter, problem och precision för metoderna. En del av materialet är

hämtat från publikationer inom det norska samarbetsprojektet som varit mycket

framgångsrikt.

Vid VTI finns ännu endast BBR och DSR varför erfarenheterna av det totala

provningsprogrammet enligt SHRP är mycket begränsade. PAV har nyligen inför-
skaffats men inga provningar har ännu genomförts.

9.4.1 DSR (Dynamic Shear Rheometer)

DSR enligt Superpave är en reometer med konstant spänning. En dynamisk sinus-

formad belastning kan läggas på vid olika temperaturer, spänningsnivåer töjnings-

nivåer och frekvenser. För provningen krävs parallell plattgeometri med 8- eller

25-mm plattor, kyl- och uppvärmningsanordning samt möjlighet att utföra

töjningssvep.

Både spännings- och töjningsstyrda dynamiska reometrar kan användas, men

vanligast förekommande är reometrar med konstant spänning (beroende på lägre

pris).

Den aktuella provningen utförs vid frekvensen 10 rad/s (motsvarande 1.57

Hertz), och provet skjuvas mellan en oscillerande spindel och ett fixt underlag.

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

skjuvmotståndet och ö anger föhållandet mellan elastisk och viskös del hos

bitumenet.

Skjuvtöjningen kan variera mellan 1 och 12 %, beroende på bindemedlets

styvhet. Metoden är användbar för temperaturer mellan 4°C och 85°C, då G*

ligger mellan 0.1 kPa och 10 000 kPa.

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

kontrolleras genom att begränsa G*/sinö till större än 1.0 kPa före åldring och

större än 2.2 kPa efter åldring. Utmattningssprickor förhindras genom begräns-

ning av G*sinö till mindre än 5000 kPa, på material åldrat i PAV.
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Figur 26 Provning med DSR enligt SHRP.
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Metodens precision

Reproducerbarheten för DSR-mätningarna är ett problem, särskilt med 8-mm

plattan där trimning, randeffekter och temperaturgradienter hos provet verkar vara

faktorer som har stor betydelse för reproducerbarheten. Bättre temperatur-

kalibrering efterlyses. [Anderson 1999]. Temperaturens betydelse för provnings-

resultatet framgår av figur 27. Provets termiska historia skall vidare beaktas

liksom eventuell strukturell förhårdning om provet får ligga flera timmar innan

provningen genomförs.

Vid utvärdering av provningsmetodiken vid SINTEF konstateras bl.a. följande

[Andersen 1996]:

0 Provberedning är en viktigt och känslig del i metoden. Bra rutiner krävs för
god repeterbarhet. God trimning av provet är viktigt.

0 Jämn temperatur i provet är nödvändigt. Höga krav ställs på utrustningens

tempereringsenhet.

0 Provningstemperaturen skall kontrolleras till i O.1°C över ett stort tempe-

raturområde (4-820C). Temperaturavkännarna till utrustningen klarar inte

detta (Bohlin CS-SO). Speciella rutiner för temperaturkalibrering måste

därför tas fram.

0 Provningen skall utföras inom 4 timmar efter provberedning eftersom avse-
värd strukturell förhårdning av provet uppstår.

0 Den formel för skjuvtöjning som används, och som skall säkra mätningarna

inom det viskoelastiska området, är framtagen i huvudsak för icke modifie-

rat bindemedel. Den gäller inte nödvändigtvis också för polymermodifierat

bindemedel.

Repeterbarheten bestämdes vid SINTEF, baserat på 21 serier om vardera 5

prov. Variationskoefficienten för komplexmodulen G* var O.9-6.2 % och för fas-

vinkeln ö O.1-O.7%.

Enligt ringanalys utförd av FHWA anges följande om metodens precision

baserat på resultat för ett material som provats vid 30 laboratorier [Andersen
1996L

G* 5

(variationskoefficient) (standardavvikelse)

Repeterbarhet 49% 0.30

Reproducerbarhet 15. l % 0.40
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Figur 27 Temperaturnoggrannhetens inverkan på provningsresultatet vid
DSR-provning [Anderson 1999].

9.4.2 BBR (Bending Beam Rheometer)

BBR används för provning vid låga temperaturer (där bitumen är mycket styvt

(107-108 Pa) och kompliansen blir ett problem för dynamiska skjuvreometrar med

parallella plattor).

Med BBR bestäms bitumenets styvhet och m-värde vid krypbelastning. En

liten bitumenbalk belastas vid provningen, för att simulera hur spänningar byggs

upp vid fallande temperatur i en vägbeläggning. Vid konstant belastning under

4 minuter uppmäts bitumenbalkens nedböjning. Styvhet och kryphastighet (m-

värde, d.v.s. styvhetens förändring med tiden) beräknas.

Provningen utförs vid en temperatur 10°C högre än förväntad lägsta

vägbeläggningstemperatur enligt aktuell PG. Angivet krav på g 300 MPa avser

styvhet efter två timmars belastning. Genom att höja provningstemperaturen har

emellertid provningstiden kunnat förkortas till 60 sekunder. Man har då utgått från
att alla typer av bindemedel har samma temperaturkänslighet under glastempera-

turen och att samma ekvivalens mellan temperatur och tid kan förväntas gälla.

I specifikationerna har fastlagts att m-värdet skall uppgå till 0.300 eller mer,

efter 60 sekunders belastning, och att styvheten får uppgå till maximalt 300 MPa.

Provets dimensioner har valts mot bakgrund av uppställda krav för tillämpning

av böjteori enligt Bernoulli-Euler samt i överensstämmelse med rekommenderade

dimensioner enligt ASTM-standard för t.ex. plastmaterial. Vidare har det ansetts

viktigt att minimera provmängden, dock ej på bekostnad av reproducerbarhet eller
provets hanterbarhet.

Klassisk balkanalysteori används för att beräkna styvheten vid krypbelastning

enligt denna metod. Den formel som härvid används är:
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S(t) = PL3/4bh3ö(t)
där,

S(t) = styvhet vid tiden t = 60 sekunder
P = applicerad konstant last, 100 g
L = avståndet mellan balkstöden, 102 mm
b = balkens bredd, 12.5 mm

h = balkens tjocklek, 625 mm

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

Med hjälp av denna ekvation och registrerad nedböjning erhålles styvheten vid
tiden t = 60 sekunder.

Den andra parametern som bestäms vid provning med BBR är m-värdet, vilket
uttrycker styvhetsförändringen som en funktion av tiden. Värdet beräknas automa-
tiskt i datorprogrammet. För att erhålla m-värdet beräknas styvheten vid ett flertal
belastningstider och värdena avsätts sedan i diagram, d.v.s. logaritmen för S av-
sätts mot logaritmen för belastningstiden. Värdet utgör lutningen för denna kurva.
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vi Control and

Data Acquisition Load Cell
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gu.:.... .1
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Figur 28 Provning med BBR enligt SHRP.

Metodens precision

Vid utvärdering av provningsmetodiken vid SINTEF [Andersen 1996] konstateras
att repeterbarheten för m-värdet (variationskoefficient 0.9-l.8 %) är något bättre
än för S-värdet (12-32 '70). BBR anses fungera bra och metoden har enligt norska
erfarenheter en mycket god repeterbarhet.

En internationell ringanalys genomfördes av IMF Bautest 1996. Elva laborato-
rier deltog (däribland SINTEF och VTI). Tre material testades. Följande resultat
erhölls:
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S m T300
Repeterbarhet, r 8 % 3 % 3 %

Reproducerbarhet, R 22 % 7 % 6 %

Repeter- och reproducerbarhet bedöms som tillfredssällande för både m och
T300. För S är repeterbarheten tillfredsställande, men däremot inte reproducer-

barheten. [IMP Bautest 1996]. Emellertid konstateras för den aktuella ring-
analysen att provningsmetoden borde varit beskriven mer i detalj.

För bättre repeterbarhet och reproducerbarhet måste temperaturregleringen

förbättras ytterligare. Temperaturens betydelse för provningsresultatet framgår av

figur 29.

Provningen utförs som nämnts vid lO°C högre temperatur än den

dimensionerande minimala beläggningstemperaturen. Senare utförda undersök-

ningar för ett stort antal standardbitumen och modifierade bitumenprodukter

indikerar att det snarare bör vara 12°C som skall gälla för metoden. [Anderson

1999]. Det finns också undersökningar som ifrågasätter denna ekvivalens mellan

temperatur och tid som sådan och efterlyser en mer direkt mätteknik med två

timmars belastningstid. [Bahia m.fl. 1999].
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Figur 29 Temperaturnoggrannhetens inverkan på provningsresultatet vid
BBR-provning [Anderson 1999].

9.4.3 DTT (Direct Tension Tester)

Provning med BBR är för vissa bitumen inte tillräckligt, dvs det starka sam-

bandet vid låg temperatur mellan styvhet och brottöjning (eller sprödhet) gäller

inte. Utrustning för att direkt mäta brottöjningen togs därför fram inom SHRP, en
sk. direct tension tester.

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

Provningen utförs endast på bitumen efter åldring i både RTFO och PAV.
Enligt SUPERPAVE krävs vid provningen minst 1 % brottöjning.

VTI notat 74- 1999 73



Kravet gäller endast när styvheten vid provning med BBR ligger mellan 300

och 600 MPa. Om styvheten ligger inom detta intervall och bindemedlet klarar

l % töjning utan att brott uppstår behöver kravet på S (60s) inte vara uppfyllt.
Kravet på 111 måste dock vara uppfyllt. Kravet togs med i specifikationen för att
anpassa den till polymermodifierat bitumen som tenderar vara styvare.

     

change in length (AL)

effective gauge length (Le)

 

failure strain (8,) =

Figur 30 Provning med DDT enligt SHRP.

Metodens precision

En hel del justeringar i metodik har genomförts för metoden. Bl.a. har silikon-

formar ersatts med aluminiumformar och kylmediet bytts ut från alkohol till en
blandning av 42 % kaliumacetat och 58 % avjoniserat vatten. Provets inspän-

ningslängd Le har Vidare ändrats från 26.66 mm till 33.8 mm och en komplians-

korrektion har införts. [Dongré och D'Angelo 1998, 1999].
Vid utförda ringanalyser har reproducerbarheten hitintills varit oacceptabel.

Ytterligare förñningar av metoden kan bli nödvändigt. En ny ringanalys förväntas

komma till stånd under år 2000. [Anderson 1999].

9.4.4 RV Rotationsviskosimeter

En koaxial rotationsviskosimeter (Brookfield) enligt AASHTO TP48-97 används

för utvärdering av bearbetbarhet vid höga temperaturer (som förekommer under

lagring, transport och vid tillverkning). Den dynamiska viskositeten mäts vid

135°C och får enligt specifikationen inte överstiga 3 Pas.

Metoden föreskriver att temperaturen skall kontrolleras med :0. 1°C noggrann-

het vilket inte verkar möjligt med de utrustningar som finns idag. [Anderson
1999].

Metoden har använts under lång tid i olika sammanhang. Repeterbarheten har

utvärderats i ett kort försök vid SINTEF och befunnits tillfredsställande (varia-

tionskoefficient 2.5 %).
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9.4.5 RTFO (Rolling Thin Film Oven) och PAV (Pressure Ageing
Vessel)

I Superpave utförs provning på icke åldrat bindemedel, på bindemedel som åldrats
i RTFO samt på bindemedel som åldrats både i RTFO och i PAV.

I RTFO simuleras bindemedlets åldring under blandnings- och utläggnings-

skedet för en asfaltmassa (korttidsåldring). I PAV simuleras dessutom långtids-

åldring på vägen.
I RTFO åldras bitumenprov i roterande provflaskor, 85 minuter vid 163°C.

Viktförlust bestäms och dynamisk skjuvtest utförs på åldrat prov. Största delen av
total åldrad provmängd åldras sedan vidare i PAV.

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

Åldringen pågår under 20 timmar. På åldrat prov utförs provning med DSR

(G*sin ö), BBR (S och rn) samt vid behov DTT (brottöjning).

PAV simulerar 5-7 års åldring på vägen enligt SHRP men beror naturligtvis i

hög grad på typ av asfaltmassa, hålrumshalt och faktorer i omgivningen. Enligt

norska jämförelser simulerar PAV endast 2-3 års åldring i det översta skiktet (0-

10 mm) av en beläggning men däremot >10 år längre ner (10-20 mm) i belägg-
ningen. [Aurstad och Andersen 1999].

Metodens precision - RTFOT

Metodens repeter- och reproducerbarhet har fastlagts bl.a. vid bestämning av

Viktförlust, viskositet, mjukpunkt och penetration i en CEN ringanalys 1993 med
45 medverkande laboratorier (däribland VTI).

Vid SlNTEF har repeterbarheten bestämts vid DSR-provning, d.v.s. baserat på

uppmätta värden för komplexmodul och fasvinkel. Repeterbarheten befanns vara
god (3.1 % respektive 0.07 %).

Metodens precision - PAV

PAV verkar fungera väl utan större problem. Den enda egentliga förändringen

som krävts är att införa en process med vakuumbehandling av provet efter
åldringen i PAV. Problem med blåsor i provet uppstår annars och provbered-

ningen, speciellt till provningen i BBR, kan inte genomföras på tillfredsställande

sätt. Problem med att uppfylla kraven på angiven tempereringstid enligt metoden

(AASHTO Designation PPI) har rapporterats från SINTEF där man också löst

problemet för sin utrustning [Andersen 1996].

Repeterbarheten har undersökts vid SINTEF baserat på bestämningar i DSR

och BBR, för en typ av bindemedel. Fem parallella provningar i vardera utrust-

ningen utfördes för 5 olika prov som åldrats i PAV (och RTFO). Följande

tillfredsställande variationskoefficienter för medelvärdet erhölls:

G* 2.0 %

6 0.4 %

S 1.2 %

m 12 %

9.5 Provning enligt SHRP vid VTl

Avsikten med det aktuella Vägverksprojektet var bl.a. att bygga upp kompetens

och erfarenhet om bindemedelsteknologi, provningsmetoder och kravspecifikation
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enligt SHRP. I projektet ingick dock inte tillverkning eller inköp av aktuella

utrustningar utan detta skulle finansieras med egna medel om möjligt.

BBR införskaffades 1994, DSR köptes in i oktober 1997 och PAV 1999.

BBR har använts i många olika sammanhang men inte för prov som åldrats

enligt SHRP-specifikationen. DSR har använts i mycket begränsad omfattning

(endast för inkörning av referensbindemedel). PAV har inte använts alls.

Rotationsviskosimeter och DTT finns ännu inte vid VTI. Klassning enligt

Superpave har således inte kunnat utförts inom detta projekt.

Utvecklingsarbetet inom det norska samarbetsprojektet har följts med intresse

liksom resultat och erfarenheter från undersökningar i andra europeiska länder och

USA. En klassificering enligt Superpave av totalt 26 icke modifierade och 8

polymermodifierade bindemedel har utförts vid SINTEF. [Andersen 1998].

9.5.1 BBR

BBR, Bending Beam Rheometer, köptes in till VTI 1994 (inom VV-projekt).

Utrustning och metodik har körts in för prov från 1993-1995 års kvalitets-

uppföljningar av bitumen, vid -12°C och -18°C. BBR-resultaten för 1993 års

kvalitetsuppföljning har redovisats tidigare [Colldin 1995].

Under hösten 1996 inköptes ett nytt kylbad till utrustningen (med interna
medel) då det visat sig att det ursprungliga var behäftat med ett allvarligt

konstruktionsfel. (Samtliga ATS-kylbad var felaktiga men ersattes ej av tillverka-

ren som gått i konkurs. VTI:s bad havererade i september 1996.)

Metoden fungerar mycket bra. Repeterbarhet och reproducerbarhet har tagits

fram vid en internationell ringanalys 1996 (avsnitt 9.4.2). Det kylmedium som
används idag är metanol.
BBR vid VTI har ingått i bl.a. följande sammanhang:

0 Kvalitetsuppföljning. Metoden har körts in för prov från 1993-1995 års
kvalitetsuppföljningar (figur 31 och 32).

0 Referensbitumen (Bilaga 5).

På ursprungligt, åldrat och/eller återvunnet bindemedel inom olika typer av
projekt.

0 På asfaltmastix inom utvecklingsprojekt (jämför avsnitt 5.2.1)

I bilaga 7 redovisas BBR-resultat samt finns ett exempel på utskrift med prov-

ningsresultat från VT Izs BBR.
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Styvhet (MPa) m-värde
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Figur 31 BBR-resultat vid kvalitetsuppföljning för B85.
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m-värde
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Flgur 32 BBR-resultat vzd kvalztetsuppföbmng för B180.
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9.5.2 DSR

DSR inköptes till VTI i oktober 1997. Efter genomförda justeringar enligt erfaren-

heter från SINTEF har utrustningen körts in och referensbitumen har provats i

enlighet med SHRP-kriteriet för ursprungligt bitumen. Ett exempel på utskrift och

provningsresultat från VTI:s DSR finns i figur 33.

Erhållna resultat redovisas i bilaga 5.

Start 01 Test :. Monday, February 23. 1998 13:38:12

Parameter File : c:\bohlin\95-2331a.pow

Description : none

Sample Reference : 1A

Measuring System ; PP 25 DSR

Gap Setting : 1.000 mm

Sample Notes :

8180 Rele nr 95-233

Parameter Summary :

User Variable() : 0.000

No. Test Runs :1

Temp Mode : ISOTHERMAL 52.0 °C

Pre-Shear : OFF

Sweep Type: SlNGLE Continuous : OFF

Frequency : 1.600 Hz No, Samples : 1

Delay : 6 s Wait : 0 s

Auto Stress : OFF Stress ; 110.000 Pa

SHRP Test : Original Binder

Time Temperature Frequency . Phase Ande . Complex ModuIUS 1 Elastic ModuIUS VlSCOUS Modulus ä Complex Viscosity Shea! Stress Strain

 

1(5) r ('C) ((H2) 5 s (') G' (Pa) 5 G' (Pa) G' (Pa) f n- (Pas) 0 (Pa) y

' ziåriéiöå " áTêööi'QL'oE'R' (0811;.

 

7.7 52.1 ?1.6043e*00^ 86.7 I 2.1992e*03 1.2537e*02 2.1956e*03 5

 

Final Results '

SHRP Analysis: 2.2e+03 Pa PASS

Figur 33 Utskrift och resultatfrån DSR.

10 Referensbitumen

Prov av standardkvaliteterna B40, B 60, B 85, B 120, B 180 från 1995 samt

polymerbitumen Pmb 32 och Pmb 20 från 1997 har valts som referensbitumen

och analyserats.
Provmängder på 5-20 liter har neddelats. Referenserna förvaras sedan i kylskåp

eller frys (laboratorieprov).

Referensprov används bl.a. vid kromatografisk analys med Iatroscan och GPC

som jämförelse.
Samtliga kvaliteter har genomgått fullständig analys enligt VÄG 94, kemisk

karaktärisering med Iatroscan, GPC och IR (före och efter TFOT). Provning i
BBR har genomförts före och efter TFOT och T300 MPa har bestämts. Provning i

DSR har på motsvarande sätt genomförts och G*/sinö har bestämts.

Samtliga analysresultat för referensbitumen finns i bilaga 5.
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11 Polymermodifierad emulsion
För modifierade emulsioner skiljer man på följande två typer[Workshop

Modified Bitumens 1998]:

Enfas modifierade emulsioner polymerbitumendroppar (som för
annat polymerbitumen av elastomer

eller plastomertyp)

Tvåfas modifierade emulsioner bitumendroppar och polymerdroppar

av Latex (naturgummi och syntetiskt

gummilatex som SBR)

Modifierade emulsioner kan tillverkas genom emulgering av polymer-

modifierat bitumen, där bitumenet i tillverkningsprocessen ersätts av polymer-

bitumen (som tillverkats i en tidigare process). Vanligt är modifiering med SBS.

Emulsioner karaktäriseras med avseende på egenskaper som har med

lagringsstabilitet, transport och utläggning att göra. Bindemedlet (som erhålles då

emulsionen brutit) karaktäriseras genom speciell provning.

Enligt specifikationer för katjonaktiva emulsioner i VÄG 94 bestäms följ ande:

Återstod efter destillation till 260°C

Fillerbrytindex

Utrinningstid

Silrest

Lagringsstabilitet

Viskositet och penetration på återstoden.

För polymermodifierad emulsion kan i princip samma analysmetoder användas

för karaktärisering av bindemedlet som för konventionella bitumenemulsioner.

Egenskaperna hos bindemedlet, som erhålles då en polymermodifierad

emulsion bryter, beror i hög grad på egenskaperna hos det polymerbindemedel

som ingått i emulgeringsprocessen. Med rätt val av polymermodifierat binde-

medel erhålles förbättringar avseende kohesion, temperaturkänslighet, vidhäft-

ningsegenskaper, åldringsbeständighet och reologiska egenskaper.

För att påvisa egenskaper som de ovan nämnda har traditionell bindemedels-

analys i många fall använts; såsom Fraass brytpunkt, penetration, mjukpunkt och

penetrationsindex. Metoder som dessa anses emellertid numera inte relevanta för

utvärdering av egenskaperna hos ett polymermodifierat bindemedel.

För att karaktärisera egenskaper som kohesion och reologiskt beteende hos

polymerbitumenet har andra metoder använts. Exempel på sådana metoder är

olika typer av dragprovning, kohesionstest med Vialitpendel, duktilitetsprovning

vid låg temperatur och bestämning av elastisk återgång.

Polymerbitumenets reologiska egenskaper kan också ingående beskrivas och

jämföras med konventionellt bindemedel med hjälp av reometrar. Mätningar över

ett givet temperatur- och frekvensområde kan utföras, och värden som komplex-

modul och fasvinkel bestämmas. För polymerbitumen kan t.ex. förbättrade egen-

skaper (jämfört med konventionellt bitumen) som komplexmodulens reducerade

temperaturkänslighet och högre elasticitet (lägre fasvinkel) påvisas.
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11.1 Kvalitetsuppföljning av polymermodifierad emulsion

I VÄG 94 anges för modifierat bindemedel att dess egenskaper skall anpassas

efter avsett användningsområde samt att vid användning av polymermodifierat

bindemedel ett antal uppgifter skall anges av utföraren. Tillsatt mängd och typ av

polymer skall uppges liksom rekommenderad lagringstemperatur och -tid. Densi-

tets- och volymtabeller för olika temperaturer skall vidare anges och analysdata

avseende mjukpunkt, penetration, viskositet vid 135 och 180°C samt elastisk

återgång vid 5°C. Analysdata efter TFOT (5 timmar vid 163°C) skall slutligen

framgå vad gäller mjukpunkt, elastisk återgång och brytpunkt enligt Fraass.

Polymermodifierad emulsion nämns inte speciellt i VÄG 94.

11.1.1 Förstudie på inkomna prov av polymermodifierad emulsion

Vid Vägverkets och VTI:s årligen återkommande kvalitetsuppföljning av bl.a.

emulsionsprov från olika delar av landet utförs provning enligt Vägverkets krav-

specifikationer och provningsprogram i VÄG 94 (se ovan).

I det fall provet varit en polymermodifierad emulsion har återstod efter

destillation, fillerbrytindex, utrinningstid och silrest bestämts. Analys av destilla-

tionsåterstoden samt lagring har inte utförts. Inom föreliggande utvecklingsprojekt

har följ ande ytterligare undersökningar utförts på materialen:

0 Återvinning av bindemedlet enligt CEN förslag från TC 19, prEN 13074

Recovery of binder from emulsions by evaporation . Ett tunt lager av

emulsion (2 kg per m2) sprides ut på ett silikonbehandlat papper och vattnet

får avgå, under 24 timmar vid rumstemperatur följt av 24 timmar vid 50°C.

På bindemedlet har sedan följ ande analyser utförts:

0 mjukpunkt (FAS metod 338-97),

0 penetration 25°C (FAS metod 337-97),

0 elastisk återgång 5°C (enligt danskt Vägtekniskt Institut P2 105 (1993),

0 GPC (Gel Permeation Chromatography), d.v.s. kemisk karaktärisering med
avseende på molekylviktsfördelning,

0 ARRB-elastometer, med uppmätning av maximal spänning och elastisk
återgång vid specificerad temperatur,

0 kohesionspendeln (Vialit slagpendel) med bestämning av polymerbinde-
medlets inre kohesion vid varierande temperatur,

0 BBR-analys, med bestämning av styvhet och styvhetsförändring vid låg

temperatur samt TgooMpa,

Erhållna värden har i förekommande fall (ett) jämförts med motsvarande för

ursprungspolymerbindemedlet samt mot erhållna värden för referenspolymer-

bindemedel Pmb 32 (med cirka 4 vikt-% SBS) och Pmb 20. Aktuella polymer-

bindemedel innehåller troligtvis (enligt uppgift från en tillverkare) 1-4 vikt-%

SBS-polymer.

ARRB-elastometer

ARRB-elastometern har utvecklats vid Australiens Road Research Board och är

avsedd för Pmb [Oliver och Witt. 1988]. Elastisk återgång, konsistens, seghet
(area under kraft/deformationskurvan) samt maximal kraft och töjning till brott
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under kontrollerade temperatur och belastningshastighet kan mätas med instru-

mentet. Utrustningen anskaffades till VTI 1989 [Isacsson 1989].

Vid provningen skjuvas bindemedelsprovet axiellt mellan två koncentriska

cylindrar vid kontrollerad töjningshastighet V och till en bestämd töjningsnivå

(belastningsfas). Här kopplas lasten ifrån och töjningsåtergången och tiden för

denna mäts (återgångsfasen). Under belastningsfasen mäts både kraften och defor-

mationen. Den maximala kraften (spänningen qn) som erhålles i slutet av belast-

ningsfasen används för beräkning av konsistensen. Under återgångsfasen kan den

elastiska återgången vid olika tider erhållas. Konsistensen definieras som 7 °/qnax.

Konsistensmätning med elastometer ingår i de australiensiska specifikationerna
för Pmb. [Oliver 1999].

Provning har i den aktuella undersökningen utförts vid 20°C. En typisk

resultatkurva visas i figur 34.
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Figur 34 Exempel på resultatkurva vid konsistensprovning med ARRB.

Kohesionspendel

Slagpendeln har byggts vid VTI efter ritningar från LCPC. [Isacsson 1989].

Utrustningen är avsedd för bedömning av bindemedlets kohesion, som är en viktig

egenskap för alla bindemedel och beläggningar, men speciellt för ytbehandlingar.

Energin som absorberas vid klyvning aven bindemedelsfilm mäts. Med hjälp

av den uppmätta energin bedöms kohesionen hos olika bindemedel. Kohesionen

avsätts i diagramform som funktion av temperaturen (mellan -IOOC och 80°C).

Metoden kan användas för konventionellt bitumen, modifierat bitumen och

fluxat bitumen. Även emulsion som brutit kan provas enligt metoden.

Bindemedel appliceras (1 mm tjockt) mellan en liten räfflad stålkub (med sida

på 1 cm) och räfflat underlag av stål. Efter temperering till vald temperatur utsätts

kuben för en stöt av en pendel så att bindemedelsfilmen klyvs. Det maximala

pendelutslaget registreras och den absorberade energin beräknas med hjälp av

utslagsvinkeln. Provningen utförs sex gånger inom ett temperaturområde som

täcker kohesionspiken för bindemedlet (totalt 48 provkuber för 8 provomgångar ä

6 prov åtgår vanligtvis). Provningen utförs med och utan bindemedel mellan kub
och underlag.
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Metoden har tidigare ingått bland svenska FAS Metoder (363-94), men har nu-

mera utgått.

Utrustningen är i princip enkel liksom provberedning och själva provningen.

Tempereringen kan vara problematisk, speciellt vid lägre temperaturer. Angiven

precision enligt (FAS-metoden) har visat sig svårt att hålla, speciellt vid högre
temperaturer och polymermodifierat bitumen.

Metoden ingår inte i specifikationen för polymermodifierat bitumen enligt

CEN TC19 WG4, men finns som föreslagen provningsmetod prEN 13588: 1999.
Tmax har bestämts i den aktuella undersökningen. Exempel på resultatkurva vid

bestämning av kohesion med slagpendeln finns i figur 35.
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Figur 35 Exempel på resultatkurva vid bestämning av kohesion med slag-
pendel.

Resultat vid kvalietsuppföljning

Fyra polymermodifierade emulsioner ingick i undersökningen. Polymerbinde-

medlet återvanns enligt prEN 13074 (som är en mycket mild återvinningsprocess).

Som jämförelse ingick ett prov på ursprungligt polymerbindemedel från en av

emulsionstillverkarna samt två polymerbindemedel avsedda för asfalt-

mastiX/gjutasfalt samt asfaltbetong, Pmb 32 respektive Pmb 20. Erhållna resultat

vid den aktuella undersökningen framgår av tabell 5 och bilaga 7.

De fyra i uppföljningen ingående produkterna skiljer sig en del. För det

återvunna polymerbindemedlet varierar mjukpunkten mellan 37 och 59.5°C,
penetrationen ligger mellan 114 och 235 mm'1 och den elastiska återgången (vid

5°C) mellan 36 och 81 %. T300 Mpa vid BBR-analys ligger mellan -25 och -30°C.
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Konsistensprovning i elastometern vid 20°C visar att två av de fyra produk-

terna är styvare än de övriga två och har större elastisk återgång (vid 20°C). Dessa

produkter har också högre mjukpunkt och lägre penetration. För referens-

bindemedlet Pmb 32 gick provningen i elastometer vid 20°C inte att utföra.

Pmb 32 har också lägst penetration av samtliga i undersökningen ingående

produkter (55mm'1).

Vid GPC-analys erhölls ett ungefärligt värde för polymerhalt. Erhållna resultat

för PMB 32 och Pmb 20 ligger på cirka 4 respektive 6 %, medan motsvarande
värden för resterande produkter ligger lägre (2.6 % för ett av proven) eller betyd-
ligt lägre (O.1-O.4 % för resterande prov).
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12 CEN TC 19 SC1 WG4
CEN TC 19 Petroleum products, lubricants and related products behandlar i

SC1 (subcommitte) olika typer av bitumen. Följande arbetsgrupper ingår i SC1:

I arbetsgrupperna behandlas ett 50-tal work items (WI).

  

WG1 Paving grade bitumen

WG2 Cut-back and fluxed bitumen

WG3 Bitumen emulsions

WG4 Modified bitumen

WG5 Industrial grade bitumen

  

I WG4 behandlas polymermodifierad bitumen. inom totalt 9 work items enligt

nedan.

  

WI 105 Specifications of polymer modified bitumens

Determination of Viscosity

WI 132-1 - Viscosity by cone and plate

WI 132-2 - Viscosity by coaxial cylinders

WI 133 Determination of stiffness modulus

WI 134 Determination of elastic recovery

WI 135 Determination of storage stability

WI 136 Determination of polymer dispersion

WI 137 Determination of cohesion of binders for surface

dressing

WI 171 Tensile force

WI172 Force ductility

  

WG4 har nu fått samtliga metodfÖrslag accepterade av SC1 för CEN enquiry.

Avsnitten nedan baseras på Final draft (9910) av WI 105 Specifications for

polymer modified bitumens och svenska presentationer av dessa prEN i samband

med CEN enquiry.

WI 134 - prEN 13398 Determination of elastic recovery
Standarden innehåller en metodbeskrivning för att mäta förmågan hos ett modi-
fierat bitumen att återta sin form efter angiven deformation och tid. Utrustningen

är en duktilometer (för bestämning av duktilitet enligt ASTM 113).

Vid provningen bestäms elastisk återgång hos polymermodifierat bitumen vid

en given temperatur. Temperaturen 25°C anges i metoden, men också andra
temperaturer (som t ex 10°C) kan användas.

Provkroppen dras ut till 200 mm, med konstant hastighet 50 mm/min, och den

så bildade bitumentråden klipps av på mitten (inom 10 sekunder efter avslutad
dragning). Efter 30 minuter mäts avståndet mellan de båda trådhalvornas

avklippta ändar och den elastiska återgången beräknas i procent av utdragna 200
mm.
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Vid bestämning av elastisk återgång för polymermodifierad bitumen vid VTI

har som regel provningstemperaturen 10°C använts. Elastisk återgång har beräk-

nats efter 60 minuter. Provningen har utförts i överensstämmelse med mot-

svarande metodik enligt danska Vejdirektoratets metoder (P2.105).

Metoden kommer att ingå som frivillig test i specifikationen för polymer-

modifierat bitumen med elastisk återgång > 50%. I specifikationen anges att

provningstemperatur lO°C (istället för 25°C) kan användas med samma krav-

gränser.

Metoden är standardiserad i många europeiska länder. Provningen är menings-

full endast för modifierat bitumen med påtagliga elastiska egenskaper.

WI 135 - prEN 13399 Determination of storage stability

Provningsmetoden beskriver ett sätt för bedömning av ett polymerbindemedels

stabilitet vid hög temperatur. Här avses lagringsstabilitet motsvarande lagring i

bindemedelstank vid 160-180°C, men provningen kan utföras också vid lägre

temperatur för information om bindemedlets stabilitet över en betydligt längre

tidsperiod.

Ett homogent prov av polymerbitumen lagras i en vertikalt placerad prov-

behållare, 3 dagar vid 180°C. Provet kyls sedan ner och delas i tre lika delar för

jämförande analys av den övre och undre delen, med avseende på någon eller

några valda egenskapsparametrar. Provbehållaren utgörs av en tub av typen

tandkräms- eller kaviartub.

Provningsmetoden har inte används vid VTI för undersökning av lagrings-

stabilitet för polymerbindemedel men väl ingått förutvärdering i ett dansk-svenskt

samarbetsprojekt. I projektet utfördes en jämförande studie av provningsprogram

och testmetoder angående isolerings- och beläggningssystem för betongbroar med

polymerbitumenmatta. I studien lagrades polymerbitumenprov från matta 5 dygn

vid 160°C med jämförande analys och bestämning av mjukpunkt, penetration,

penetrationsindex och elastisk återgång.

Metoden har använts i Sverige för polymermodifierat bindemedel i olika

sammanhang, men är inte standardiserad. I VÄG 94 ingår inte lagringsstabilitet

bland analysdata som skall uppges för ett modifierat bitumen.

Metoden kommer att ingå som frivillig test i CEN-specifikationen för polymer-

modifierat bitumen.

WI 171 - prEN 13587 Determination of cohesion energy of binder. Part 1:

tensile test

Standarden innehåller en metodbeskrivning för att mäta draghållfasthet och

brottöjning hos ett bituminöst bindemedel (speciellt polymermodifierat) vid speci-

ficerad temperatur och draghastighet.
Provningen utförs på 3 mm tjocka hundbensformade provkroppar. In-

spänningslängden är 50 mm. Före provningen tempereras provkropparna vid

aktuell temperatur. I metoden anges sju möjliga temperaturer och fem drag-

hastigheter, med uppmaningen att vid specificerad temperatur välja den lägsta
hastigheten som vid provningen leder till ett icke sprött brott. Dragkraften
registreras och den därtill hörande töjningen vid brott anges i procent av in-

spänningslängden.

Metoden är intestandardiserad för denna typ av produkt. I VÄG 94 ingår inte

draghållfasthet bland analysdata som skall uppges för ett modifierat bitumen.

Metoden är avsedd att ingå som ett av två alternativ för provning av kohesion
eller kohesionsenergi. Alternativ metod nummer två är prEN 13589 (provning av
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draghållfasthetsegenskaper med duktilometer). Egenskapen kohesion/kohesions-

energi är tänkt vara obligatorisk i specifikationen, för att kunna skilja modifierat

bitumen från icke modifierat bitumen. Samma gränsvärden skall gälla oavsett

metod, men specifikationen är fortfarande under diskussion i WG4.

Metoden kommer att ingå i prEN 13703 under rubriken Determination of
deformation energy .

WI 172 - prEN 13589 Determination of cohesion energy of binder. Part 2:

force ductility

Standarden innehåller en metodbeskrivning för att mäta draghållfasthets-

egenskaper hos ett bituminöst bindemedel (speciellt polymermodifierat) vid

specificerad temperatur och draghastighet.

Provningen utförs på provkroppar enligt prEN 13398 (Determination of the

elastic recovery ofmodified bitumen). Före provningen tempereras provkropparna

vid aktuell temperatur. I metoden anges fem olika temperaturer och fyra drag-

hastigheter, med uppmaningen att vid specificerad temperatur välja den lägsta

hastigheten som vid provningen leder till ett icke sprött brott. Dragkraften

registreras och den därtill hörande töjningen vid brott anges i procent av
inspänningslängden.

Metoden är intestandardiserad. Duktilometer finns vid en rad laboratorier.

I VÄG 94 ingår inte draghållfasthet bland analysdata som skall uppges för ett

modifierat bitumen. Metoden har inte använts vid VTI för polymermodifierat

bitumen.

Metoden är avsedd att ingå som ett av två alternativ för provning av kohesion
eller kohesionsenergi. Alternativ metod nummer två är prEN 13587 (provning av

draghållfasthetsegenskaper). Egenskapen kohesion/kohesionsenergi är tänkt vara

obligatorisk i specifikationen, för att kunna skilja modifierat'bitumen från icke

modifierat bitumen. Samma gränsvärden skall gälla oavsett metod, men specifika-
tionen är fortfarande under diskussion i WG4.

Metoden kommer att ingå i prEN 13703 under rubriken Determination of

deformation energy .

WI 137 - prEN 13588 Test method for measurement of cohesion of the

binders for surface dressing
Standarden innehåller en metodbeskrivning för att bestämma kohesionen hos ett
bindemedel för ytbehandling.

Energin som absorberas vid klyvning av en bindemedelsfilm mäts. Med hjälp

av den uppmätta energin bedöms kohesionen hos olika bindemedel. Kohesionen

avsätts i diagramform som funktion av temperaturen (mellan -lOOC och 80°C).

Metoden kan användas för konventionellt bitumen, modifierat bitumen och fluxat

bitumen. Även emulsion som brutit kan provas enligt metoden.

Bindemedel appliceras (1 mm tjockt) mellan en liten räfflad stålkub (med sida

på 1 cm) och räfflat underlag av stål. Efter temperering till vald temperatur utsätts
kuben för en stöt av en pendel så att bindemedelsfilmen klyvs. Det maximala

pendelutslaget registreras och den absorberade energin beräknas med hjälp av

utslagsvinkeln. Provningen utförs sex gånger inom ett temperaturområde som
täcker kohesionspiken för bindemedlet (totalt 48 provkuber för 8 provomgångar ä

6 prov åtgår vanligtvis). Provningen utförs med och utan bindemedel mellan kub
och underlag.
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Metoden har tidigare ingått bland svenska FAS Metoder (363-94), men har

numera utgått. I VÄG 94 ingår inte kohesion bland analysdata som skall uppges
för ett bindemedel till ytbehandling.

Metoden ingår inte i specifikationen för polymermodifierat bitumen enligt

CEN TC19 WG4.
Utrustning och begränsad erfarenhet finns vid VTI. Utrustningen är i princip

enkel liksom provberedning och själva provningen. Tempereringen kan vara

problematisk, speciellt vid lägre temperaturer. Angiven precision enligt nämnda
FAS-metod har visat sig svårt att hålla, speciellt vid högre temperaturer och

polymermodifierat bitumen.

WI 132

- prEN 13702 -1 Determination of dynamic viscosity of modified bitumen.

Part 1: cone and plate viscosity method

- prEN 13702-2 Determination of dynamic viscosity of modified bitumen.

Part 2: coaxial viscosity method

Standarden består av två delar för bestämning av den dynamiska viskositeten

inom ett visst temperaturområde för ett bituminöst bindemedel. Bestämningen kan

utföras med två olika typer av mätsystem och utrustningar enligt nedan.

Del 1: Kon/platta viskosimeter

Provet placeras på en platta och tempereras till provningstemperatur. En kon

pressas ner över provet som sedan utsätts för en roterande skjuvning vid bestämd
skjuvhastighet. Den dynamiska viskositet anges vid aktuell skjuvhastighet och

provningstemperatur. Provningen utförs vid ett antal temperaturer. I metoden

anges följande temperatur/skjuvhastighets-kombinationer: 60°C/ ls'l, lOOOC/104

s'lsamt lSOoC/IO4 s'l.

Del 2: Koaxial viskosimeter

Koaxialviskosimetern består av en fast behållare med roterande cylinder (eller fast

cylinder och roterande behållare). Provet tempereras i behållaren med cylinder.

Den rörliga delen av utrustningen roteras vid bestämd skjuvhastighet under 30

sekunder. Den dynamiska viskositeten anges vid aktuell skjuvhastighet och

provningstemperatur. Provningen utförs vid samma temperaturer och skjuv-

hastigheter som i metoden enligt ovan.

Mätmetoderna används i Sverige för bestämning av bituminösa bindemedels

viskositet i olika sammanhang.

Dynamisk viskositet ingår inte i specifikationen för polymermodifierat bitumen

enligt CEN TCl9 WG4, men olika minimum- och maximumtemperaturer skall

anges för varje produkt.

Det är som tidigare nämnts viktigt att känna till viskositeten hos ett polymer-

modifierat bitumen, för anpassning vid förhållanden såsom pumpning och utlägg-

ning. Viskositeten bestäms vanligtvis vid 135°C, men en del modifierade bitumen

är inte Newtonska vid denna temperatur, utan måste provas vid högre

temperaturer. Vid höga temperaturer och kontrollerad skjuvning kan viskositeten

hos polymermodifierade bitumen bestämmas med hjälp av mätsystem med

koaxialcylinder eller kon och platta. I CEN-standarden har båda typerna av
mätsystem tagits med.

VTI notat 74-1999 89



12.1 Pmb branschstandard i Danmark

I Danmark föreligger sedan oktober 1998 ett förslag (S 293) till branschstandard

för Pmb, som emellertid ännu inte antagits av rådet för Vejregler. Standarden

avser polymermodifierat bitumen och specialbitumen.

Eftersom CEN deklarerat stand still vad gäller specifikationer för bituminösa

bindemedel är det inte möjligt att ta fram en ny officiell standarder för t.ex.

polymerbitumen. En branschstandard (som den föreslagna) kan emellertid accep-

teras och i Danmarks fall har detta skett mot bakgrund av det pågående arbetet

inom TC 19 SC l WG4.

Det danska förslaget till branschstandard innehåller således kohesionstest

(tensile test, force ductility eller slagpendeln), lagringsstabilitetstest, elastisk åter-

gång och polymerdispersion. Ringanalyser har genomförts för att bestämma

repeter- och reproducerbarhet. Förslaget till branschstandard har bilagts (bilaga 8).
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Kromatografisk karaktärisering av bitumen med tunnskiktskromatografi

(Iatroscan TLC/FID).
W
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3.1

3.2

3.3

3.4

ORIENTERING
SAMMANFATTNING
UTRUSTNING OCH KEMIKALIER
SÄKERHET
FÖRBEHANDLDHTAVSTAVAR
FÖRBEREDNING Av LÖSNINGAR
PROVFÖRVARHH3
PROVBEREDNHR3
DATORINSTÃLLNING
ANALYS
DATORBERÄKNHWE
PRECISION
RAPPORT
UNDERHÅLL

ORIENTERING

Denna metod är en selektiv och kvantitativ metod för uppdelning av

bitumen i fyra olika komponenter. Uppdelningen sker med hjälp av

tunnskiktskromatografi i kombination med flamjonisering. Metoden är ej

avsedd för polymermodifierad bitumen.

Metodbeskrivningen är utarbetad på grundval av en metod från Iatron

Laboratories, Inc. Tokyo: Optimising Reproducibility with the

IATROSCANMK-IV TLC/FID Analyser (4100) and the new SIII

Chromarod samt efter erfarenheter av utvecklingsarbete med Iatroscan på

VTI.

SAMMANFATTNING

Ett bitumenprov löses upp i metylenklorid och appliceras på stavar av

kvarts, belagda med kiselsyragel. Stavarna placeras sedan i tre olika

lösningar, varvid uppdelning av provet i fyra olika bitumenkomponenter

sker. Dessa komponenter är mättade oljor, aromatiska oljor, hartser och

asfaltener. Stavarna scannas slutligen i en tunnskiktskromatograf

(Iatroscan) och halterna av de fyra ingående komponenterna beräknas med

hjälp av dator.

UTRUSTNING OCH KEMIKALIER

IATROSCAN TH-lO med flamj onisationsdetektor.

Luftpumpenhet.

Vätgastub.

Sample spotter Model SES 3200/IS - 01
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3.5 HPLC-spruta Zul.

3.6 Stavar Chromarod SIII + stavhållare (ram).

3.7 Litet Värmeskåp (Rod dryer TK5).

3.8 Glasbehållare för separationslösningar 150x30x180mm, 3st.

3.9 Filtrerpapper 160x160mm, 3st.

3.10 Glaskammare för konstant luftfuktighet, med upphängningsanordning i

locket 150x50x220mm.

3.11 Glasbehållare med cirka lcm tjockt lager blågel på botten, för förvaring av

stavar 150x100x200mm.

3.12 Glasflaskor, 7ml.

3.13 Mätkolv med glaspropp, 500ml, 3st.

3.14 Mätcylinder, 100ml, 3st.

3.15 Diklormetan, HPLC-kvalitet.

3. 16 Metanol, HPLC-kvalitet.

3.17 Toluen, HPLC-kvalitet.

3. 18 n-Heptan, HPLC-kvalitet.

3.19 Svavelsyra, Pa-kvalitet.

3.20 Separationslösningar:

320.1 n-Heptan.

320.2 Toluen / n-heptan (80/20).

320.3 Metylenklorid / metanol (95/5).

Lösningarna blandas i mätkolv (3.13). Nya lösningar skall beredas var 14:e

dag.

3.21 Svavelsyralösning, 65%-ig:

Väg in 358g svavelsyra (konc.) till 642g destillerat vatten. Lösningen

blandas dagen före användning.

3.22 Dator och datorprogram Boreal från Flotec.

3.23 Anteckningsbok.
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SÄKERHET

Metylenklorid

Metylenklorid (diklormetan) är klassat som hälsoskadligt ämne.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Viss cancerrisk kan inte

uteslutas efter ofta upprepad exponering.

Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd. Arbeta i

dragskåp. Använd ögonskydd och handskar.

Toluen

Toluen är klassat som hälsoskadligt och mycket brandfarligt ämne.

Farligt vid inandning och förtäring. Risk för skador efter ofta upprepad

exponering. Uttorkande på huden.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd. Arbeta i

dragskåp. Använd ögonskydd och handskar.

n-Heptan

n-Heptan är klassat som mycket brandfarligt ämne.

Farligt vid inandning och förtäring. Uttorkande på huden.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd. Arbeta i

dragskåp. Använd ögonskydd och handskar.

Svavelsyra

Svavelsyra är starkt frätande vid inandning, förtäring och kontakt med

ögon eller hud.

Blanda aldrig svavelsyra med vatten eller andra ämnen utan kunskap om

att detta är riskfritt.

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd, ansiktsskydd och

skyddshandskar användas.

Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd. Arbeta i

dragskåp.
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FÖRBEHANDLING AV STAVAR

Nya stavar skall förbehandlas på speciellt sätt inför första använd-

ningstillfället. Bränn av (blanka) stavarna två gånger. Detta görs för att

avlägsna föroreningar från förpackningsmaterialet. Hastigheten vid

avbränningen skall vara SOS/stav. Placera därefter stavarna i en behållare

med destillerat vatten så att de täcks helt och förvara dem så över natt.

Torka sedan stavarna 10min i värmeskåp vid lOOOC, låt dem svalna och

bränn slutligen av dem igen. Stavarna är nu färdiga att användas.

Anm: Redan använda stavar behöver endast brännas av Q gång före

användning. Stavar som efter en tids användning börjat visa ojämna

värden blir ofta bättre efter förvaring i destillerat vatten över natt.

Anmärkning: Momentet, med förvaring av stavar i destillerat vatten över

natt, introducerades i metoden 9503, för bättre separation. Erhållna

analysresultat vid VTI fr.o.m. 9503 skiljer sig därför något från tidigare

erhållna resultat (i huvudsak högre halt mättade och aromatiska oljor och

motsvarande minskning av asfaltenhalten).

Stavarnas livslängd uppgår till ca 100 bränningar.

FÖRBEREDNING AV LÖSNINGAR

Bered de tre separationslösningarna i mätkolvar (3.13).

Iordningställ de tre behållarna (3.8). Placera i varje behållare filtrerpapper

utmed ena långsidans innervägg och tillför 80ml av respektive lösning

minst 45min före separationsprocessens start. Blöt samtidigt filtrerpappret

så att kromatograferingsmiljön blir mättad med separationslösning.

Lösningarna skall bytas varje dag.

Svavelsyralösning: Denna lösning ger en relativ fuktighet av 65%. Blanda

lösningen dagen innan den skall användas. Häll lösningen (ca 2cm upp) i

behållaren som har upphängningsanordning i locket (3.10). Ramen med

stavarna skall hänga ;omlösningen.

Svavelsyralösningen skall bytas ca varannan månad.

PROVFÖRVARING

Prov och referens skall förvaras vid -20°C.

PROVBEREDNING

Väg in 0.1025i0.0001g bitumenprov i en glasflaska (3.12) och lös upp

provet i 5ml metylenklorid (2.0 vikt%-ig lösning). Tag bort ytskiktet i

provburken och tag ut provet från mitten. Bered referensen på samma sätt.
Förvara prov och referens mörkt och kallt.
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9. DATOR- OCH INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR

Datorn används inte när stavarna bränns av. Ställ in hastigheten på

Iatroscan för hur fort bränningen skall gå. Vid avbränning för att aktivera

stavarna skall hastigheten vara SOS/stav (scan speed, 5, entry). (Vid

scanning av ett prov skall hastigheten vara 30s/stav). Ange sedan hur

många stavar som skall brännas av (rod no, 1, entry, 10, entry). Starta

avbränningen därefter (blank scan, entry, start).

Vid scanning av ett prov används datorn för registrering av

analysresultatet. För att komma in i programmet skriv BOREAL. Välj där

Make a new run. Fyll i de olika uppgifter som hör till analysen.

Title: tex projektets namn.

Notes: vad som är applicerat på stavarna t.ex. Stav 1-5 provnamn

Stav 6-10 referens

Run length: för prov 0.5 (om en avbränning skall sparas, så skall det vara

0.9).

Run name: år och månad t ex 9505.

First number: första löpnumret i analysen tex. 1.

Nb of ext control: sista löpnumret i analysen tex 10.

När detta är inskrivet ställ datorn i väntläge genom att trycka på F3. Gör

Iatroscan klar, hastigheten för prov skall vara 30s/stav (scan speed, 2,

entry). Ange antalet stavar (rod no, 1, entry, 10, entry). Starta därefter ana-

lysen (modreset, start).

10. ANALYS

Först skall stavarna brännas av se avsnitt 5. Förbehandling av stavar.

Starta Iatroscan enligt följande:

Slå på strömmen till Iatroscan på baksidan. Öppna luckan och lyft upp

detektorn. Öppna vätgastubens huvudkran. Justera trycket till 4bar med

reducerventilen. Släpp fram vätgasen till Iatroscan genom att öppna sido-

kran. Justera flödet till löOml/min, manövreras på framsidan. Tänd vätgas-

lågan med tändaren. Sätt på luftflödet, justera till 21/min. Innan avbrän-

ningen kontrollera att stavarna inte är missfärgade eller skadade. Sätt i

ramen med stavarna försiktigt (akta lågan). Sänk detektorn och stäng

luckan.

Se avsnitt 9. Instrumentinställningar för Iatroscan och starta avbränningen.

Stäng av vätgasen när avbränningen är färdig, öppna luckan, lyft upp

detektorn och tag ur ramen. När vätgastrycket nått O sänk detektorn,

stäng luckan och stäng av luften. Stavarna är nu färdiga att använda.
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En ram innehåller 10 stavar. För varje analys används en ram. På 5 stavar
appliceras provet och på resterande 5 stavar appliceras referensen.

Applicera 1.0ul prov/referens på varje stav. Skölj sprutan med metylen-

klorid mellan prov och referens och även efter att appliceringen är klar.

Var noga med att provet appliceras så koncentrerat på staven (ca 3 mm)

som möjligt.

Anteckna i anteckningsboken: datum, filnamn, löpnummer, antal

bränningar gjorda på stavarna och vad som applicerats på stavarna.

Efter appliceringen torka stavarna i värmeskåp lOOOC i 2 min. Häng där-

efter stavarna i behållaren med svavelsyra i 10 min.

Separera först mättade oljor genom att placera stavarna i behållare nr 1

med n-heptan. n-Heptan får vandra upp till 10 cm (ca 30 min) på stavarna,

lufttorka därefter ramen i 2 min.

Aromaterna separeras sedan. Placera ramen i behållare nr 2 med toluen/n-

heptan och låt lösningsmedlet vandra 5 cm (ca 10min). Lufttorka därefter

ramen i 2 min.

Nu återstår separering av hartserna. Placera ramen i behållare nr 3 med

metylenklorid/metanol och låt lösningsmedlet vandra 2.5 cm (ca 3 min).

Torka ramen i värmeskåp lOOOC i 3 min före scanning.

Under tiden stavarna torkar, förbered datorn och Iatroscan enligt avsnitt 9.

Tänd även lågan så allt är klart när stavarna är torkade. Sätt ramen i

Iatroscan och starta scanningen. När analysen är klar stoppa datorn (enter,

stop, enter).

DATORBERÄKNING

Välj Reprocess run för att starta beräkning av resultat, då kommer en lista

upp på alla filer som är körda. Markera de fem som hör till det prov som

ska beräknas (markera, enter). Nu kommer samtliga kurvorna, lagda över

varandra upp på skärmen, och analysförloppet kan överblickas. Ta fram

menyn (enter).

Utför beräkningen (process, integration, markera fil, auto search, exit, inte-

gration, markera nästa fil, o.s.v. tills alla filer är integrerade). Om någon

topp blir integrerad som unknown måste integreringsmetod ändras, till en

befintlig som passar (change parameter, peak table name) eller skapa en ny

integreringsmetod (peak table, create peak table).

När integreringen är utförd på alla filer, tag fram resultatet (exit, exit,

enter, statistics). Ändra till % of area. Resultatet redovisas för de fem sta-

varna som medelvärdet för halt bitumenkomponenter, standardavvikelsen

och relativa standardavvikelsen CV % (standardavikelsen dividerat med

medelvärdet multiplicerat med hundra) för var och en av topparna.

Utför samma beräkning på referensen.
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PRECISION

Godta värdena om CV% inte överstiger 5 för någon topp och referensens

medelvärden kan anses godtagbara. Referensen skall från gång till gång

inte variera nämnvärt. Tillåten variationen är inte fastställd, men

variationer som har ansetts godtagbara är :2 enheter på haltbestämningen.

RAPPORT

Rapportera

a) att analysen utförts enligt denna metod

b) halten mättade oljor, aromatiska oljor, hartser respektive asfaltener för

de fem stavarna: medelvärde avrundat till heltal och samtliga godtagna

värden.

c) typ av referens samt erhållna värden enligt b för denna.

UNDERHÅLL

Vid behov rengör och smörj stavarna som ramhållaren löper på i Iatroscan.

(Behov uppstår när ramhållaren inte glider ordentligt.)

Skruva loss 4 st skruvar (2 st på varje sida) för att få loss överdelarna (en

på varje sida) på ramhållaren.

Tvätta av stavarna med sprit. Dra försiktigt ramhållaren upp och ned för att

komma åt att tvätta de två stavarna.

Smörj därefter de två stavarna med silikonfett och förfar som förut för att

komma åt överallt.
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Kromatografisk karaktärisering av bitumen med GPC (Gel Permeation
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ORIENTERING
SAMMANFATTNING
UTRUSTNING OCH KEMIKALIER
SÄKERHET
KONTROLL Av KOLONNER
BYTE Av LÖSNINGSMEDEL
FORBEREDNHRTAVSTANDARDLÖSNHRI
PROVFÖRVARHK;
PROVBEREDNDM]
INSTRUMENT- OCH DATORINSTÄLLNINGAR
ANALYS
BERÄKNING Av KALIBRERING MED POLYSTYRENSTANDARD
BERAKNHR3AVPROV
PRECISION
RAPPORT
AVSTÄNGNING Av INSTRUMENTET VID LÄNGRE ANALYS-
UPPEHÃLL

ORIENTERING

Denna metod är avsedd för att bestämma medelvärden Mz+l, MZ, Mw,

MP, Mn och polydispersiteten.

Metodbeskrivningen är utarbetad efter erfarenheter av utvecklingsarbete

med GPC på VTI.

SAMMANFATTNING

Fem pOlystyrenstandarder med olika pikmolvikt vägs in och löses upp i

tetrahydrofuran. Ett bitumenprovet vägs in och löses upp i tetrahydrofuran.

Därefter injiceras standardlösningen i instrumentet och en kalibrerings-

kurva ritas upp, pikmolvikt mot retentionstid. Provlösningen injiceras

sedan. Medelvärden för Mz+l, Mz, MW, MP, Mn och polydispersiteten

kan sedan beräknas mot kalibreringskurvan.

UTRUSTNING OCH KEMIKALIER

Pump, Waters Model 510.

RI-detektor, Waters 410.

Kolonner: Waters Styragel Column HRl, HR2 och HR3.

Kolonnugn, Waters.

Injector, Rheodyne Model 7125 med loop, ZOul.

Förfilter, WAT005 139.
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HPLC-sprutor, 500m, 2st.

Glasflaskor med skruvkork och teflonsepta, 7ml.

Provfilter med Luer-Lokfattning, material PTFE, porstorlek 0.5nm.

Dator och datorprogram, Millenium 2.10.

Glasflaska med skruvkork, ll. 4st hål i korken.

Teflonslang, ø 0.80mm.

Teflonslang, ø 3.0mm.

Lösningsmedelsfilter, 2st.

Skrivare SE 120 BBC GOERZ METRAWAT.

E-kolv, 250ml.

Gast'at spruta, 10ml.

Glasspruta med Luer-Lokfattning, 10ml.

Tetrahydrofuran, HPLC-kvalitet.

Heliumtub.

Polystyrenstandarder, 5st. (Mp: 162, 472, 1520, 11000, 98700)

Propylbenzene.

Aceton, HPLC-kvalitet.

SÄKERHET

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran är klassat som hälsoskadligt och mycket brandfarligt

ämne.

Farligt vid inandning och förtäring. Irriterar Ögonen. Uttorkande på huden.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd. Arbeta i

dragskåp. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och Ögonskydd.
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5. KONTROLL AV KOLONNER

Kontroll av kolonner (3.3) skall göras 2 gånger/år vid regelbunden

användning av instrumentet.

Testa varje kolonn var för sig m.a.p. effektiviteten och kontrollera att inte

delade eller svansade t0ppar uppstår.

Koppla in skrivaren (3.15) till RI-detektorn (3.2). På baksidan av detektorn

är det märkt röd sladd och svart sladd. Skruva fast sladdarna och koppla

svart sladd till minus och röd sladd till plus på skrivaren.

Ställ in skrivaren på följande: Cal, lOOmV, och chart speed 6 cm/min.

GPC-instrument, inställningar:

Kolonnugns temp: 30°C

RI-detektor temp: 35°C

Känslighet: 2

Flöde: lml/min

Loop: ZOul

Väg in en 10%-ig lösning propylbenzene (3.22) i 5ml THF (3.19) i en

glasflaska (3.8) för kolonnerna HRl och HR2. För HR3 väg in en 10%-ig

lösning aceton (3.23) i 5ml THF.

Koppla bort två av kolonnerna så endast en kolonn är kvar i flödeskedj an.

Starta papperet på skrivaren och fäll ner pennan. Injicera minst 40ul av

lösningen i injektorn (3.5) i läge Load och vrid om till Inject. Detektorn

nollställs automatiskt när injektorn vrids om till Inject och pennan på

skrivaren gör en startmarkering på papperet. När toppen blivit utritad på

papperet, stoppa skrivaren.

Jämför kromatogrammet med kromatogram från tidigare test för

motsvarande kolonn och kontrollera att toppen inte är delad eller

svansande. Beräkna därefter effektiviteten i kolonnen. Upprepa samma

procedur för samtliga kolonner.

För beräkning se figur sid 4 och pärm: Styragel-kolonn.
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Anteckna det erhållna värdet (N) i tabell Effektivitetstest i pärm Styragel-

kolonn. Effektiviteten sjunker med tiden, något gränsvärde är inte fastställt

för när en kolonn anses förbrukad utan får bestämmas efterhand.

När samtliga kolonner är testade Och godkända är de klara att användas

vid analys.

BYTE AV LÖSNINGSMEDEL

Byt lösningsmedel l gång/vecka vid användning av instrumentet (om

instrumentet ej används byt 2 gånger/månad).

Stäng av flödet på pumpen 0,0ml/min (3.1) (När systemet inte används

pumpas lösningsmedlet runt med ett flöde av 0,2ml/min.) Dra ur de två

tunna slangarna (3.12) från locket på glasflaskan (3.11) med THF och

placera dem i en E-kolv. Tejpa fast slangarna i kolven.

Skruva av locket på flaskan, snurra flaskan istället för locket så inte

slangarna trasslar sig. Häll ut gammal THF i en slaskflaska och häll i

ny THF, ca 900ml.

För att få bort ev. luft i lösningsmedlet bubbla helium igenom THF. Dra

ner filter och slang som går till heliumtuben (3.20) en flasklängd. Sätt på

locket på flaskan utan att skruva fast det. Låt filter och slang som leder

THF till pumpen hänga utanför flaskan och låt filtret till heliumtuben vara

i flaskan. Tejpa fast locket så det inte trillar av.

OBS! Locket får inte vara fastskruvat på glasflaskan när helium skall

bubblas genom THF, av trycket sprutar THF upp genom hålen i locket.

Öppna huvudventilen till heliumtuben först. Öppna sedan justerings-

ventilen försiktigt genom att skruva den inåt tills det bubblar i THF.

Bubbla försiktigt lO-lSmin, eventuellt kan trycket behöva justeras efter

några minuter.
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Dra upp filtret till heliumtuben så att det kommer Över ytan på THF och
stäng huvudventilen. Öka trycket med justeringsventilen för att blåsa ur

rester av helium i slangen och lossa sedan ventilen så att inget tryck finns

kvar till nästa användningstillfälle.

Tag bort tejpen som håller locket, sätt tillbaks filtret som filtrerar THF i

flaskan och skruva fast flaskan i locket.

Tag bort luftbubblorna som uppstår i slangen med en lOml gastät spruta

(3.17). Placera sprutan i draw-off valve (se figur nedan och pärm Waters

Model 510 HPLC Pump Operator s Manual).

 

Draw-off valve

Skruva ut den svarta skruven tills den blanka delen blir synlig.

Skruvas skruven för långt börjar THF att rinna ut.

Drag ut sprutan, skruva åt skruven, tag bort och töm sprutan i en

slaskflaska. Upprepa samma procedur igen tills inga luftbubblor syns i

slangen.

Starta flödet av THF genom systemet med hjälp av pumpen. Öka flödet

med flödesmätaren på pumpenheten till 1.0 ml/min med 0. lml/15 sek.

180ml skall pumpas genom systemet.

Varje kolonn (3st) skall sköljas med THF 5ggr. Varje kolonn innehåller

12ml.

(3X5X12=180ml) 180ml = 3 timmar.

Därefter skölj referenscell 10 min (2NDFUNC, PURGE)

Dra ner flödet till 0,2 ml/min och sätt tillbaks de tunna slangarna från E-

kolven till THF-flaskan.
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FÖRBEREDNING AV STANDARDLÖSNING

Till standardlösningen används 5 st polystyrenstandarder (3.21) med olika

pikmolvikt (Mp).

Väg in polystyrenstandarderna i en glasflaska (3.8). Börja med den lägsta

Mp

Mp Mängd (g)

10.

162 0,0089i-0,0005

472 0,0089i0,0005

1520 0,0089i0,0005

1 1000 0,0089i0,0005

98700 0,0045i0,0005

Späd med 5ml THF (3.19). Skaka om flaskan tills standarderna är helt

upplösta. Filtrera lösningen genom ett filter (3.9). Standardlösningen är nu

färdig. Lösningen kan sparas en vecka i kylskåp.

PROVFÖRVARING

Prov skall förvaras vid -20°C.

PROVBEREDNING

Tag bort översta skiktet på provet och tag ut provet från mitten. Väg in

(0,2300i0,0001)g bitumenprov i en glasflaska (3.8) och späd med 5ml

THF (3.19). Skaka flaskan till bitumenet är helt upplöst och filtrera

lösningen genom ett filter (3.9).

INSTRUMENT OCH DATORINSTÄLLNINGAR

RI-detektor (är alltid påslagen, kontrollera att inställningarna stämmer)

Känslighet: 32

Internel temp: 35°C (RI-detektor)

Externel temp: 30°C (kolonnugn)

.DM
Tryck på hårddisk och skärm.

Välj: Session Manager

Millennium Login User Name: Helene

Password: ****** Log in

Session Manager

Välj projekt (gul mapp) eller skapa ett nytt.
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(Skapa nytt projekt: File, New

Project name: Bestäm lämpligt namn för projektet

Copy: Filters and fields

Copy: Methods

From Project: Välj från vilket projekt som metoderna ska kopieras ifrån

Tablespace Size: 5MB OK)

Inne i projektet välj: Quickstart

System Open: RI 410 Sys, OK

QuickStart: RI_410_Sys: Use Existing Methods

QuickStart Acquisitian: Setup Instruments

QuickStart Acquisitian: Cancel

Fyll i SampleName, Function, InjVol (ul) (20) och RunTime (min) (37)

för standard och prov i tabellen i QuickSet.

Börja med att skriva in standards och ange funktionen Narrow Standards.

Markera raden välj Amounts för att fylla i pikmolvikterna på standard-

lösningen.

I tabellen: Weight Loading Table fylls pikmolvikterna i med början av den

största.

File: Exit

Fyll därefter i de prov som ska analyseras, välj funktionen Broad

Unknowns.

Skriv till slut in standards en gång till med funktionen Narrow Unknowns.

11. ANALYS

Skaka om standard- och bitumenlösning innan provuttag. Börja med

standardlösningen. Tag HPLC-sprutan (3.7) märkt standard drag upp hela

sprutan, fyll med lösning utan att några luftbubblor syns.

Kontrollera att injektorn är i läge Load, sätt in sprutan. Markera raden med

Standards Narrow Standards. Klicka på icon med grönt ljus och vänta till

texten Injector Wait kommer upp. Tryck in sprutan och vrid om injectorn

till läge Inject.

RI-detektorn nollas automatiskt och datorn börja samla in data i 37 min.

När analysen är klar, drag tillbaka injectorn i läge Load och tag ur sprutan.

Skölj ur sprutan med ren THF och byt spruta. Injicera därefter

provlösningarna (dubbelprov) på samma sätt.

Injicera sist standardlösningen som ett prov (enkel).

Gå ur Quickstart efter sista analysen. File: Exit
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BERÄKNING AV KALIBRERING MED POLYSTYREN-

STANDARD

För kontroll av instrumentetszs stabilitet under analystiden avsluta

analysen med en standardkörning. Se punkt 10 och 11.

Rita upp en kalibreringskurva med pikmolvikt mot retentionstid. Beräkna

pikmolvikterna för de fem olika polystyrenstandarderna i den avslutande

standardkörningen med hjälp av kalibreringskurvan.

Beräkna skillnaden mellan de riktiga och erhållna pikmolvikterna

(Mp). Skillnaden får ej överstiga 10%.

Gör så här:

Markera Standard - Narrow Standard och Standard - Narrow Unknown.

Välj icon Review.

File: New Method

Fit Type: 3rd Order

View: Narrow Integration Table och fyll i Narrow Event Table

O Inhibit integration 14.0

31.0 Inhibit integration 37.0

Integrera: integrate

Zooma in baslinjen, klicka Threshold

Standarden som har molvikt 472 består av flera toppar. Den största toppen

motsvarar Mp 472. Markera den genom att klicka i toppen som blir grön,

välj därefter Minimum Height. Integrera.

Fem toppar är nu integrerade, välj: calibrate och pikmolvikterna på de

olika topparna visas.

Välj Windows: Calibration Curve. Kalibreringskurvan visas, kontrollera

att R-värdet är 2 0,999. Vid lägre värde förkasta hela analysen.

OBS! Spara inte kalibreringskurvan nu. Gå tillbaka till Review Data. File:

Save Method As välj lämpligt namn, gå sedan tillbaka till Windows och

spara kalibreringskurvan File: Save Calibration.

Beräkna därefter provstandarden . Gå till View: Channel Table markera

provet integrate och därefter Quantitate och de beräknade molvikterna

visas på kromatogrammet. Spara resultatet File: Save Result.

Beräkningarna är nu klara File: Exit

För att skriva ut resultatet gör enligt följ ande:

Välj ikon för resultat, markera det resultat som skall skrivas ut, och klicka

på printerikon. Välj rapportmetoden Standard_rep_met för utskrift av

resultat.

Beräkna därefter skillnaden (S) i % mellan riktigt (R) och erhållet (E)

värde på var och en av de fem olika polystyrenstandarderna.

S (%) = (R-E)/R * 100

Vid skillnad större än 10% förkasta analysen.
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13. BERÄKNING AV PROV

Markera standard och prov som skall beräknas. Välj ikon för Review.

File: New Method

Type: GPC OK

View: Narrow Integration Table, fyll i tabellen.

O Inhibit Integration 14.0

31.0 Inhibit Integration 37.0

Integrera: Integrate

Zooma in en bit av baslinjen: Treshold

Markera den topp som motsvarar Mp 472 genom att klicka i den. Toppen

blir då grön.

Klicka därefter på Minimum Height

Integrera: Integrate

Kalibrera: Calibrate

Pikmolvikterna sätt ut på kromatogrammet.

Välj Windows: Calibration Curve

Kalibreringskurvan visas, kontrollera att R-värdet är 2_ 0,999. Vid lägre

värde förkasta analysen.

OBS! Spara inte kalibreringskurvan nu.

Gå tillbaks till Veiw: Channel Table, markera ett prov. Välj Veiw: Broad

Integration Table och fyll i tabellen.

O Inhibit Integration 15.7

16.0 Force Drop Line 29.56 (för bindemedel med polymer)

32.0 Inhibit Integration 37.0

Integrera, zooma in baslinjen: Treshold.

Klicka i kurvan så den blir grön: Peak Width.

Integrera.

Spara som processmetod, File: Save Method As, välj lämpligt namn.

Spara därefter kalibreringskurvan Windows: Calibration Curve. File: Save

Calibration.

Kvantifiera provet: Quantitate.

Spara resultatet, File: Save Result.

Beräkna därefter resterande prov genom att markera prov i View: Cannel

Table. Integrera, kvantifiera och spara resultatet.

File: Exit

För utskrift: Result View Table, markera resultaten, välj icon för printer.

Välj rapportmetoden: Resultat_rep_met för utskrift av resultatet.

Polymerbindemedel: I utskriften står arean för polymertoppen och

bitumenkurvan uträknat. En ungefärlig polymerhaltsberäknin g kan göras:

(Area polymer/Area totalt(topp+bitumen))>*< 100
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PRECISION

Godta värdena om skillnaden för någon av de fem beräknade Mp

inte överstiger 10%.

RAPPORT

Rapportera

a) att analysen utförts enligt denna metod

b) vilket bindemedel som analyserats

c) Mz+l, MZ, MW, MP och Mn: medelvärde avrundat till heltal.

Polydispersitet: medelvärde avrundat till 2 decimaler.

AVSTÃNGNING AV INSTRUMENTET VID LÄNGRE ANALYS-
UPPEHÄLL

Byt till stabiliserad THF i kolonnerna. Koppla sedan bort kolonnerna från

flödet och koppla samman dem till en ring . Byt därefter till metanol,

HPLC-kvalitet i Övriga systemet. Stäng därefter av pumpen och RI-

detektorn.
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IATROSCAN
Prov B85 (i huvudsak) Prov B180 (i huvudsak)

Mättade Arom. Hartser Asfaltener Mättade Arom. Hartser Asfaltener
oljor oljor oljor oljor

1993
93-116-2 före TFOT 12 47 23 18 ||93-116-1 före TFOT 14 51 21 14

efter TFOT 11 43 25 21 H ref 8180 13 50 22 15
ref 885 1 1 46 21 21 H efter TFOT 13 47 24 16

ref B180 13 50 22 14
93-136-1 före TFOT 9 56 20 15 I93-135-1 före TFOT 13 50 23 14

efter TFOT 8 50 24 18 ref B180 12 52 21 15

ref 8180 efter TFOT 12 49 23 16
ref 8180 12 51 21 15

93-136-2 före TFOT 10 50 22 18 93-136-3 före TFOT 13 50 24 14
efter TFOT 11 47 25 18 ref 8180 13 51 22 14
ref 885 10 49 21 20 efter TFOT 1 1 48 25 16

ref 8180 13 51 22 14
93-138-2 före TFOT 9 49 23 19 ||93-138-1 före TFOT 12 51 22 15

efter TFOT 11 46 25 18 H ref 8180 13 51 22 15
ref 885 10 48 21 21 H efter TFOT 12 45 25 17

H ref 8180 13 50 22 15
93-138-3 - före TFOT 10 47 23 20 ||93-154-1 före TFOT 12 50 23 14

efter TFOT 1 1 44 26 19 H ref 8180 12 53 22 13
ref 885 1 1 48 21 20 H efter TFOT 12 48 24 16

H ref 8180 13 53 21 13
93-139-1 före TFOT 10 48 23 19 ||93-159-1 före TFOT 13 50 24 14

efter TFOT 10 46 25 19 H ref 8180 11 51 23 14
ref 885 10 49 21 21 H efter TFOT 13 46 26 15

H ref B180 13 51 23 14
93-139-2 före TFOT 10 47 24 19 ||93-160-1 före TFOT 13 46 26 15

efter TFOT 11 45 26 19 H ref 8180 13 52 20 14
ref 885 1 1 48 20 20 H efter TFOT 12 48 24 16

H ref 5180 12 53 20 14
93-159-2 före TFOT 10 48 24 18 ||93-162-1 före TFOT 12 53 21 14

efter TFOT 11 46 25 18 H ref 8180 12 53 21 14
ref B85 10 48 20 21 H efter TFOT 12 48 24 16

H ref B180 11 53 21 15
93-160-2 före TFOT 10 45 25 20 "931701 före TFOT 12 47 25 16

efter TFOT 1 1 46 24 19 H ref 8180 1 1 51 22 15
ref 885 10 48 20 21 H efter TFOT 1 1 45 21 17

H ref 8180 12 50 23 14
93-162-2 före TFOT 10 46 25 19 ||93-181-1 före TFOT 12 48 24 15

efter TFOT 10 44 25 20 H ref 8180 12 52 21 15
ref 885 1 1 47 20 21 H efter TFOT 1 1 46 26 17

ref 8180 12 52 22 14
93-170-2 före TFOT 11 44 25 20 ||93-302-1 före TFOT 11 50 24 15

efter TFOT 12 45 25 18 H ref 8180 11 51 23 16
ref 885 1 1 47 20 21 H efter TFOT 12 47 25 17

ref 8180 12 52 21 15
93-181-2 före TFOT 10 45 25 20 ||93-304-1 före TFOT 12 52 22 14

efter TFOT 1 1 45 25 19 H ref B18O 12 52 22 14
ref 885 10 48 20 22 H efter TFOT 12 48 25 15

ref 8180 12 52 22 14
93-302-2 före TFOT 10 47 23 20 ||93-305-1 före TFOT 13 50 23 14

efter TFOT 1 1 46 24 19 H ref 8180 1 1 51 23 16
ref 885 1 0 47 21 23 H efter TFOT 12 46 26 16

ref 8180 12 51 23 14
93-304-2 före TFOT 10 46 24 20 ||93-119-1 före TFOT 14 50 20 16

efter TFOT 11 47 24 19 ||ej kval ref B180 13 51 22 14
ref 885 10 46 21 23 H efter TFOT 13 47 23 17

H ref 8180 12 52 22 14 
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933052 före TFOT 10 45 24 20 ||93-185-1 före TFOT 10 50 23 17
efter TFOT 11 45 25 20 ||ej kval ref 8180 14 50 22 15
ref 885 1 1 48 20 21 H efter TFOT 10 47 25 18

ref 8180 13 52 22 13
931852 före TFOT 8 53 18 21 ||93-201-1 före TFOT 9 55 23 13
ej kval efter TFOT 9 48 23 21 ||ej kval ref 8180 13 50 23 14

ref B85 11 48 21 21 H efter TFOT 7 59 21 13
| ref 8180 10 54 20 15

93-201 -2 före TFOT 9 55 18 17 "932131 före TFOT 13 45 25 15
ej kval efter TFOT 9 52 21 18 Hej kval ref 8180 14 45 25 15

ref 885 1 1 48 21 21 efter TFOT 12 50 23 15
ref 8180 12 52 21 14

932772 före TFOT 7 52 24 17 ||93-213-2 före TFOT 13 48 23 15
ej kval efter TFOT 8 55 21 15 Hej kval ref 8180 13 45 25 15

ref 885 10 48 21 21 efter TFOT 12 48 24 17
ref 8180 13 52 21 14

||93-213-3 före TFOT 12 53 21 15
Hej kval ref 8180 13 50 23 15
H efter TFOT 1 1 52 21 15

ref 8180 12 53 20 15
||93-220-1 före TFOT 9 55 23 13
Hej kval ref 8180 13 50 23 14
H efter TFOT 7 59 21 13
H ref 8180 11 54 20 15
||93-244-2 före TFOT 11 49 25 15
Hej kval ref 8180 13 53 20 13
H efter TFOT 10 52 22 15
H ref 8180 11 54 20 15
||93-277-1 före TFOT 7 52 20 12
Hej kval ref 8180 12 52 22 14
H efter TFOT 5 55 25 15
H ref 8180 9 51 23 17

1994 H
94-59-2 före TFOT 14 48 24 14 ||94-55 1 före TFOT 11 45 25 17

ref 885 13 48 23 15 H ref 8180 11 50 21 17
efter TFOT 14 45 25 15 H efter TFOT 1 1 43 27 19
ref 885 13 47 23 17 H ref 8180 1 1 52 21 15

94-92-1 före TFOT 12 55 20 11 ||94-59-1 före TFOT 11 49 24 15
ref 885 14 48 22 15 H ref 8180 11 54 21 14
efter TFOT 13 51 23 13 H efter TFOT 10 47 25 17
ref 885 14 47 22 15 H ref 8180 12 54 20 14

94-131 -1 före TFOT 12 53 22 13 ||94-98-1 före TFOT 12 49 23 15
ref 885 13 47 23 18 H ref 8180 13 53 20 14
efter TFOT 12 50 24 14 H efter TFOT 12 48 24 1 5
ref B85 13 47 23 17 H ref 8180 13 51 20 15

941352 före TFOT 12 48 24 15 ||94-123- före TFOT 12 50 24 14
I ref 885 13 49 22 15 H ref 8180 13 52 20 14
efter TFOT 13 48 24 15 H efter TFOT 12 47 24 15
ref 885 13 47 22 17 H ref 8180 13 51 20 15

941718 före TFOT 15 48 22 15 ||94-123-2 före TFOT 12 51 23 15
ref 885 14 48 22 15 H ref 8180 12 52 21 15
efter TFOT 1 5 47 23 1 5 H efter TFOT 12 47 25 17
ref 885 15 45 23 15 H ref 8180 12 53 20 15

941931 före TFOT 12 55 21 11 ||94-123-3 före TFOT 12 48 25 15
ref 885 15 49 20 15 efter TFOT 12 45 25 15
efter TFOT 13 52 23 12 ||94-128-1 före TFOT 12 50 21 15
ref 885 15 49 21 15 H ref 8180 13 50 21 15

94-221-1 före TFOT 13 47 24 15 H efter TFOT 13 48 22 15
ref 885 13 48 22 17 H ref 8180 13 51 21 15
efter TFOT 13 45 25 17 ||94-131-2 före TFOT 11 59 20 10
ref 885 13 45 23 18 H ref 8180 14 51 21 15

94-221-3 före TFOT 15 49 22 14 H efter TFOT 10 55 22 13

       

VTI notat 74-1999  



 

Bilaga 3

                                  

                            

 

Sid 3 (8)

ref 885 14 49 21 16 ref 8180 11 53 21 16
efter TFOT 14 47 24 15 ||94-136-1 före TFOT 14 48 23 15
ref B85 14 48 22 16 H ref 8180 13 52 20 15

94-221 -5 före TFOT 14 49 22 15 H efter TFOT 12 48 24 16
ref 885 14 46 22 17 ref 8180 14 51 20 15
efter TFOT 13 45 25 17 ||94-171-2 före TFOT 12 50 22 16
ref 885 13 46 23 19 H ref 8180 12 51 20 16

94-221-7 före TFOT 14 50 23 14 H efter TFOT 12 47 24 17
ref 885 13 49 21 16 ref 8180 12 52 20 16
efter TFOT 14 46 25 16 ||94-221-2 före TFOT 12 51 21 16
ref 885 13 48 23 17 H ref 8180 12 53 20 15

94-222-1 före TFOT 12 54 22 12 H efter TFOT 12 46 25 17
ref 885 15 48 22 15 H ref 8180 12 52 21 15
efter TFOT 13 53 22 13 ||94-221-4 före TFOT 12 50 23 15
ref 885 15 49 21 15 H ref 8180 12 53 20 15

94-222-3 före TFOT 14 49 22 15 H efter TFOT 12 46 24 17
ref 885 13 48 21 18 H ref 8180 11 50 23 16
efter TFOT 13 45 24 18 ||94-221-6 före TFOT 12 51 24 15
ref 885 13 47 22 19 H ref 8180 12 53 20 15

94-223-2 före TFOT 16 49 22 13 H efter TFOT 12 48 24 16
ref 885 15 49 21 15 H ref 8180 12 51 21 15
efter TFOT 15 48 22 15 ||94-221-8 före TFOT 12 51 22 15
ref 885 15 49 22 14 H ref 8180 12 53 20 15

94-223-4 före TFOT 14 47 23 16 H efter TFOT 12 46 25 18
ref 885 13 47 21 18 ref 8180 12 52 20 16
efter TFOT 14 42 26 18 ||94-222-2 före TFOT 9 60 18 12
ref B85 13 46 23 18 H ref 8180 12 52 21 15

94-224-2 före TFOT 14 50 22 14 H efter TFOT 10 56 21 13
ref 885 13 47 22 17 ||94-223-1 före TFOT 12 50 22 16
efter TFOT 13 47 24 16 H ref 8180 12 55 19 14
ref 885 13 47 23 17 H efter TFOT 12 47 24 17

94-240-2 före TFOT 14 48 23 15 ref 8180 12 52 21 15
ref 885 13 48 22 17 ||94-223-3 före TFOT 12 52 21 15
efter TFOT 13 47 23 17 efter TFOT 12 48 23 16
ref 885 12 49 21 18 ||94-224-1 före TFOT 12 52 20 16

94-299-1 före TFOT 13 50 22 15 efter TFOT 12 49 23 16
ref 885 13 49 22 16 1942401 före TFOT 12 52 20 15
efter TFOT 13 47 24 16 efter TFOT 12 47 24 1 6
ref B85 13 47 23 17

94-299-2 före TFOT 14 49 21 16
ref 885 14 48 20 18
efter TFOT 14 45 24 17
ref B85 14 46 22 18

94-299-3 före TFOT 15 50 21 14
ref B85 15 50 20 15
efter TFOT 15 48 22 15
ref 885 15 49 21 15

94-169-1 före TFOT 11 53 24 13
ej kval ref 885 15 49 21 16

efter TFOT 1 1 50 25 14
ref 885 15 47 21 16

94-53* återv 14 43 27 17
ref 885 15 47 23 15

6 tim 220°C återv 14 46 23 17
ref B85 15 48 22 16
ref 860 14 50 22 14
ref 885 15 48 22 15

1995
95-133-5 före TFOT 15 47 22 15 ||95-133-3 före TFOT 15 48 23 14

refB180 16 49 21 14 H ref 8180 14 51 22 14
efter TFOT 15 44 24 18 H efter TFOT 14 47 23 1 6 
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refB180 15 48 22 15 ref 8180 14 50 22 14
952431 före TFOT 15 48 20 19 ||95-133-4 före TFOT 14 50 22 14

ref 885 14 47 21 18 H ref 8180 13 50 22 15
efter TFOT 15 45 21 19 H efter TFOT 14 48 23 15
ref 885 13 47 23 17 H ref 8180 14 51 22 14

952432 före TFOT 14 48 22 17 ||95-138-2 före TFOT 18 48 22 14
ref 885 14 49 21 18 H ref 8180 15 49 22 14
efter TFOT 14 45 23 1 8 H efter TFOT 1 5 47 22 1 8
ref 885 13 48 22 17 H ref 8180 15 51 21 14

952433 före TFOT 14 48 23 17 ||95-223-1 före TFOT 15 51 21 14
ref 885 13 47 23 17 H ref 8180 14 51 21 14
efter TFOT 14 44 24 19 H efter TFOT 14 48 22 18
ref 885 13 48 22 17 ref 8180 13 51 22 15

952551 före TFOT 14 50 21 15 ||95-255-2 före TFOT 15 49 22 15
ref 885 14 50 21 18 H ref 8180 15 48 23 14
efter TFOT 13 47 23 18 H efter TFOT 15 47 23 18
ref 885 14 49 22 18 ref 8180 15 49 22 15

95-294-4 före TFOT 15 47 23 15 ||95-294-1 före TFOT 18 51 20 13
ref 885 14 47 23 15 H ref 8180 15 50 21 14
efter TFOT 14 48 23 18 H efter TFOT 15 48 22 14
ref 885 14 47 23 18 ref 8180 14 50 22 14

95-294-5 före TFOT 18 49 22 14 ||95-294-2 före TFOT 14 49 23 14
ref 885 13 50 22 15 H ref 8180 14 49 23 14
efter TFOT 15 48 23 18 H efter TFOT 14 48 23 15
ref 885 13 48 23 15 H ref 8180 14 50 22 14

952948 före TFOT 14 51 21 13 ||95-294-3 före TFOT 15 50 22 13
ref 885 13 51 22 14 ref 8180 14 48 23 14
efter TFOT 14 50 22 14 efter TFOT 15 47 23 15
ref 885 13 51 23 14 ref 8180 14 48 24 14

95151 före TFOT 11 54 20 15 ||95-11-2* återv 8 40 31 21
Albanien ref 885 14 49 22 15 ref 8180 12 52 21 15
ej kval efter TFOT 11 51 21 17

ref 885 14 48 22 18 Il95-43-1 före TFOT 12 53 23 12
ej kval ref B180 16 52 20 12

95432 före TFOT 12 51 23 14 efter TFOT 11 50 25 14
ej kval ref 885 15 49 22 14 ref 8180 18 51 21 13

efter TFOT 12 48 24 15
ref 885 15 50 22 14 |95-178-1* återv 13 38 32 18

"Östprov ref 8180 14 51 21 14

95-48* återv 15 48 23 14
ref 885 14 49 23 14 ||95-352-1 före TFOT 17 48 21 14

Hej kval ref 8180 15 48 22 15

953522 före TFOT 15 48 23 18 efter TFOT 18 48 22 18
ej kval ref 885 13 48 23 18 ref 8180 15 48 22 15

efter TFOT 15 45 23 17 "Referens

ref 885 13 48 23 18 "95233 före TFOT 14 48 23 15

Referens 15 50 21 14

95-235 före TFOT 14 48 23 14 15 52 20 13
13 50 22 18 13 51 19 18
14 51 21 14 13 50 21 18
11 49 21 19 12 52 20 18
12 49 21 18 12 49 22 17
11 49 22 18 12 51 22 18
10 50 21 18 13 51 20 18
11 49 22 18 12 51 20 18
11 47 24 18 12 51 20 18
11 49 24 18 12 51 20 18
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11 50 23 16 12 48 21 18

efter TFOT 11 45 24 19 12 49 21 18

11 46 24 19 13 49 21 17

13 48 22 17

13 51 19 17

13 47 22 17

12 48 21 18

12 49 21 18

13 48 21 18

13 48 22 17

12 49 21 17

12 48 21 18

12 48 22 18

12 51 21 16

12 50 20 17

12 51 19 17

12 50 21 17

12 49 21 18

14 47 21 18

12 48 22 17

13 48 21 18

13 47 23 17

13 49 22 16

13 50 22 16

efter TFOT 13 46 23 18

12 47 23 19

1996

96-108-2 före TFOT 15 50 22 13 |96-108-1 före TFOT 14 48 23 15

refB180 15 51 21 13 ref 8180 12 49 23 16

efter TFOT 14 48 23 15 efter TFOT 15 47 23 14

ref 8180 15 50 22 14 ref 8180 14 48 22 15

96-158-2 före TFOT 14 51 21 14 ||96-158-1 före TFOT 16 51 22 12

refB180 14 51 21 14 ref 8180 14 51 22 14

efter TFOT 14 50 22 15 efter TFOT 15 47 24 14

refB180 14 52 21 14 ref 8180 14 50 23 13

96-158-3 före TFOT 14 51 22 14 ||96-203-2 före TFOT 15 50 21 13

refB180 14 50 22 14 ref 8180 13 51 21 15

efter TFOT 14 48 23 15 efter TFOT 16 48 22 14

refB180 14 49 22 14 ref 8180 15 51 21 14

961584 före TFOT 10 54 21 14 ||96-328-1 före TFOT 13 45 25 17

refB180 14 50 21 15 ref 8180 13 49 21 17

efter TFOT 10 52 23 15 efter TFOT 12 43 26 19

refB180 13 51 21 15 ref 8180 10 48 21 21

96-328-2 före TFOT 12 45 25 18 ||96-328-3 före TFOT 13 50 20 16

refB180 13 47 23 17 ref 8180 13 50 21 17

efter TFOT 1 1 41 27 20 efter TFOT 13 44 24 19

ref 8180 13 48 22 18 ref 8180 13 48 21 17

963284 före TFOT 12 46 23 18 ||96-328-5 före TFOT 13 45 24 17

ref 8180 13 47 23 18 ref 8180 13 49 21 17

efter TFOT 12 44 25 20 efter TFOT 13 45 24 18

refB180 13 47 23 17 ref 8180 13 48 21 18

96-328-6 före TFOT 12 44 26 19 96-55-1 före TFOT 11 53 23 12

ref 8180 13 46 23 18 Hej kval ref 8180 14 47 25 14

efter TFOT 12 44 25 20 efter TFOT 1 1 48 26 15

   

   VTI notat 74-1999  



Bilaga 3

                                      

                             

sid 6 (8)

refB180 12 46 24 18 ref 8180 14 48 24 15

98552 före TFOT 11 58 21 12 II98-97-1 före TFOT 10 54 24 12

ej kval ref 885 9 49 24 18 ej kval ref B180 14 50 22 14

efter TFOT 10 55 23 12 efter TFOT 10 52 28 13

ref B85 12 48 24 17 ref B180 14 50 22 13

98972 före TFOT 11 52 24 14

ej kval refB180 14 49 23 15 "96-218-1 före TFOT ' 18 51 21 12

efter TFOT 10 49 27 15 Hej kval ref B180 14 50 23 14

refB180 13 48 24 15 ||98-218-5 återv 18 48 22 14

ref 8180 14 50 22 14

Mastix "96-218-7 återv 15 44 25 18

98-27-1 återv 8 39 30 23 ref 8180 14 49 22 15

refB180 13 48 23 17

98-27-2 återv 8 40 30 23 ||98-304-1 återv 14 48 21 18

refB180 12 51 21 18 Hej kval ref B180 14 50 21 14

96-27-3 áterv 8 43 28 21 ||98-304-3 âterv 15 45 24 18

refB180 13 50 21 18 ref B18O 15 51 22 13

98-27-4 återv 12 42 28 20

refB180 13 50 21 18 "96-307-1 återv 12 49 25 13

98278 återv 12 37 31 20 ref 8180 13 48 24 15

refB180 13 50 20 18 II98-307-2 återv 14 42 27 17

98278 återv 12 41 28 20 ref 8180 14 50 22 14

refB180 13 50 21 17

98-27-7 återv 12 41 27 20

refB180 13 52 19 18

98278 återv 12 39 29 21

refB180 12 50 20 17

refB180 11 47 24 19

refB180 12 48 22 19

1997

978852 före TFOT 11 51 21 17 |97-848-1 före TFOT 13 52 21 15

ref 885 12 49 21 17 ref 8180 12 51 21 18

efter TFOT 1 1 50 21 19 efter TFOT 13 49 21 17

ref 885 12 50 21 17 ref 8180 12 51 19 18

978172 före TFOT 11 52 20 17 "978851 före TFOT 12 51 20 18

ref B85 12 50 21 17 ref 8180 12 50 21 17

efter TFOT 10 50 21 19 efter TFOT 13 48 22 18

ref 885 11 52 20 17 ref 8180 13 49 21 17

97-702-1 före TFOT 11 52 20 17 "97-671-1 före TFOT 12 51 21 18

ref B85 1 1 52 20 18 ref 8180 13 49 21 17

efter TFOT 1 1 47 23 19 efter TFOT 12 49 21 18

ref 885 11 51 21 17 ref 8180 14 50 21 18

97-703-2 före TFOT 11 50 21 17 ||97-703-1 före TFOT 13 50 20 17

ref B85 11 51 21 17 ref 8180 13 50 21 17

efter TFOT 1 1 48 23 19 efter TFOT 12 48 22 18

ref B85 11 51 21 17 ref 8180 12 49 22 17

977042 före TFOT 11 551 20 18 ||97-704-1 före TFOT 13 50 20 18

ref 885 11 51 21 18 ref 8180 12 49 22 17

efter TFOT 1 1 49 21 19 efter TFOT 12 48 22 18

ref 885 11 51 20 18 ref 8180 12 49 22 17

97-710-2 före TFOT 11 49 22 17 ||97-710-1 före TFOT 14 49 20 17

ref 885 12 47 24 18 ref 8180 13 50 19 17

efter TFOT 1 1 48 22 18 H efter TFOT 13 47 22 18

ref 885 11 49 22 17 ref 8180 13 50 20 17
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97-710-4 före TFOT 12 48 22 18 "97-710-3 före TFOT 13 49 20 18

ref 885 12 50 22 18 ref 8180 12 50 20 18

efter TFOT 1 1 47 22 19 efter TFOT 13 48 21 18

ref 885 11 48 23 18 ref 8180 13 51 20 17

977106 före TFOT 12 49 21 18 "977105 före TFOT 14 49 21 18

ref 885 12 48 22 18 ref 8180 14 51 19 16

efter TFOT 12 47 22 19 efter TFOT 13 49 21 17

ref 885 11 49 22 18 ref 8180 13 52 19 16

II97-744-1 före TFOT 13 51 20 16

975651* återv? 12 33 34 21 refB18O 13 49 22 17

refB180 12 50 22 16 efter TFOT 12 46 22 20

ref 8180 13 48 21 18

Mastix

97-670-1 áterv 8 41 30 22 "97-789-1* återv 12 45 22 20

ref 8180 13 49 22 16 ref 8180 13 49 22 17

ref ef TFOT 12 46 23 19

97-712-1 återv 12 43 26 19

refB180 13 48 23 16

97-712-2 återv 12 42 26 20

refB180 13 48 22 16

97-712-3 återv 10 39 26 25

refB180 13 47 24 16

977124 återv 11 38 30 21

refB180 13 48 22 17

977125 återv 9 44 24 24

refB180 13 47 24 17

977126 áterv 11 43 23 20

refB180 12 48 23 16

977127 återv 8 42 27 23

refB180 12 49 22 17

97-712-8 återv 10 43 26 22

refB180 13 48 23 16

1998

986382 före TFOT 12 51 20 16 "98-638-1 före TFOT 14 51 20 15

ref 885 11 47 24 17 ref 8180 14 51 20 15

efter TFOT 12 48 21 18 efter TFOT 13 48 22 17

ref 885 11 47 24 18 ref 5180 13 51 20 16

986562 före TFOT 13 50 22 16 "98-6561 före TFOT 14 51 20 14

ref 885 12 47 23 17 ref 8180 14 49 21 17

efter TFOT 12 47 23 18 efter TFOT 13 47 23 16

ref 885 12 49 22 18 ref 8180 13 49 21 17

986572 före TFOT 12 50 21 16 "98-657-1 före TFOT 13 50 22 15

ref 885 11 51 20 18 ref 8180 13 50 21 16

efter TFOT 12 46 24 18 efter TFOT 13 48 23 17

ref 885 12 49 21 17 ref 8180 12 51 20 17

986904 före TFOT 13 47 22 17 "98-665-1 före TFOT 13 50 21 15

ref 885 13 49 21 17 refB180 13 50 20 17

efter TFOT 13 46 23 18 efter TFOT 13 49 22 16

ref 885 12 49 21 18 ref 8180 13 50 21 16

986905 före TFOT 13 48 21 17 ||98-690-1 före TFOT 14 49 21 15

ref 885 12 49 20 18 refB180 14 49 22 16

efter TFOT 13 46 23 18 efter TFOT 14 49 21 17

ref 885 13 50 21 17 ref 8180 13 48 21 17

986906 före TFOT 13 47 23 17 ||98-690-2 före TFOT 14 49 21 16
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ref 885 13 47 23 18 refB180 13 50 20 17

efter TFOT 13 46 22 19 efter TFOT 14 47 22 17

ref B85 12 47 22 18 ref B180 14 51 19 17

II98-690-3 före TFOT 15 50 20 15

Höga Kusten ref B180 14 49 20 17

985661* återv 12 47 24 17 efter TFOT 14 46 22 17

985664* återv 13 43 28 17 refB180 14 49 20 17

98-566-3* återv 12 50 20 17

98-566-2* återv 12 50 21 17 "98-504-3* återv 14 36 30 20

ref B85 11 48 24 17 refB180 13 49 21 17

||98-543-1* återv 13 46 23 18

H ref B180 13 44 26 17

||98-556-1* återv 12 44 25 19

refB180 13 52 19 15

II98-556-2* återv 11 46 25 18

refB180 12 50 22 16

1999

6932-1977 före TFOT 13 46 23 18 7762-1979 före TFOT 15 45 24 17

ej kval ref B180 13 51 20 15 ej kval ref B180 14 51 20 15

7992-1979 före TFOT 12 46 23 19

ej kval ref 885 12 49 23 17 |99-5-2 8200 12 50 23 15

Hej kval ref B180 14 49 22 16

99-5-3 880 12 49 24 16

ej kval ref 885 13 48 23 17 I99-271-1 ursp 15 50 20 15

ref B180 15 48 21 16

99-271-2 ursp 12 51 20 17

ref 885 12 51 20 17

Mastix

99-17-1 återv 12 40 26 22

ref B85 12 49 22 17

99-17-2 återv 13 43 22 21

ref B85 12 49 22 17

99-17-3 áterv 13 41 24 22

ref B85 12 49 21 17

99-17-4 återv 13 43 24 20

ref 1385 12 49 22 17

99-17-5 återv 13 38 27 22

ref 885 13 47 23 17

99-17-6 återv 14 40 25 21

ref 885 12 48 22 17

99-17-7 återv 9 39 26 26

ref B85 12 47 23 18

99-17-8 återv 13 43 22 22

ref B85 12 48 22 18

99-111-1 återv 16 33 33 18

ref B85 13 47 23 17
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Sid 1 (4)

GPC

Prov 885 (i huvudsak) Prov 8180 (i huvudsak
Area Mz+1 Mz Mw MP Mn Poly Area Mz+1 Mz Mw MP Mn Poly
x100 dlsp x100 dlSp

1994

94-69-2 före TFOT 13231 6026 1864 970 734 2,537 ||94-65-1 före TFOT 11168 5233 1678 774 666 2,521

efter TFOT 16157 7274 2122 1026 782 2,712 efter TFOT 15732 7170 1995 776 693 2,878

94-92-1 före TFOT 7416 3337 1454 1063 786 1,85 ||94-69-1 före TFOT 15022 6639 1944 911 743 2,616

efter TFOT 8829 4118 1642 1070 821 2 efter TFOT 19033 8568 2260 916 770 2,936

94-131-1 före TFOT 9388 3772 1538 1066 808 1,904 ||94-98-1 före TFOT 14070 6170 1809 786 692 2,612

efter TFOT 10922 4550 1712 1072 836 2,046 efter TFOT 19154 8606 2176 777 715 3,042

94-136-2 före TFOT 13257 5935 1858 898 744 2,498 ||94-123-1 före TFOT 13961 6037 1782 786 690 2,583

efter TFOT 16726 7632 2155 886 769 2,804 efter TFOT 19238 8690 2194 782 714 3,069

94-171-3 före TFOT 12292 5542 1796 884 742 2,421 ||94-123-2 före TFOT 14034 5976 1770 798 688 2,573

efter TFOT 16750 7506 2080 850 733 2,839 efter TFOT 18924 8366 2156 777 716 3,012

;94-193-1 före TFOT 8752 3612 1508 1059 802 1,882 ||94-123-3 före TFOT 12200 5514 1708 793 670 2,549

efter TFOT 10278 4328 1664 1062 826 2,012 efter TFOT 16828 7480 2015 774 695 2,9

94-221-1 före TFOT 11454 5284 1788 886 746 2,397 ||94-128-1 före TFOT 12962 5346 1632 778 662 2,468

efter TFOT 14437 6680 2044 884 772 2,65 efter TFOT 16094 7256 1983 774 692 2,864

94-221-3 före TFOT 11857 5340 1777 874 740 2,403 ||94-131-2 före TFOT 7552 3012 1304 967 714 1,825

efter TFOT 14828 6881 2064 896 766 2,697 efter TFOT 9358 3750 1460 973 740 1,974

94-221-5 före TFOT 12627 5610 1822 886 746 2,444 ||94-136-1 före TFOT 14693 6281 1800 788 680 2,647

efter TFOT 15721 7123 2043 824 734 2,781 efter TFOT 18987 8445 2142 752 704 3,046

94-221-7 före TFOT 12350 5680 1850 874 752 2,462 ||94-171-2 före TFOT 13306 5850 1753 775 686 2,559

efter TFOT 15624 7196 2116 884 774 2,733 efterTFOT 18526 8352 2146 764 712 3,015

94-222-1 före TFOT 8262 3584 1495 1038 785 1,905 ||94-221-2 före TFOT 14634 6176 1778 786 685 2,597

efter TFOT 10607 4532 1960 1044 818 2,065 efter TFOT 19653 8778 2201 781 715 3,078

94-222-3 före TFOT 13056 5716 1818 888 742 2,453 ||94-221-4 före TFOT 14773 6411 1836 794 693 2,65

efter TFOT 16371 7440 2133 876 768 2,777 efter TFOT 18840 8484 2170 776 716 3,032

94-223-2 före TFOT 11968 5383 1774 854 736 2,413 "94-221-6 före TFOT 13346 5676 1721 762 684 2,518

efter TFOT 16994 7700 2112 829 730 2,893 efterTFOT 17457 7998 2131 762 718 2,968

94-223-4 före TFOT 12687 5510 1784 874 737 2,421 ||94-221-8 före TFOT 11639 5060 1610 780 657 2,451

efterTFOT 16201 7188 2078 867 764 2,721 efterTFOT 15918 7110 1961 753 686 2,859

94-224-2 före TFOT 12793 5800 1858 883 750 2,48 ||94-222-2 före TFOT 7351 3368 1438 1047 769 1,87

efterTFOT 16266 7410 2132 883 771 2,766 efter TFOT 10295 4393 1640 1056 802 2,047

34-240-2 före TFOT 13092 5899 1841 862 722 2,55 ||94-223-1 före TFOT 13308 5984 1794 758 693 2,59

efterTFOT 15516 7259 2102 862 744 2,828 efterTFOT 18008 8198 2149 769 716 2,3

;42991 före TFOT 12438 5596 1800 874 738 2,44 ||94-223-3 före TFOT 12182 5400 1670 754 672 2,485

efter TFOT 16594 7724 2139 851 744 2,874 efter TFOT 18010 7976 2064 752 700 2,951

;4-299-2 före TFOT 13002 5560 1762 856 715 2,465 ||94-224-1 före TFOT 14039 5894 1742 778 682 2,556

efter TFOT 15738 7198 2068 857 740 2,794 efter TFOT 19446 8526 2164 782 712 3,038

14-299-3 före TFOT 10879 5050 1684 832 694 2,426 Il94-240-1 före TFOT 13600 5876 1748 778 684 2,557

efter TFOT 14442 6596 1954 826 720 2,714 efter TFOT 19076 8582 2188 760 715 3,061

14-169-1 föreTFOT 14019 5843 1888 990 816 2,314

ej kval efter TFOT 15714 6787 2064 987 826 2,499

4-298-1 återv 13640 6508 1982 867 755 2,627

4-298-3 återv 4,1 15755 7980 2205 943 803 2,745

'4-298-5 áterv 41377 15167 2769 978 810 3,416

*4-298-7 återv 42443 17067 3124 973 835 3,742

995

51335 före TFOT 14432 6022 1935 919 774 2,5 "95-133-3 före TFOT 13421 5886 1790 796 708 2,531

efter TFOT 16721 7641 2212 944 793 2,789 efter TFOT 17410 7824 2110 774 733 2,881

5-243-1 före TFOT 11776 4967 1762 1051 780 2,26 "95-133-4 före TFOT 12855 5537 1723 789 701 2,46

efter TFOT 13983 6064 1987 1064 807 2,465 efter TFOT 14038 6049 1792 794 700 2,559
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95-243-2 före TFOT 14658 6577 1997 926 773 2,582 "95-136-2 före TFOT 14665 6404 1854 815 719 2,579

efter TFOT 18376 8494 2335 918 802 2,913 efter TFOT 20420 8910 2356 808 758 3,108

95-243-3 före TFOT 12997 5908 1906 918 762 2,5 "95-223-1 före TFOT 13803 5671 1705 799 693 2,46

efter TFOT 16955 7659 2198 910 790 2,782 efter TFOT 16427 7398 2041 805 724 2,823

95-255-1 före TFOT 13239 5946 1875 885 745 2,518 "95-255-2 före TFOT 14621 6243 1843 829 722 2,554

efter TFOT 16519 7597 2177 867 775 2,81 efter TFOT 19594 9003 2322 831 759 3,062

95-294-4 före TFOT 13452 5881 1854 877 746 2,486 |95-294-1 före TFOT 13522 6069 1833 821 716 2,561

efter TFOT 15894 7309 2129 852 773 2,756 efter TFOT 19893 8597 2324 821 750 3,098

95-294-5 före TFOT 16503 7174 2059 894 770 2,675 |95-294-2 före TFOT 13542 5712 1730 790 692 2,501

efter TFOT 18768 8156 2192 904 775 2,831 efter TFOT 16915 75778 2069 805 724 2,86

95-294-6 före TFOT 13504 5924 1891 913 762 2,662 |95-294-3 före TFOT 13283 5733 1757 787 697 2,52

efter TFOT 15987 7419 2174 895 787 2,762 efter TFOT 17018 7676 2095 770 728 2,877

MASTIX "Referens
95-77* áterv 0,2 23491 9048 2140 859 744 2,875 "95-233 före TFOT 11159 5289 1694 803 694 2,44

EVA

efter 12810 5642 1719 790 694 2,48

10tim

B85+5°/o återv 0,9 15606 6847 1963 875 748 2,623 10738 5310 1716 798 696 2,46

EVA

1 1356 5364 1705 844 693 2,46

95-65* ursp 3,9 15175 6744 1914 941 776 2,467 14108 5455 1663 794 692 2,4

0 tim återv 3,8 16352 7539 2052 909 786 2,612 12012 5359 1686 790 692 2,43

värmd 40 áterv 3,6 16498 7856 2128 927 796 2,673 10377 5039 1666 777 691 2,41

tim

värmd 56 återv 3,9 14126 7103 2061 920 786 2,623 11474 5217 1672 785 692 2,42

tim

värmd 60 återv 4,0 13952 7044 2059 901 788 2,615 14138 5700 1697 791 692 2,45

tim

14080 5794 1718 840 693 2,48

95-210* ursp 3,6 15313 7051 1973 913 771 2,56 14477 5828 1716 791 692 2,48

3 tim áterv 3,6 16725 8205 2163 900 760 2,844 13497 5599 1698 826 690 2,46

/ärmd 40 återv 3,7 15480 7953 2171 897 726 2,798 13041 5540 1697 808 691 2,45

:im

/ärmd 56 återv 3,6 16189 8034 2201 893 774 2,841 13490 5634 1704 782 691 2,47

:im

/ärmd 60 återv 3,6 16262 8107 2165 897 772 2,8 13514 5665 1710 795 690 2,48

im

15233 5722 1686 809 696 2,42

?59 ursp 5,6 12233 5141 1636 969 745 2,197 14863 5691 1690 850 695 2,43

95-54 återv 5,7 15217 7344 2033 955 773 2,629 14209 5480 1668 804 692 2,41

?5-252- áterv 13577 6532 2014 884 768 2,623 12827 5329 1669 804 696 2,4

I:1

15-252- återv 44458 18306 3238 969 836 3,876 11437 5089 1656 774 694 2,39

l:2

15-252- återv 45760 20600 3738 968 875 4,272 10245 4917 1646 804 693 2,37

1:3

15-252- återv 5,6 14077 6573 1901 936 760 2,501 13278 5221 1622 779 688 2,36

3:2

15-252- âterv 4,2 15192 7858 2209 927 797 2,772 11537 5213 1665 783 693 2,4

1:1

15-252- âterv 4,0 15050 7638 2166 922 798 2,713 11072 5112 1662 800 695 2,39

5:1

15-252- återv 5,7 15248 7150 1980 942 767 2,582 10245 4900 1643 796 694 2,37

5:3

11540 5018 1655 813 709 2,33

Referens 14787 5665 1688 809 697 2,42

15-235 före TFOT 10713 5226 1768 861 740 2,39 13945 5659 1703 836 700 2,43

10293 5135 1755 891 732 2,4 13156 5064 1634 858 702 2,33

9404 4960 1751 842 735 2,38 12400 4974 1633 848 706 2,31

9754 4999 1751 847 739 2,37 efter TFOT 171 17 7479 2027 809 725 2,79

9882 4972 1741 876 738 2,36 18257 7932 2051 791 713 2,88

10240 5076 1755 871 741 2,37

9846 4997 1752 871 741 2,36

1 1760 5332 1767 874 741 2,39

1 1875 5365 1772 874 742 2,39
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11632 5298 1762 878 740 2,38

12720 5501 1780 889 741 2,4

11794 5312 1760 869 788 2,38

11545 5150 1741 905 744 2,34

11807 5208 1755 910 750 2,34

12751 5066 1698 898 744 2,3

11597 5015 1727 887 754 2,3

efter TFOT 15558 7051 2072 900 774 2,68

19886 7202 2065 910 771 2,68

1996

961582 före TFOT 16148 7577 2161 913 776 2,785 "96-158-1 före TFOT 13508 5841 1759 792 702 2,509

efterTFOT 13153 6011 1851 899 740 2,501 efterTFOT 17159 7783 2076 783 719 2,889

96-158-3 före TFOT 13172 5797 1823 877 742 2,459

efter TFOT 15659 7254 2099 911 766 2,739

96-158-4 före TFOT 16777 7507 2245 1035 880 2,551 "96-27-1 återv 26556 10542 2527 1129 801 3,15

efter TFOT 14417 6186 1987 1032 851 2,336 "96-27-2 áterv 27084 10920 2654 1148 836 3,18

"96-27-3 återv 26090 569 2567 1091 815 3,15

96-12* återv 3,9 16074 8132 2208 909 794 2,782 "96-27-4 återv 18023 7609 2126 1049 803 2,65

' ref PM832 4,4 14115 7067 2048 915 789 2,595 "96-27-5 återv 12299 5642 2060 1166 932 2,22

"96-27-6 återv 13265 5493 1987 1158 920 2,16

"96-27-7 återv 10973 4864 1903 1159 916 2,08

I96-27-8 återv 17486 6740 1947 908 777 2,5

1997

97-547 isolmatta 12,6 13981 5886 1793 1003 780 2,299

97-556 isolmatta 12,9 14061 6076 1818 876 766 2,374

97-559 isolmatta 12,7 13738 5756 1766 893 765 2,31

97-560 isolmatta 13,0 13515 5635 1719 864 742 2,316

97-565-1* återv? 31633 12753 2653 944 767 3,458

ref 860 16309 5369 1720 884 754 2,28

97-684-4* återv 37668 18609 3827 774 867 4,41

97-684-8* återv 38450 19326 3982 776 891 4,47

ref B85 14411 7069 2083 776 787 2,65

97-743-1 ursp 11165 4556 1537 848 734 2,09

97-743-2 återv 12551 5746 1765 853 754 2,34

;7-743-3 återv 12783 5863 1789 858 757 2,36

37-743-4 återv 13859 6217 1821 853 759 2,40

;7-743-5 återv 13287 6023 1822 855 763 2,38

37-743-6 återv 12903 6184 1865 856 763 2,44

97-743-7 áterv 13224 6218 1880 861 770 2,44

;7-789-1 återv 10382 4041 1504 895 717 2,1

ref 8180 10709 4081 1462 759 688 2,13

ref efter TFOT 14486 5701 1730 765 712 2,43

I998

18-556-1 återv 18729 9022 2539 748 821 3,09 |98-543-1återv 14025 5841 1758 762 704 2,5

18-556-2 återv 17868 9138 2518 751 811 3,1 "ej kval refB18O 9821 4245 1533 758 698 2,19

18-566-1 återv 14495 8037 2278 693 751 3,03 I98-586-1 Trinidad 50406 26586 4798 749 817 5,87

18-566-4 återv 17974 9405 2461 698 760 3,23 refB180 13437 7010 2006 702 726 2,76

18-566-3 áterv 16286 8720 2399 731 778 3,08

8-566-2 återv 16265 8846 2443 735 783 3,12

ref 885 11555 6334 2051 755 786 2,61  
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sid4 (4)

98-664 o-prov 12,8 5294 2732 1384 955 877 1,58

98-664 7,3 9440 5201 1983 985 973 2,04

1999

6932- 24147 11270 2794 803 842 3,32 7762- 27538 12550 2759 744 774 3,58
1977 1979
7992- 27665 12349 2943 823 873 3,37 ref B18O 14803 7241 2055 750 752
1979

refB85 14423 7120 2147 803 813 2,64

99-5-3 B80 20446 8667 2362 869 883 2,67 ||99-5-2 8200 21629 8123 2092 857 824 2,54

ej kval ref B85 18350 8124 2237 785 810 2,76 "ej kval ref B180 19935 8782 2214 756 751 2,95

99-5-1 polym 5,1 17948 8767 2330 858 858 2,71 ||99-32-1 PAV 32562 15183 3138 786 824 3,81

95-238 ref PMB 32 3,9 16318 8033 2264 880 865 2,63 ||99-32-2 PAV 31237 14836 3046 760 802 3,8

97-795 ref PMB 20 5,7 14653 7235 2039 794 799 2,55 ref 5180 15871 7847 2126 764 752 2,82

99-10-1 återv 32163 14840 3083 784 826 3,73 ||99-86-1 polym 17888 8687 2305 808 828 2,78

99-10-2 återv 31617 13494 2742 780 801 3,42 ||99-86-2 återv 23918 12554 2885 821 861 3,35

ref B85 17858 8796 2334 788 806 2,89 refB180 21237 9282 2262 766 758 2,98

110% ref 885 16322 7975 2185 792 769 2,84
jiesel

"99-117-1polym 17728 8668 2290 803 824 2,78

99-271-2 ursp 16816 7552 2157 869 810 2,67" refB18O 16393 8080 2153 763 756 2,847

;9-271-3 polym 18523 9348 2400 804 823 2,92

"99-128-1átervpolym 23849 12845 2951 804 876 3,37

||99-128-2 isolmatta 15900 6267 1755 886 825 2,13

"99-137-1ursppolym 15726 7273 2074 918 853 2,44

||99-137-2 återv 19001 9497 2419 913 878 2,76

H refB180 16262 7875 2174 789 778 2,79

"99-133-1p0Iym 16768 8054 2197 788 814 2,7

N refB180 18924 7994 2084 756 744 2,8

"99-201-1polym 19283 9913 2466 792 816 3,03

"99-201-1polym 17833 9286 2414 788 816 2,96

||99-201-3 återv 20356 11026 2691 776 819 3,29

|| refB180 19282 9067 2266 762 755 3

"99-223-1polym 17177 8342 2128 690 731 2,91

|| refB180 19228 8707 2239 752 759 2,95

"99-268-1polym 21343 10818 2552 790 823 3,1

N refB180 20896 9039 2211 748 753 2,94

||99-271-1ursp 17216 8074 2138 740 750 2,85

|| refB180 16432 8017 2133 750 752 2,83

"99-312-1återv 21088 11414 2731 796 833 3,28

refB180 16488 8298 2179 744 755 2,89

"99-349-1polym 18820 9410 2387 802 822 2,91

||99-349-2 polym 20008 9992 2474 823 830 2,98

ref 8180 17186 8472 2193 748 756 2,9
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Provningsrapport för B 40 VTI nr 95-237
Provet skall förvaras i kylskåp tills vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

                            

 

Ange datum och temperatur vid 960402

neddelning för hink 1 151 °C
Signatur RP

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar resultat

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,0260 0,0262

- vid 25°C 40,5 41,0 40,5 0,0272

- vid 40°C 197 196 195

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (°C) -8 -8 -9

- vid 135°C 602,0 609,9 grafisk -9

Dynamisk viskositet (NS/m2) Förhårdningsfaktor 2,1

- vid 60°C 545,5 548,0

Mjukpunkt (°C) 54,0 53,9 Duktilitet

- vid 17°C 42 42

- vid 25°C >100 >100

Löslighet i xylen (vikt-%) 99,9809 99,9793 Iatroscan (%)

- mättade oljor 10

- aromatiska oljor 44

- hartser 26

- asfaltener 21

Flampunkt PM (°C) 268 270 FT_IR se bilaga
Densitet (kg/m3)

- vid 25°C 1,0282 1,0281

Iatroscan (%) BBR T3(;,0MPA -12

- mättade oljor 10 provningstemp -10°C 185/0,399

- aromatiska oljor 46 -styvhet / m-värde 201/0,400

- hartser 24 provningstemp -15°C 388/0,305
- asfaltener 20 -styvhet/ m-värde 452/0,322
Syratal (mgKOH/g) 3,0145 3,0048 DSR temp där G*/sinö = 2,20 kPa 72,6 73,0

(°C)
Brytpunkt (OC) -12 -13 -13 GPC Mz+l MZ Mw MP Mn Poly-

disp

Duktilitet (om) 15769 6961 2124 1008 818 2,6

- vid 17°C >100 >100 -

- vid 25°C *ok efter TFOT

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA - 14
provningstemp -10°C 152/0,435

-styvhet / m-värde 148/0,429

provningstemp -15°C 348/0,342

-styvhet / m-värde 324/0,345

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 74,2 74,4

(°C)
GPC Mz+1 MZ Mw MP Mn Poly-

disp

11583 5085 1800 999 793 2,27  
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Provningsrapport för B 60 VTI nr 95-236
Provet skall förvaras i kylskåp tills vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

                           

    

Ange datum och temperatur vid 951028

neddelning för hink 1 143°C

Signatur RP

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar resultat

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,0308 0,0266

- vid 25°C 50 49 50 0,0316

- vid 40°C 256 255 254

Kinematisk viskositet (mm2/s) Brytpunkt (Fraass) -13 -13 -12

- vid 135°C 493,6 493,2 grafisk -10

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor 2,8

- vid 60°C 354,7 354,5

Mjukpunkt (°C) 50,9 51,2 Duktilitet

- vid 17°C 91 92

- vid 25°C >100 >100

Löslighet i xylen (vikt-%) 100,0 99,9997 Iatroscan (%)

- mättade oljor 10

- aromatiska oljor 45

- hartser 26

i - asfaltener 20

Flampunkt PM (°C) 266 268 FT-IR se bilaga

Densitet T300MPA -14

- vid 25°C 1,0253 1,0255 provningstemp -10°C 123/0,422

--.S_t.Y.V_13s_t./. 1131???? 134/0428
provningstemp -15°C 327/0,340

-styvhet / m-värde 338/0,343

Iatroscan (%) DSR temp där G*/sinö :2,20 kPa 71,2 71,4

- mättade oljor 10 (°C)

- aromatiska oljor 46

- hartser 25

- asfaltener 19

Syratal (mgKOH/g) 3,2975 3,3128 GPC Mz+1 Mz Mw MP Mn Poly-

disp

Brytpunkt (OC) I -13 -14 -13 14714 6681 2066 926 799 2,59

Duktilitet (_cm)

- vid 17°C >100 >100

- vid 25°C *ok efter TFOT

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA -15
provningstemp -15°C 276/0,380

-styvhet / m-värde____ _ _ 28 __

provningstemp -20°C 630/0,274

-styvhet / m-värde 630/0,275

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 70,1 70,1

(°C)
GPC Mz+1 MZ Mw MP Mn Poly-

disp

11048 4910 1737 915 771 2,25     
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Provningsrapport för B 85 VTI nr 95-235
Provet skall förvaras i kylskåp tills Vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

  

Ange datum och temperatur vid 951019

neddelning för hink 1 145 0C

Signatur HW

   

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga resultat

                        

 

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,1046 0,1002 0,1026

- vid 25°C 79 78 79

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (°C) -15 -14 -14

- vid 135°C 358,7 360,4 grafisk -14

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor 2,1

- vid 60°C 188,2 188,1

Mjukpunkt (°C) 47,4 47,3 Duktilitet

- vid17°C >100 >100

- vid 25°C >100 >100

Löslighet i xylen (vikt-%) 100,0 100,0 Iatroscan (%)

- mättade oljor 11

- aromatiska oljor 46

- hartser 24

- asfaltener 19

Flampunkt PM (OC) 260 260 FT_IR se bilaga
Densitet (kg/m3)

- vid 25°C 1,0212 1,0217

Iatroscan (%) BBR T3OOMPA -17

- mättade oljor 11 provningstemp -15°C 187/0,408

- aromatiska oljor 49 -styvhet / m-Värde 188/0,407

- hartser 22 provningstemp -20°C 488/0,306
- asfaltener 18 -styvhet / m-Värde 446/0,300
Syratal (mgKOH/g) 3,4669 3,4856 DSR temp där G*/sinö = 2,20 kPa 65,3 65,3

(°C) 64,5 64,7 (efter RTFOT)

Brytpunkt (°C) -20 -20 -20 GPC Mz+1 Mz Mw MP Mn Poly-disp

Duktilitet (cm) 16222 7127 2069 905 773 2,68

- vid 17°C *ok efter TFOT

- vid 25°C *ok efter TFOT

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA - 1 8
provningstemp -15°C 151/0,441

-styvhet / m-Värde 153/0,443

provningstemp -20°C 414/0,338

-styvhet / m-värde 441/0,337

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 64,9 65,1

(°C)
GPC Mz+1 Mz MW MP Mn Poly-

disp

11101 5163 1752 878 741 2,37
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Provningsrapport för B 120 VTI nr 95-234
Provet skall förvaras i kylskåp tills vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

                            

  

Ange datum och temperatur vid 960326

neddelning för hink 1 136°C

Slgratur RP

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar resultat

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,1664 0,1600

-vid 25°C 112 112 112 0,1652

- vid 40°C ej mätbart

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (°C) -13 -13 -13

- vid 135°C 284,0 285,6 grafisk -16

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor 2,0

- vid 60°C 116,1 117,0

Mjukpunkt (°C) 44,0 43,8 Duktilitet

- vid17°C >100 >100

- vid 25 °C ej kört

Löslighet i xylen (Vikt-%) 99,9925 99,9896 Iatroscan (%)

- mättade oljor 12

- aromatiska oljor 47

- hartser 23

- asfaltener 19

Flampunkt PM (OC) 262 260 FT_IR se bilaga

Densitet (kg/m3)

- vid 25°C 1,0191 1,0190

Iatroscan T3OOMPA -19

- mättade oljor 12 provningstemp -15°C l42/0,438

- aromatiska oljor 50 -styvhet / m-V'arde l33/0,439

- hartser 22 provningstemp -20°C 373/0,349
- asfaltener 17 -styvhet / m-värde 370/0355
Syratal (mgKOH/g) 3,6374 3,5733 DSR temp där G*/sinö :2,20 kPa 61,9 61,7

(°C)
Brytpunkt (OC) -17 -18 -17 GPC Mz+l Mz Mw MP Mn Poly-

disp

Duktilitet (cm) 15047 6950 2033 867 752 2,71

- vid l7°C . *ok efter TFOT

- vid 25°C *ok efter TFOT vid 17°C

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA -20

provningstemp -20°C 325/0,377

-styvhet / m-värde 291/0,379

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 61,9 62,0

(°C)
GPC Mz+l Mz MW MP Mn Poly-

disp

11642 4784 1634 854 723 2,26  
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Provningsrapport för B 180 VTI nr 95-233
Provet skall förvaras i kylskåp tills Vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

                             

 

Ange datum och temperatur Vid 950914

neddelning för hink 1

Signatur HW

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar resultat

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,2448 0,2480

- vid 25°C 172 172 172 0,2548

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (°C) -18 -18 -18

- vid 135°C 214,5 216,6 grafisk -20

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor 2,0

- vid 60°C 63,2 63,6

Mjukpunkt (°C) 39,8 39,8 Duktilitet

- Vid17°C >100 >100

- vid 25°C >100 >100

LÖslighet i xylen (Vikt-%) 99,9959 99,9896 Iatroscan (%)

- mättade oljor 13

- aromatiska oljor 47

- hartser 23

- asfaltener 19

Flampunkt PM (°C) 250 248 FT_IR se bilaga

Densitet (kg/m3)

- vid 25°C 1,0163 1,0162

Iatroscan (%) BBR T3OOMPA -22

- mättade oljor 12 provningstemp -20°C 210/0,402

- aromatiska oljor 50 _-_s_ty_vl_1e_t_/_rn:y_ä_rd_e _____________________ _ _224_/_0_,4_1_1 _________ __

- hartser 21 provningstemp -25°C 465/0,305
- asfaltener 17 -styvhet / m-värde 503/0303
Syratal (mgKOH/g) 3,9273 3,8974 DSR temp där G*/sinö = 2,20 kPa 57,1 57,2

(°C)
Brytpunkt (°C) -17 -18 4-16 -16 GPC Mz+1 MZ Mw MP Mn Poly-

disp

Duktilitet (om) 17687 7706 2039 800 719 2,84

- vid 17°C *ok efter TFOT

- vid 25°C >100 >100

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA -23
provningstemp -20°C 173/0,466

:ätt/th Anlagd?______________________ . -119/9465 ________ _.
provningstemp -25°C 446/0,335

-styvhet / m-värde 459/0,341

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 57,1 56,9

(°C)
GPC Mz+1 MZ MW MP Mn Poly-

disp

12292 5209 1625 780 672 2,34  
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Provningsrapport för PMB 32 VTI nr 97-546
Proven skall förvaras i kylskåp tills vidare. Till laboratorieprovning neddelas
provet som vanligt och förvaras sen i frysen.

                                  

 

Ange datum och temperatur vid 970512

neddelning för hink 1 174°C

Signatur RP

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga resultat

neddelnianed avseende på: resultat 163°C i 5 timmar

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,0038 0,0034

- vid 25°C 55 54 54 0,0046 0,0044

- vid 40°C 170 171 170 0,0038 0,0036

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (Fraass) -22 -18 -24 -19

- vid 135°C utförs ej

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor utförs ej

- vid 60°C utförs ej

Mjukpunkt (OC) 82,1 82,2 Duktilitet

- vid 17°C 88 89

- vid 25°C >100 >100

Löslighet i xylen (vikt-%) utförs ej Iatroscan (%) utförs ej

- mättade Oljor

- aromatiska oljor

- hartser

- asfaltener

Flampunkt PM (OC) auto 274 272 FT_IR se bilaga
Densitet (kg/m3)

- vid 25°C 1,0160 1,0164

Iatroscan (%) utförs ej BBR T300MPA -20

- mättade oljor provningstemp -20°C 302/0,320

- aromatiska oljor -styvhet / m-värde 305/0,323

- hartser provningstemp -25°C

- asfaltener -styvhet / m-värde

Syratal (mgKOH/g) 5,7744 5,2217 DSR temp där G*/sinö :2,20 kPa 79,3 79,1

(°C)
Brytpunkt (OC) -20 _18 _19 GPC Mz+1 Mz Mw MP Mn Poly- Area poly-

disp mer/area

totalt*100

Duktilitet (cm) 24522 13212 3062 791 861 3,55 3,2

- vid 17°C >100 >100

- vid 25°C >100 >100

Elastisk återgång efter 30min 60min

- vid 13°C 81 81 87 87

- vid 25°C 93 93 96 96

Elastometer Tmax kPa 1797 179

vid 30°C Elastisk återg % 64 65

FT-IR se bilaga

BBR T300MPA '20
provningstemp -20°C 301/0,337

-styvhet / m-värde 298/0,335

provningstemp -25°C -

-styvhet / m-värde -

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 83,8 82,7

(°C)
GPC Mz+1 MZ MW MP Mn Poly- Area

disp poly-

mer/area

totalt*100

20271 10242 2532 790 834 3,04 3,3  
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Provningsrapport för PMB 20 VTI nr 97-795
Provet skall förvaras i kylskåp tills vidare. Till laboratorieprovning neddelas provet som vanligt

och förvaras sen i frysen.

                           

       

Ange datum och temperatur vid 980218

neddelning för hink l 164°C

Signatur RP

Första provhinken provas efter Ange samtliga Efter upphettning (TFOT) vid Ange samtliga resultat

neddelning med avseende på: resultat 163°C i 5 timmar

Penetration (0,1mm) Viktförlust 0,0298 0,0310

- vid 25°C 101 101 100 0,0294 0,0322

- vid 40°C 212 215 215 0,0284 0,0302

Kinematisk viskositet (mmZ/s) Brytpunkt (Fraass) -27 -27 -30 -26

- vid 135°C utförs ej

Dynamisk viskositet (Ns/mz) Förhårdningsfaktor utförs ej

- vid 60°C utförs ej

Mjukpunkt (OC) 90,1 89,8 Duktilitet

- vid17°C >100 >100

- vid 25°C ej utfört

Löslighet i xylen (vikt-%) utförs ej Iatroscan (%) utförs ej

- mättade oljor

- aromatiska oljor

- hartser

- asfaltener

Flampunkt PM (OC) auto 267 267 FT_IR se bilaga
Densitet (kg/m3)

- vid 25°C '1,0007 1,0014

Iatroscan (%) utförs ej BBR T300MPA -26

- mättade oljor provningstemp -30°C 569/O,256

- aromatiska oljor -styvhet / m-värde

-' hartser provningstemp -25°C 222/0,355

- asfaltener -styvhet / m-värde

Syratal (mgKOH/g) 3,2162 3,1717 DSR temp där G*/sinö = 2,20 kPa 69,1 69,5

(°C)
Brytpunkt (OC) -26 _26,5 -30 -26 GPC Mz+1 MZ Mw MP Mn Poly- Area poly-

disp mer/area

totalt*100

Duktilitet (cm) 22306 11612 2740 793 834 3,55 3,2

- vid17°C >100 >100

- vid 25°C ej utfört

Elastisk återgång efter 30min 60min

- vid 13°C 98 98 99 99

- vid 25°C 97,5 98 99 99

Elastometer Tmax kPa 1595 15,6

vid 20°C Elastisk återg % 100 100
FT-IR se bilaga

BBR T300MPA '33
provningstemp -30°C 584/0,240

-styvhet / m-värde

provningstemp -25°C 214/0,344

-styvhet / m-värde

DSR temp där G*/sinö = 1,0 kPa 83,0 84,1

(°C)
GPC Mz+l Mz Mw MP Mn Poly- Area poly-

disp mer/area

totalt*100

14653 7235 2039 794 799 2,55 5,7
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Sid 1 (8)

BBR-provning vid -12°C för bitumen B85. Kvalitetskontroll och övriga prov

1993.

Prov VTI nr Styvhet m-värde

(MPa)

före TFOT efter TFOT före TFOT före TFOT

93-116-2 120 157 0,468 0,451

(118 121) (158 155) (0,459 0,476) (0,452 0,449)

93-136-1 140 158 0,425 Å 0,401

(146 133) (150 166) (0,434 0,415) (0,387 0,415)

93-136-2 147 179 0,480 0,447

(146 147) (78 179) (0,473 0,486) (0,442 0,451)

93-138-2 146 166 0,493 0,449

(144 147) (164 167) (0,498 0,488) (0,458 0,440)

93-138-3 147 191 0,483 0,446

(149 145) (188 194) (0,487 0,478) (0,446 0,446)

93-139-1 149 160 0,473 0,418

(149 148) (134 172 (0,477 0,469) (0,350 0,443

163 171) 0,426 0,454)

93-139-2 131 134 0,479 0,385

(139 123) (157 110) (0,501 0,457) (0,457 0,313)

93-159-2 142 162 0,499 0,462

(141 143) (156 167) (0,500 0,497) (0,457 0,467)

93-160-2 153 180 0,496 0,470

(149 156) (185 175) (0,496 0,495) (0,457 0,482)

93-162-2 138 166 0,495 0,450

(127 149) (161 170) (0,488 0,501) (0,440 0,460)

93-170-2 135 167 0,497 0,454

(137 132) (164 170) (0,494 0,499) (0,449 0,458)

93-181-2 143 176 0,479 0,439

(153 132) (175 177) (0,481 0,476) (0,443 0,434)

93-302-2 115 144 0,504 0,446

(111 118) (142 146) (0,507 0,501) (0,467 0,424)

93-304-2 142 162 0,500 0,451

(149 135) (154 169) (0,503 0,497) (0,447 0,454)

93-305-2 145 161 0,498 0,446

(142 147) (155 167) (0,507 0,488) (0,435 0,457)

Ej kvalitetskontroll

93-185-2 80 108 0,482 0,409

(73 86) (101 115) (0,439 0,524) (0,395 0,422)

93-201-2 119 155 0,482 0,408

(119 119) (155 154) (0,476 0,487) (0,413 0,402)

93-277-2 139 220 0,360 0,393

(133 144) (164 311 (0,350 0,369) (0,348 (0,652)

203 200) 0,415 0,416) 
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sid 2 (8)

BBR-provning vid -18°C för bitumen B180. Kvalitetskontroll och övriga prov

1993.

Prov VTI nr Styvhet

(MPa)
före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT

931161 166 203 0,497 0,439
(170 161) (190 216) (0,503 0,491) (0,440 0,438)

934351 242 211 0,453 0,415
(222 261) (303 229 (0,454 0,452) (0,410 0,333

188 187 0,473 0,460
155 202) 0,371 0,440)

93-1363 220 235 0,480 0,417
(234 205) (245 224) (0,473 0,486) (0,436 0,397)

93-138-1 171 201 0,483 0,446
(179 163) (204 197) (0,783 0,483) (0,445 0,446)

931541 187 164 0,522 0,441
(135 224 (175 237 (0,502 0,713 (0,349 0,437
199 191) 125 119) 0,434 0,440) 0,481 0,496)

931591 164 187 0,514 0,465
(155 172) (201 172) (0,524 0,504) (0,466 0,463)

93-160-1 203 245 0,479 0,529
(199 206) (272 217) (0,469 0,489) (0,615 0,442)

93-162-1 186 214 0,487 0,453
(191 180) (215 213) (0,483 0,490) (0,452 0,453)

93-1701 221 249 0,473 0,429
(218 223) (255 243) (0,471 0,474) (0,434 0,424)

93-181-1 137 213 0,440 0,448
(180 121 (219 206) (0,477 0,354 (0,448 0,448)
114 131) 0,437 0,493)

933021 162 212 0,462 0,451
(205 156 (210 213) (0,388 0,512 (0,439 0,463)
135 150) 0,472 0,477)

933041 163 201 0,485 0,460
(179 (207 194) (0,509 (0,470 0,450)

163 146) 0,451 0,495)
933051 167 199 0,502 0,459

(244 169 (194 204) ((0,871) 0,503 (0,456 0,462)
117 136) 0,499 0,504)

Ej kvalitetskontroll

931191 121 190 0,415 0,341
(119 123) (186 193) (0,407 0,423) (0,331 0,350)

93-185-1 144 205 0,438 0,353
(146 ((148) 206 (0,402 (0,241 0,363

137 149) 201 209) 0,463 0,449) 0,406 0,402)
93-201-1 180 215 0,442 0,400

(179 181) (227 (0,440 0,443) (0,324
153 245 0,520 0,397
208 244) 0,377 0,381)

93-2131 234 195 0,445 0,422
(237 230) (179 210) (0,444 0,445) (0,398 0,445)

93-2132 142 192 0,410 0,443
(146 (218) (198 (0,218 0,411 (0,396
136 144) 196 182) 0,510 0,501) 0,453 0,480)

932133 163 196 0,401 0,385
(176 149) (187 204) (0,421 0,381) (0,389 0,381)

93-2201 282 274 0,366 0,398
(327 322 (443 195 (0,378 0,371 (0,573 0,248
253 226) 298 0,362 0,353) 0,399

223 212) 0,392 0,379)
932442 182 209 0,591 0,426

(224 (227 191) (0,769 (0,451 0,400)
153 168) 0,499 0,504)

932771 235 285 0,395 0,376
(260 (290 280) (0,367 (0,385 0,366)

231 214) 0,408 0,409) 
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Sid 3 (8)

BBR-provning vid -12°C för bitumen B85. Kvalitetskontroll och övriga prov

1994.

VTI nr Styvhet, S m-värde

(Mpa)

före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT

94-69-2 73 90 0,551 0,435

(83 63) (88 93) (0,610 0,493) (0,439 0,431)

94-92-1 112 135 0,433 0,391

(115 109) (144 125) (0,427 0,439) (0,396 0,386)

94-131-1 112 149 0,430 0,378

(112 111) (155 143) (0,439 0,421) (0,373 0,384)

94-136-2 70 93 0,534 0,454

(70 69) (93 94) (0,535 0,532) (0,455 0,453)

94-171-3 84 105 0,492 0,457

(87 82) (109 100) (0,499 0,486) (0,458 0,456)

94-193-1 114 127 0,400 0,389

(100 129) (129 125) (0,380 0,420) (0,396 0,382)

94-221-1 93 115 0,496 0,440

(93 92) (116 114) (0,495 0,497) (0,447 0,433)

94-221-3 80 100 0,504 0,460

(78 82) (101 99) (0,501 0,507) (0,459 0,460)

94-221-5 81 101 0,490 0,454

(80 83) (102 100) (0,512 0,468) (0,465 0,444)

94-221-7 82 103 0,486 0,455

(84 79) (98 109) (0,491 0,481) (0,457 0,453)

94-222-1 109 151 0,429 0,386

(107 111) (147 155) (0,430 0,427) (0,388 0,384)
94-222-3 92 112 0,484 0,429

(95 89) (114 111) (0,485 0,483) (0,4310,428)

94-223-2 66 93 0,522 0,469

(68 64) (97 90) (0,522 0,523) (0,466 0,472)

94-223-4 84 102 0,517 0,453

(86 81) (100 105) (0,516 0,519) (0,458 0,448)

94-224-2 93 108 0,552 0,436

(87 99) (108 ) (0,534 0,570) (0,436 )

94-240-2 82 102 0,502 0,460

(81 83) (105 98) (0,507 0,498) (0,466 0,453)

94-299-1 88 1 14 0,491 0,441

(87 89) (114 114) (0,495 0,487) (0,450 0,432)

94-299-2 75 94 0,494 0,450

(75 76) (96 91) (0,491 0,497) (0,449 0,452)

94-299-3 86 1 14 0,492 0,456

(92 80) (119 108) (0,495 0,490) (0,461 0,451)

Ej kvalitetskontroll

94-169-1 122 136 0,421 0,385

(122 122) (138 134) (0,424 0,419) (0,388 0,381)    
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sid 4 (8)

BBR-lågtemperaturprovning för bitumen B85.

1995 års kvalitetskontroll och övriga prov.

Temperatur -15°C.

             

       

VTI nr Styvhet, S m-Värde Brytpunkt

(Mpa) grafisk

före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT (°C)

95-133-5 149 170 0,441 0,392 -15
(165 148 (172 169) (0,439 0,444 (0,400 0,383)

147 137) 0,441 0,440)

95-243-1 104 128 0,405 0,357 -15

(102 105) (130 126) (0,404 0,406) (0,360 0,353)

95-294-5 123 161 0,447 0,396 -15
(137 118 (181 141) (0,454 0,432 (0,407 0,386)

109 128) *> 0,439 0,463)
95-294-6 123 160 0,458 0,416 -15

(144 108 (158 162) (0,468 0,444 (0,418 0,415)

120 122) 0,464 0,456)

95-235 152 0,442

Ref (151 153) (0,441 0,443)

*)ytterligare provning kunde ej utföras, då materialet tagit slut

Temperatur -18°C

VTI nr Styvhet, S m-Värde Brytpunkt

(Mpa) grafisk

före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT (OC)

95-243-2 276 320 0,372 0,347 -14

(272 280 276) (318 322) (0,376 0,373 (0,347 0,347)

0,366)

95-243-3 282 330 0,371 0,344 -14

(285 279) (346 312 (0,369 0,373) (0,345 0,348

335 325) 0,339 0,344)

95-255-1 250 279 0,380 0,340 -15

(246 255) (279 279) (0,379 0,381) (0,347 0,332)

95-294-4 263 308 0,380 0,348 -15

(266 259) (310 306) (0,388 0,372) (0,346 0,349)

95-235 273 0,372

Ref (273 301 (0,373 0,370

241 277) 0,369 0,374)
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Sid 5 (8)

1996 års kvalitetskontroll och övriga prov.

Temperatur -15°C.

                  

           

 

       

VTI nr Styvhet, S m-värde

(MPa)

före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT

96-108-2 153 185 0,447 0,402

(150 156) (190 180) (0,449 0,446) (0,405 0,400)

96-158-2 164 201 0,455 0,406

(160 167) (205 197) (0,455 0,456) (0,410 0,402)

96-158-3 160 194 0,443 0,412

(157 162) (192 197) (0,437 0,450) (0,411 0,413)

96-158-4 155 192 0,424 0,388

(156 153) (196 187) (0,423 0,425) (0,385 0,391)

96-328-2 174 210 0,436 0,400

(174 174) (218 203) (0,439 0,433) (0,402 0,398)

96-328-4 164 215 0,452 0,399

(152 177) (212 218) (0,447 0,457) (0,405 0,394)

96-328-6 156 193 0,456 0,409

(151 161) (182 203) (0,457 0,454) (0,409 0,409)

95-235 152 0,442

Ref (151 153) (0,441 0,443)

Ej kvalitetskontroll

96-97-2 154 205 0,438 0,384

(157 151) (202 208) (0,442 0,433) (0,393 0,374)

Temperatur -20°C

VTI nr Styvhet, S m-värde

(Mpa)

före TFOT efter TFOT före TFOT efter TFOT

96-108-2 424 473 0,337 0,315

(404 444) (456 489) (0,340 0,334) (0,319 0,311)

96-158-2 433 435 0,343 0,311

(424 442) (416 454) (0,346 0,340) (0,300 0,322)

96-158-3 423 475 0,340 0,321

. (420 426) (474 475) (0,340 0,341) (0,320 0,322)

96-158-4 364 465 0,335 0,308

(366 362) (485 445) (0,335 0,336) (0,307 0,309)

96-328-2 466 511 0,327 0,312

(457 475) (491 531) (0,327 0,327) (0,310 0,314)

96-328-4 396 444 0,339 0,305

(392 401) (441 447) (0,335 0,344) (0,309 0,301)

96-328-6 409 432 0,346 0,312

(384 433) (466 398) (0,349 0,344) (0,312 0,312)

95-235 428 0,338

Ref (414 441) (0,338 0,337)

Ej kvalitetskontroll

96-97-2 372 419 0,335 0,302

(342 402) (425 414) (0,332 0,337) (0,305 0,299)
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sid 6 (8)

BBR-provning på åldrat och/eller återvunnet bindemedel inom olika typer av

projekt.

VTI nr Provnings- Styvhet, S m-värde

temperatur (Mpa)

(°C)
94-298-2 -18 291 0,368

återv (280 300 307 278) (0,369 0,372 0,374 0,356)

-24 786 0,253

(778 794) (0,259 0,247)

94-298-4 -18 307 0,396

återv (428 565 226 223 204 197) (0,389 0,487 0,366 0,368 0,383 0,385)

-24 490 0,278

(517 495 508 439) (0,279 0,262 0,284 0,285)

94-298-10 -18 256 0,390

återv (245 253 323 245 238 234) (0,345 0,346 0,541 0,356 0,398 0,354)

-24 533 0,267

(543 544 504 540) (0,262 0,271 0,266 0,270)

94-298-12 -18 246 0,361

återV (262 242 255 239 234) (0,360 0,349 0,386 0,366 0,344)

-24 412 0,249

(537 329 502 580) (0,272 0,177 0,275 0,273)

95-9-1 -18 112 0,556

återV (103 121) (0,491 0,620)

-24 204 0,336

(174 234) (0,334 0,337)

99-201-1 -18 79,9 0,429

efter PAV Vid (79,9 79,9) (0,430 0,428)

100°C

99-223-1 -24 231 0,343

efter PAV vid (234 228) (0,344 0,341)
100°C
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Sid 7 (8)

BBR-provning för mastix vid 0°C.

VTI nr Styvhet, S m-värde

(Mpa)
97-17-1 433 0,395

(440 364 407 494 184 409) (0,398 0,400 0,399 0,406 0,385 0,380)

99-17-2 222 0,471

(261 186 205 185 248 248) (0,493 0,465 0,474 0,476 0,466 0,451)

99-17-3 309 0,430

(309 336 308 284 282 335) (0,446 0,443 0,414 0,420 0,415 0,441)

99-17-4 421 0,502

(442 377 321 425 446 516) (0,473 0,530 0,538 0,489 0,492 0,490)

99-17-5 461 0,344

(441 431 512 446 435 502) (0,353 0,355 0,331 0,338 0,349 0,340)

99-17-6 308 0,455

(240 321 303 326 305 352) (0,476 0,466 0,461 0,435 0,438 0,456)

99-17-7 424 0,437

(418 409 348 571 417 379) (0,458 0,441 0,424 0,427 0,434 0,435)

99-17-8 426 0,445

(391 412 405 426 451 473) (0,452 0,442 0,449 0,433 0,448 0,446)

99-111 785 0,378

(791 853 717 778) (0,400 0,385 0,340 0,385)

99-258 265 0,518

(259 236 229318 273 274) (0,546 0,540 0,504 0,515 0,471 0,530)

99-269 572 0,41 1

(594 619 581 615 546 478) (0,383 0,431 0,411 0,423 0,406 0,411)

99-270 1565 0,274

 

(1287 1468 1715 1740 1473 1706)

 

(0,283 0,264 0,260 0,282 0,281 0,276)

 

BBR-provning vid -18°C för bindemedel som återvunnits ur mastix.

   

 

  

        

VTI nr Styvhet, S m-Värde

(Mpa)
99-17-1 221 0,286

(240 210 205 230 227 211) (0,300 0,288 0,269 0,287 0,287 0,286)

99-17-2 148 0,327

(141 147 148 155 153 141) (0,340 0,331 0,321 0,327 0,326 0,316)

99-17-3 209 0,297

(196 207 200 210 221 220) (0,305 0,297 0,300 0,302 0,288 0,290)

99-17-4 186 0,328

(200 176 167 193 202 180) (0,335 0,332 0,309 0,336 0,327 0,329)

99-17-5 213 0,281

(187 229 220 213 222 208) (0,287 0,282 0,266 0,279 0,274 0,280)

99-17-6 123 0,359

(139 115 103 123 131 124) (0,371 0,357 0,356 0,352 0,363 0,354)

99-17-7 189 0,316

(193 198 208 184 193 157) (0,328 0,321 0,318 0,311 0,314 0,302)

99-17-8 149 0,345

(153 148 145 156 145 149) (0,341 0,347 0,343 0,3448 0,344 0,345)

99-111 327 0,265

(322 332) (0,257 0,273)

99-258 153 0,367

(146 149 155 160 164 145) (0,379 0,364 0,372 0,364 0,356 0,368)

99-269 278 0,299

(286 265 276 280 279 284) (0,304 0,305 0,301 0,295 0,294 0,294)

99-270 371 0,235

 
(359 363 361 366 359 418)

 

(0,242 0,236 0,234 0,234 0,231 0,231)
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Star? ?ime:

35th Temperature:

Batch Name:

Batch ID:

Specimen Dimensions:
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Helene

23-893-1999

09:48:53
' '5: ...F3 '41.71

_2410 OC (MaE ÄH-Oa hl Lêuv)

95-233
01
101.59 mm x 12.?6 mm x 6.33 mm

95-233 .301 '

   

  

t P ñeasured Estimateä
Time Load Sefl Stiffness Stiffness Difference 1_Vå ue

(sec (mN) (mm) ( Pa) (ñPa) (Z)

0 31 , 8 O _ i: C295) -- -- -- ---

3.5 ?85.8 0.0621 -- -- -- -G

3 983.8 0.1043 760.7615 ?58.SYSÅ -0.28?4Gá G.249F4â

15 983.8 0.1243 638.0303 641.3.54 ü,5g7*25 8.284123

39 ?83.1 0.1524 520.1215 519.8635 -G.0ê9ü31 3.322026

50 ?82.4 0.1925 411.465? 410.4375 -0.249934 0.359932

120 981.8 9.250? 315.7791 ;19.3395 -G.O44219 0.397837

240 981.1 0.334? 236.1933 236.4422 6.1633 á 9.435743

Correlatian Caefficient R3 = G.9999774

Regresszün Caefflczentsz

å = 6,054191. B = -0.136026. C = -0.96295

Maximum Verificaticn Deviations:

Load:

Deflection:

NUTES:

0.3 . 23-Sep-1999
0.71. 23-Sep-1999

Default specimen file
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Sid 1 (6)

Resultat- Polymermodifierad emulsion

BBR - delresultat

              

   

VTIn r/Produ kt Temperatur -26°C -24°C

Styvhet s 348 249
97-623- 1 (MPa) (355 341) (251 246)

avvikelse

PME (%) 4 2

m-värde 0,344 0,395

urspr. bindemedel (0,344 0,344) (0,394 0,395)

avvikelse

fr. Hässlehelm (%) 0 0

VTIanPrOdukt Temperatur -32°C -30°

Styvhet s 406 285
97-612-2 (MPa) (418 394) (284 285)

avvikelse

PME (%) 6 0

m-värde 0,309 0,367

Skårby-Bj'arsö (0,314 0,303) (0,366 0,368)

avvikelse

fr. Hässleholm (%) 4 1

VT| nr/Produ kt Temperatur -28°C -26°C

Styvhet S 301 205
97-612-1 (MPa) (298 304) (198 212)

avvikelse

Panflex/Pangrip (%) 2 7

m-värde 0,320 0,362

Lomma (0,322 0,317) (0,366 0,358)

avvikelse

fr. Shelland (%) 2 2
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VTInr/Produkt Temperatur -30°C -28°C

Styvhet S 354 233

97-707-1 (MPa) (350 358) (233)

avvikelse

PME BE65R (%) 2

m-värde 0,363 0,402

Spårhaga-Lindome (0,362 0,363) (0,402)

avvikelse

fr. Hässleholm (%) 0

VTInr/Produkt Temperatur -28°C -26°C

Styvhet S 364 243
97-745 (MPa) (337 391) (257 229)

avvikelse

PME NYSPRAY S (%) 15 12

m-värde 0,343 0,388

Fagerås (0,330 0,356) (0,381 0,395)

avvikelse

(%) 8 4

VTInr/Pradukt Temperatur -20°C -18°C

Styvhet S 313 254
95-238 (MPa) (312 314) (264 244)

avvikelse

PMB 32 (%) 1 8

m-värde 0,301 0,331

(0,295 0,306) (0,334 0,328)

avvikelse

(%) 4 2

VTInr/Produkt Temperatur -34°C -32°C

Styvhet S 365 232
97-795 (MP3) (388 341) (200 264)

avvikelse

PMB 20 (%) 13 28

m-värde 0,281 0,343

(0,274 0,288) (0,348 0,337)

avvikelse

(%) 5 3
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Vialitpendeln - delresultat

VTInr 97-623-1

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-EO

kuber) kuber) (J/cmz) Energi Eb (J/cmz)
(J/cmZ)

5 158,3 154,6 0,411 0,561 0,150

10 158,2 154,9 0,415 0,548 0,133

15 158,2 154,8 0,415 0,552 0,137

20 158,6 154,6 0,400 0,561 0,161

25 158,3 154,9 0,411 0,548 0,137

30 158,5 154,6 0,404 0,561 0,157

35 158,5 151,7 0,404 0,693 0,289

40 158,3 149,6 0,411 0,797 0,386

42,5 158,2 148,9 0,415 0,834 0,419

45 158,7 148,5 0,396 0,855 0,459

47,5 158,5 149,4 0,404 0,808 0,404

50 158,3 150,2 0,411 0,767 0,356

VTInr 97-612-2

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-EO

kuber) kuber) (J/sz) Energi Eb (J/sz)

(J/cmz)
5 158,4 155,1 0,407 0,539 0,132

10 158,3 154,5 0,411 0,565 0,154

15 158,2 154,7 0,415 0,556 0,141

20 158,2 154,7 0,415 0,556 0,141

25 158,4 154,2 0,407 0,578 0,171

30 158,3 154,1 0,411 0,583 0,172

35 15 8,2 150,0 0,415 0,777 0,362

37,5 158,6 152,2 0,400 0,669 0,269

40 158,4 149,6 0,407 0,797 0,390

42,5 158,6 149,8 0,400 0,787 0,387

45 15 8,2 149,7 0,415 0,792 0,377

50 158,3 149,8 0,411 0,787 0,376
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VTInr 97-612-1

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, mm Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-Eo

kuber) kuber) (J/cmz) Energi Eb (J/cmz)

(J/cmz)
5 158,5 154,3 0,404 0,574 0,170

10 158,2 153,7 0,415 0,600 0,185

15 158,2 153,2 0,415 0,623 0,208

20 158,4 152,2 0,407 0,669 0,262

25 158,2 141,3 0415 1,274 0,859

27,5 158,2 143,3 0,415 1,150 0,735

30 158,2 140,5 0,415 1,325 0,910

32,5 158,2 142,1 0,415 1,233 0,818

35 158,6 142,5 0,400 1,199 0,799

40 158,2 144,0 0,415 1,108 0,693

45 158,6 143,6 0,400 1,132 0,732

VTInr 97-707-1

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kubmed bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-Eo

kuber) kuber) (J/cm2) Energi Eb (J/cm2)

(J/cm2)
6 158,4 155,2 0,407 0,535 0,128

10 158,7 155,1 0,396 0,539 0,143

15 158,4 154,7 0,407 0,556 0,149

20 158,6 154,8 0,400 0,552 0,152

25 158,4 154,4 0,407 0,569 0,162

30 158,6 154,9 0,400 0,548 0,148

35 158,7 150,6 0,396 0,747 0,351

37,5 158,3 151,2 0,411 0,717 0,306

40 158,4 149,5 0,407 0,803 0,396

42,5 158,3 150,0 0,411 0,777 0,366

45 158,4 150,0 0,407 0,777 0,370

50 158,5 151,5 0,404 0,703 0,299

55 158,5 152,4 0,404 0,660 0,256
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VTInr 97-745

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad un med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-EO

kuber) kuber) (J/emz) Energi Eb (J/emZ)
(J/cmz)

6 158,5 154,6 0,404 0,561 0,157

10 158,4 154,6 0,407 0,561 0,154

15 158,2 154,3 0,415 0,574 0,159

20 158,3 154,6 0,411 0,561 0,150

25 158,5 147,1 0,404 0,930 0,526

30 158,3 143,0 0,411 1,168 0,757

35 158,4 144,4 0,407 1,084 0,677

40 158,5 146,4 0,404 0,969 0,565

45 158,2 145,9 0,415 0,997 0,582

50 158,2 147,5 0,415 0,908 0,493

VTInr 95-238

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-Eo

kuber) kuber) (J/em2) Energi Eb (J/cmz)

(J/em2)

10 158,0 153,2 0,422 0,623 0,201

15 158,2 153,0 0,415 0,632 0,217

20 158,2 153,2 0,415 0,623 0,208

25 158,2 151,6 0,415 0,698 0,283

30 158,7 151,6 0,396 0,698 0,302

35 158,4 137,6 0,407 1,517 1,110

40 158,5 139,9 0,404 1,363 0,959

45 158,5 140,8 0,404 1,305 0,901

50 158,2 140,2 0,415 1,344 0,929
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VTInr 97-795

Temp Utslagsvinkel Utslagsvinkel Utslagsvinkel, tom Utslagsvinkel, kub Kohesion K

(OC) tom kub kub med bitumen kub förvandlad till med bitumen

(medelvärde av 6 st (medelvärde av 6 st Energi E0 förvandlad till K = Eb-EO

kuber) kuber) (J/01112) Energi Eb (J/sz)

(J/cmz)
5 158,5 153,6 0,404 0,605 0,201

10 158,4 151,8 0,407 0,688 0,281

15 158,7 145,4 0,396 1,026 0,630

20 158,4 141,6 0,407 1,255 0,848

25 158,5 137,0 0,404 1,558 1,558

30 158,5 136,7 0,404 1,579 1,175

33 158,7 137,5 0,396 1,524 1,128

35 158,7 139,0 0,396 1,423 1,027

40 158,7 139,7 0,396 1,377 0,981

45 158,5 140,7 0,404 1,312 0,908
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Forslag til SAB tekst

10.3.7 Reparationsmetoder for blistre og buler

Ved større sammenhaengende områder med blistre og buler skal der foretages en

omisolering med mindre andet aftales med tilsynet.

Ved mindre skadede arealer skal blistre og buler repareres ved at Skåre et kryds midt i

det skadede område helt ned til betonoverfladen. Krydset skal minimum raekke 30 cm

ud over det skadede areal. De fire spidser fra krydset kraenges til siden og der påføres

om nødvendigt et nyt lag mellemstrygning (fugtisoleringstype IV) eller klaebebitumen

(fugtisoleringstype I og II). De fire spidser fra krydset svejses eller klaebes igen. Over

krydset svejses en topmembran eller afdakningspap (fugtisoleringstype IV) eller der

påklaebes oxyderede bitumenmembraner til fuld isoleringsopbygning (fugtisoleringstype

I og ll). Hver membran svejses eller klaebes med et overlap på 10-20 om.

När der er opstået blistre eller buler i fugtisoleringslaget efter belaegningsarbejdet er

udført, skal dette repareres ved at der bores et hul (ø 20 mm) i centrum af bulen, gen-

nem belaegning og fugtisolering. Efter indesluttet luft er traengt ud og belägningen har

fundet sit naturlige Ieje, oprenses hullet (trykluft) og Iukkes med en typegodkendt fu-

gemasse efter grunding med tilhørende grunder.

Vibeke Wegan

Oktober 1999
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Standardiseringsudvalg

Bitumen - Methods of Test and Specifications for Petroleum Products

Branohestandard

Å for .
polymermodificeret bit-umen

og + +.
special bindemiddel

1.udgave

28-10-1998

A c/o Asfaltindustrien , Stamholmen 91 , DK-2650 Hvidovrc 8 +45 36 78 08 22 fax +45 36 77 12 08

M:SZ93-UJ.DOC 28404998
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S Standardiseringsudvalg
Bitumcn - Methods of Test and Speciñcations for Petroleum Products

Branchestandard for polymermodificeret bitumen og special bindemiddel

1. Formål.

Standardiseringsudvalg S 293, hvis sammensatning ses i Annex A, har udarbejdet

et forslag til en Branchestandard for polymermodiñceret bitumen og specialbindemid-
del med det formál at Iette brugen af disse bindemidler.

CEN har erklaeret stand still på dette speciñkationsomráde. Derfor er det ikke muligt

at fremkomme med en ofñciel standard, mens Branchestandarder er tilladt. Det er

håbet, at denne standard kan fremm'e brugen af de omfattede bindemidler gennem
fastlaeggelse af speciñkationer, der kan refereres til i de danske vejregler.

Ved udarbejdelsen er der skelet de forslag, der ligger i CEN - f.eks. for polymermodi-

ñcerede bitumener - så Branchestandarden kan vaere en forløber for de kommende

ofñcielle specifikationer. Dog har det også vaeret ønsket at opná en specifikation,

som hurtigt kan implementeres, så den har effekt frem til i krafttraedelsen af CEN-

speciñkationen på området. Derfor er der på enkelte punkter foretaget nogle valg,

som afspejler situationen i Danmark her og nu for at opná noget operationelt.

2. Generell;

Branchestandarden er opbygget efter grundprincip og nomenklatur, som er udarbej-

det af CEN T019 SC1 WG4 "Modilied'lbinders .

Det gaelder for branchestandarden - som for alle andre bindemiddelspeoiñkationer -

at den deñnerer nogle standardtyper af bindemiddel. Overholdelse af denne specifi-

kation er i_le automatisk dokumentation for forbedrede egenskaber af det asfaltma-

teriale, hvortil bindemidlet bruges. Branchestandarden er en forudsaetning - men ikke

tilstraekkelig betingelse - for aendrede funktionsegenskaber af asfalten.

Asfaltens aendrede egenskaber skal dokumenteres med det aktuelle bindemiddel el-

ler et tilsvarende, så det demonstreres, at den ønskes effekt opnås med det leverede

bindemiddel.

2.1 Ved udarbejdelse af en specifikation til bygherren for et polymermodiñceret binde-

middel til et bestemt arbejde skal der opgives typiske produktionsintervaller for blød-

hedspunkt kugle og ring og for elastisk tilbagegang på det originale bindemiddel og

for det haerdede bindemiddel. Det er vaerdierne for det sidstnaevnte. der skal laegges

til grund for sammenligning med data fra genindvundet bindemiddel.

2.2 Hvis der fra bygherren (eller.tredieparts-laboratorium repraesenterende bygherren)

ønskes kontrol af entreprenørens data for bindemidlet, skal der foretages parallelud-

tagning af prøve, så der kan ske samtidig analyse på entreprenørens og det andet
berørte laboratorium.

c/o Asfaltindustrien , Stamholmen 9l , DK-ZÖSO Hvidovre E 36 78 08 22 fax 36 77 12 08
Rcf. 5293-l33.DOC 2840-1998
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Hvis der ønskes kontrol af bindemidlets egenskaber efter udlaegning og komprime-

ring af asfalten, hvori det har vaeret anvendt, skal det genindvundne bindemiddel

overholde branchestandardens krav til RTFOT-haerdet materiale.

Genindvindingsmetoden er endnu ikke endelig fastlagt. Det undersøges, om prEN

1951 Binder recovery - rotary evaporator" kan benyttes, da Vejteknisk Instituts

prøvningsmetode 30.6-1985 Genindvinding ikke kan anvendes på grund af for høj

temperatur ved afslutningen af genindvindingen.

Der er endvidere i branchestandarden reference til de samme generelle krav, som

gøres gaelden'de for almindelige bitumener i EN 12591 Speciñcations for paving

grade bitumen . Det indebaerer, at i tilfaelde af tvivl om analysevaerdier for produktet

skal retningslinierne beskrevet i EN ISO 4259 Petroleum products - Determination

and application of precision data in relation to methods of test" følges til løsning af

striden, og tolkning af resultaterne skal baseres på prøvningsmetodernes praecision.

Omfattede bindemidler.

Branchestandarden omfatter alle ikke-standard bindemidler til brug for varmblandet

asfalt og kan opdeles i to afsnit, Polymermodificeret bitumen (PMB) og Special

bindemiddel, som er naermere deñneret i det følgende.

Polymermodificeret bitumen ( PMB )

PMB-produkter fremstillet med termoplastiske polymerer af typerne elastomer og

plastomer skal overholde de i Branchestandardens speciñkationstabel anførte krav.

Der skelnes mellem PMB-produkter med overvejende elastomer karakter og overve-

jende plastomer karakter. Inddelingen fremgár af følgende definitioner :

PMB med overvejende elastomer karakter :

Bindemiddel med en elastisk tilbagegang (ET) ved 10 °C 2 50 %

efter prEN CCC.

PMB med overvejende plastomer karakter :

Bindemiddel med en elastisk tilbagegang (ET) ved 10 °C < 50 %

og 2 30 °/o efter prEN CCC.

Ved tilbud om anvendelse af andre PMB-produkter, skal bindemidlets egenska-

ber speciñceres ved de i Branchespeciñkationen angivne testmetoder.

Specialbindemidler

Disse bindemidler omfatter special rafñnerede bitumener af typen multigrade, samt

bitumen modiñceret ved tilsaetning af forskellige additiver. som f.eks. Naturasfalt, Gil-

sonite, PBS (firmabetegnelse), Carbon Black o.l. .
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3.2.1 Ved tilbud om anvendelse af specialbindemidler, skal bindemidlets egenskaber

speciñceres ved de i Branchespeciñkationen angivne testmetoder. Yderligere
oplysninger, der er relevant for bindemidlet, kan tilføjes.

-. 3.2.2 Hvis specialbindemidlets egenskaber ikke forhindrer det (f.eks. ved ikke-
newtonsk rheologi), skal følgende viskositeter opgives og krav opfyldes:

På originalt bindemiddel:

Dynamisk viskositet ved 60 °C EN 12596

Kinematisk viskositet ved 135 °C EN 12595

Efter haerdning:

Dynamisk viskositet ved 60 °C EN 12596

Hertil et krav om viskositetsindex < 4,0 .

3.2.3 Hvis specialbindemidlet først opstár i mixeren pá anlaegget, skal egenskaberne

speciñceres på specialbindemiddel fremstillet ved modelforsøg, der på realistisk

vis afspejler tilsaetningen i praksis.

4. Prøvningsmetoder

Branchestandarden bygger på europaeiske prøvningsmetoder, enten i deres endelige

version eller i den udgave, som de er fremsendt til Format Vote" i CEN (marts

1998).

Tre prøvningsmetoder benyttes i draft-udgave, Der drejer sig om :

prEN AAA Tensile test Final draft, Februar 1995

alternativt

Force Ductility Final draft, Februar 1995

alternativt

Pendulum Cohesion Test TC19 SC1 WG4 Workitem 137

prEN BBB Storage Stability (Tube test) Draft, August 1993

prEN CCC Elastio Recovery Draft, September 1993

prEN DDD Polymer Dispersion Final draft, Februar 1995

5. Praecision data

5.1 Repeterbarhed, r, og reproducerbarhed, R, for metoder, der benyttes i branchestan-

darden, er givet i nedenstáende tabel 1. Vaerdierne stammer fra to ringanalyser, som

er udført i regi af CEN TC19 SC1 WG1 og WG4. I den udstraekning, som praeci-

sionsdata er tilrådighed fra ringanaiysen fra WG1 (almindelige vejbitumener), er disse

indledningsvis anført som også gaeldende for modiñceret bitumen, indtil yderligere

information foreligger. S 293 har vurderet, at enkelte af de bindemidier, som indgik i

WG4's ringanalyse, var så (urealistisk) inhomogene, at det kan have pávirket repeter-

og reproducérbarheden af analyserne.
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5.2 Hvis tvivlstilfaeide omkring analysevaerdier for bindemidler omfattet af branchestan-
darden medfører anvendeise af ISO 4259 Petroleum products - Determination and

application of precision data in relation to methods of test", skal r 09 R fra tabel 1
bruges og i_k_k_e hvad der er opført under den enkeite prøvningsforskrift.

                      

Analyse Enhed Analysemetode r R

Penetration ved 25 °C ( < 50 dmm ) dmm EN 1426 2 * 3 *

Penetmtion ved 25 °C (2 50 dmm) dmm EN 1426 4 % * 6 % *

Blødhedspunkt k&r °C EN 1427 1 * 2 *

Brudpunkt Fraass °C EN 12593 3 * 6 *

Flammepunkt Pensky-Martens c.c. °C ISO 2719 5 10

Elastisk tilbagegang ved 10 °C % prEN CCC 4 ** 7 **

Force Ductility, Tensile Test eller Pendulum prEN AAA *** * **

Cohesion Test 5 °C

Tubetest 72 timer ved 180 °C prEN BBB.

k&r (top - bund) (numerisk) °C EN 1427 1,5 ** 2 **

Elastisk tilbagegang (top - bund) (numerisk) % (abs.) prEN CCC 4 ** 7 **

RTFOT/TFOT/RFT EN 12607

Massezendring % EN 12607-1 0,15 * 0,20 *

A k&r °C EN 1427 1,5 * 2,0 *

A Elastisk tilbagegang 10 °C (numerisk) % (abs.) prEN CCC 4 ** 7 **

Blastisk tilbagegang 10 °C % prEN CCC 4 ** 7 **

 

Tabei 1 Branchestandardens tabel for fastiagte vaerdier for repetérbarhed, r, og

reproducérbarhed, R.

* tallene er fundet for almindelig vejbitumen (WGi ringanaiyse)

** taliene er fundet for modiñceret bitumen (WG4 ringanaiyse)

*** p.t. ukendt
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Annex A

5 ' Standardiseringsudvalg

Bitumen - Methods of Test and Speciñcations for Petroleum Products

 

Standardiseringsudvalg under Dansk Standard med eksternt sekretariat

Sektorudvalg : 1-1 Byggeri

DS-ansvarlig : Projektleder Carl Michael Ilving

  

Person Kategori Udpeger

 

Laboratoriechef Erik Nielsen Formand Astaltindustrien

Stamholmen 91

2650 Hvidovre

 

Akademiingeniør Christian Scheelhardt Referent Asfaltindustrien

Stamholmen 91

2650 Hvidovre

  

Laboratoriechef Bjørn Christensen Medlem lcopal a/s

Mileparken 38

2730 Herlev

Laboratoriechef Anders Kargo Medlem Superfos Construction

Ejby lndustrivej 8

2600 Glostrup

 

Researchchef Hans Erik Jørgensen Medlem Phønix Kemi

Jens Holms Vej 44

6000 Kolding

 

Medlem Colas Danmark A/SAkademiingeniør Lars Ladehoff

lndustrivej 27

  

8800 Viborg

Afdelingsleder Bjørn B. Lauritzen Medlem A/S Phønix Contractors

Vester Allé 1

6600 Vejen

Underdirektør Per Nystrup Medlem Pankas A/S

Rundforbivej 34

2950 Vedbaek

 

Akademiingeniør Jørn Raaberg ' Medlem Vejteknisk Institut

Elisagårdsvej 5

4000 Roskilde

   

Civilingeniør Vibeke Wegan Medlem Vejteknisk Institut

Elisagårdsvej 5

4000 Roskilde

     

per 01-11-1998

VTI notat 74-1999



VTI notat 74- 1999
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