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Polymerasfaltmastix och polymergjutasfalt

för isolerings- och beläggningssystem till broar

av Ylva Edwards, VTI och Pereric Westergren, VV

Sammanfattning
Med polymermodiñerad asfaltmastix respektive gjutasfalt erhålles bättre stabilitet

vid högre temperaturer och bättre lågtemperaturegenskaper, men endast under

förutsättning att polymeren passar för produkten ifråga och att kvaliteten kan

säkerställas och följas upp på tillförlitligt sätt. Om detta kan uppnås erhålles vid

varje utläggningstillfälle en produkt med samma goda funktionella egenskaper

från gång till gång.

Projektet syftar till att ta fram ytterligare kunskap och erfarenheter om

asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter, i synnerhet SBS-modifierade produkter med

lämpliga egenskaper för svenska (nordiska) förhållanden. I projektet ingår

följande delar:

0 Långtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94 för två asfaltmastixprodukter

0 Laboratoriestudie av produkterna från långtidslagringsförsök

0 Sammanställning av långtidslagringsförsök under 90-talet

Laboratoriestudien omfattar provning av asfaltmastix samt urprungligt respektive

återvunnet polymerbindemedel i mastixprodukten. Provning har utförts efter

varierande uppvärrnningstider inom långtidslagringsförsök enligt BRO 94 och i

laboratoriet.
I laboratoriestudien har både mastix och polymerbindemedel utsatts för

uppvärmningsförsök, i avsikt att simulera den uppvärmning som utförs i ett

motsvarande långtidsuppvärmningsförsök. I studien ingår också provserier för

undersökning avstämpelbelastningsmetodens precision. Bl. a. konstateras
följande:

0 Ingen av de undersökta asfaltmastixprodukterna uppfyller aktuella krav

enligt BRO 94 vid långtidslagringsförsök i transportblandare. Anledningar

till detta är stämpelbelastningsvärdets förändring under försöket samt för låg

polymerhalt.

0 Vid motsvarande stämpelbelastnings- och formstabilitetsprovning på

asfaltmastix som genomgått uppvärmningsförsök i laboratoriet (6 timmar
vid 220°C eller 230°C) varierar erhållna värden beroende på svårigheter att

få en homogen massa för uppgjutning och provning. Samma gäller vid

bestämning av Mjukpunkt Wilhelmi.

0 För återvunnet bindemedel ur asfaltmastix som uppvärmts i laboratoriet

6 timmar vid 220°C överensstämmer erhållna värden vid traditionell binde-

medelsanalys med motsvarande värden för bindemedel som återvunnits ur

asfaltmastix efter 56-60 timmar i långtidsuppvärmningsförsök enligt
BRO 94.

0 Skillnaden mellan ursprungligt polymerbindemedel och polymerbindemedel

efter tillverkning och återvinning ur asfaltmastix karaktäriseras, vid GPC-

analys, av förhöjda värden i samtliga molekylregioner. Till följd av upp-

värmning i laboratoriet, vid 220°C eller 230°C, sker samma förändringar.

VTl notat 80-1999 5



0 Stämpelbelastningsprovning enligt FAS Metod 447 har utförts för tre

omgångar om vardera 20 provkuber polymermodiñerad asfaltmastix som

tagits ut i anslutning till ett av långtidsuppvärmningsförsöken. Skillnaden

mellan de två belastningstiderna Överstiger inte i något fall 20% av

aritmetiska medelvärdet (precisionskrav för konventionell asfaltmastix

enligt metoden). I 52 fall av 60 är standardavvikelsen <10%.

Möjligheter och förslag till ny alternativ metodik för godkännande av nya

polymermodiflerade asfaltmastix- eller giutasfaltprodukter diskuteras avslut-

ningsvis i detta notat.
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1 Orientering
Polymermodifierad asfaltmastix in-

fördes som isoleringsalternativ för

svenska vägverksbroar med BRO 94,

och har numera så gott som helt ersatt

den konventionella asfaltmastixiso-

leringen, på grund av bättre stabilitet

vid högre temperaturer och bättre

lågtemperaturegenskaper. Även poly-
mermodiflerad gjutasfalt används i

allt större omfattning som bind-

och/eller slitlager på broar, med

samma förbättrade egenskaper.

Med polymermodiflerade asfalt-

mastix- respektive gjutasfaltprodukter
erhålles också en mer miljövänlig _ ___

tillverkningsprocess med mindre Fig däggm-ng av asfaltmastix

rökgaser (se avsnitt 4.1).

 

Den polymermodiflerade produkten är emellertid som regel mer värmekänslig

vid uppvärmning än motsvarande konventionella produkt. Vid höga temperaturer

och/eller lång uppvärmningstid förändras polymer och polymerbindemedel med

försämrade eller varierande egenskaper som möjlig följd.

Förhöjda stämpelbelastningsvärden ger för polymermodifierade produkter inte

samma indikation på förändringar i bindemedlet som för konventionella

produkter.

Att polymerasfaltprodukten är homogen och värmestabil är en förutsättning för

att slutprodukten på bron vid varje utläggningstillfälle skall få samma goda

funktionella egenskaper. Detta måste kunna följas upp och kontrolleras.

Förändringar hos produkten, så som separation och förändringar i polymerens

mikrostruktur under tillverkning och utläggning, måste undvikas. En effektiv

kvalitetskontroll behövs för detta.

Isolering med asfaltmastix används i flera andra europeiska länder (tex. i

Finland Storbritannien, Schweiz och Norge), men oftast i mindre omfattning.

Relevanta kravspeciñkationer saknas i stort för polymermodifierade mastix- och

gjutasfaltprodukter, vilket tydligt framgått t. ex. i samband med diskussioner kring

provningsmetoder inom CEN TC 314 Mastic Asphalt for Waterprooflng (se

avsnitt 9).

Provningsmetodik och kravspeciñkationer för polymerbindemedel och

polymermodiflerade asfaltprodukter av olika slag är ett behov som ofta diskuteras.

Modifiering med en mängd olika polymerprodukter förekommer. Tillverknings-

sättet varierar. Färdigt polymerbindemedel används, eller inblandning av

polymeren sker på olika sätt direkt i tillverkningsprocessen. Att fastlägga metoder

och kravspeciñkationer som kan användas för alla typer av t.ex. polymer-

modifierad asfaltmastix förefaller otänkbart. Funktionsprovning på själva

mastixprodukten kan fastläggas, men uppföljning och säkerställande av

produktens kvalitet kan ej utföras på ensartat sätt.

En jämförande studie av fyra olika asfaltmastixprodukter har tidigare utförts

inom ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och VTI [Colldin och Westergren
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1996]. Avsikten var då att jämföra produkternas egenskaper vid högre och lägre

temperatur med hjälp av lämplig provningsmetodik, för utvärdering av både

produkter och metodik. Utvärdering av produkter och metodik har ingått också i

ett projekt om isolerings- och beläggningssystem för Högakustenbron [Edwards

och Westergren 1999]. Resultat och erfarenheter från dessa båda projekt utgör bas

för projektet som redovisas i detta notat.

2 Allmänt om polymermodifierad bitumen (PMB)
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.

Ett bindemedel kan också modifieras med additiv. Tillsats sker under

tillverkningen av en massa eller vid utläggningen (gäller i ytbehandlings-

sammanhang). Bindemedel med additiv kan vanligtvis inte karaktäriseras separat,

utan asfaltmassan provas. Exempel på additiv är syntetiska additiv

(polyolefinpolymerer), återvunnen plast, gummigranulat, fibrer och naturasfalt.

Specialbitumen tillverkas vid speciell tillverkningsprocess i raffinaderiet.

Exempel på Specialbitumen är hårdbitumen, multigrades och syntetiska

bindemedel.

Val av modifiering eller tillsats för ett bindemedel beror på användnings-

område och appliceringsteknik (ytbehandlingar, tunnskiktsbeläggningar, Öppna

beläggningar, slitlager för högtrafikerade Vägar, bindlager för högtrafikerade
vägar, brobeläggningar m. m.).

Med modifierat bindemedel uppnås generellt sett bättre motstånd mot

spårbildning samt förbättrad flexibilitet vid låga temperaturer.

Bättre broisolerings- och beläggningssystem kan således erhållas med

modifierat bindemedel.

2.1 Kompatibilitet mellan bitumen och polymer

Kompatibilitet kan definieras som det tillstånd då polymer och bitumen består av

en enda fas. Då avses polymerens löslighet i bitumen. I praktiken betyder detta att

ingen fasseparation uppstår om en sådan kombination av bitumen och polymer

lagras utan omrörning.

Kompatibilitet kan också definieras 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 och polymer passar ihop. I praktiken betyder

detta att fasseparation kan uppstå om produkten lagras utan omrörning.

Fasseparationen kan rangordnas från försumbart (då systemet uppför sig som

ett enfassystem) till mycket snabbt förlopp (i behov av omröring t.o.m. under

transportperioden). 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.

De viktigaste parametrarna vad gäller löslighet är skillnaden i löslighet mellan

polymer och maltenfas hos bitumenet samt mängd och typ av asfaltener i

bitumenet. Maltenfasen fungerar som lösningsmedel för polymeren, och
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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).

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

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

av enpolymerrik fas (av polymer och den del av bitumenets maltenfas som har

adsorberats av polymeren) samt en asfaltenrik fas (av alla de bitumenkomponenter

som inte har adsorberats av polymeren, speciellt asfaltenerna).

SBS och EVA kan, beroende på mängd polymer, absorbera bitumen-

komponenter upp till 9 gånger sin egen vikt.

2.2 Polymerbitumenstruktur

Mikrostrukturen hos polymerbitumenblandningar kan studeras med hjälp av

fluorescensmikroskopi. Strukturen varierar beroende på tex. polymerhalt.

Vid lägre polymerhalter (under cirka 5%) är bitumenfasen kontinuerlig med
polymeren dispergerad i bitumenet. Asfaltenhalten i bitumenet ökar och polymer-

bitumenets 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 (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.

2.3 Olika typer av modifierade bindemedel

Den mest använda typen av modifierande tillsatser är polymerer. Mest före-

kommande är tillsats av terrnoplastiska polymerer. Termoplastiska polymerer

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

som endast innefattar en blandningsprocess och modifiering som också involverar

en kemisk reaktion såsom vulkanisering under tillverkningen.

För elastomermodifierat bitumen är det mest ren blandning, men också cross-
linking förekommer.

Det mest vanliga i väg- och brobeläggningssammanhang är sk. styren-

butadiene sampolymerer 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.

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. 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

VTI notat 80-1999 9



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. Fluorescens-

mikroskopi 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 Väl.

Pol ystyrene
domainx..

   

H H

\ w I ?8
\ /c\ / \

  

( Ia". H I

I ' H l

POLYSTYRENE POLYBUTADIENE , POLYSTYRENE

(S) (Bl I (S)

  Polyburud iene /
rubbery matrix

Figur 2 SBS, kemisk struktur ochfasstruktur [Diebolai 1988]

Plastomerer i vägsammanhang är EVA (sampolymerer av etylen och

vinylacetat), EMA (sampolymerer av etylen och metylakrylat) och slutligen EBA

(sampolymerer av etylen och butylakrylat).

EVA är troligtvis den mest vanliga plastomeren i vägbeläggningssammanhang.

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

vinylacetat) och halt. Halten brukar anges. Liksom för elastomermodiflerat

bitumen bestämmer bitumenet i huvudsak det plastomermodifrerade bindemedlets

egenskaper vid låga halter av t.ex. EVA, och plastomeren vid högre halter.
Plastomerer är som regel inte lagringsstabila, utan behöver omrörning.

CH.2 CH2 CH2 -CH2 CH2 CH2 CHZ:

JVVMMVMX2 H2i
I

CH CH2 CH2| CH2 CH2 CH2 CH2 CH

/i/:rlrxr:ZXZEZXZirlrir:/\
|
I

H2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CHZI 0
\

0/ CH2 C

\ /'/\/\/\/\/m/\I
c = 0 sz GHz CH2 c 2 H2 2 H2 I c = 0

| I

' Crystalline region I - ll
CH3 i Amorphous | | Amorphous CH3

region region

Figur 3 Etylen-vinyl-acetat copolymer [Whiteoak 1990]
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3 Åldring av bitumen och polymerbitumen

Bitumen påverkas generellt av luftens syre, UV-ljus och temperaturförändringar.

Följ den 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 orsaktill att bitumenet med tiden åldras och

hårdnar. Dessa är oxidation, förlust av lättilyktiga oljekomponenter physical

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

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 av

molekyler. Molekylviktema stiger och viskositeten på bindemedlet ökar.

[Whiteoak 1990]

Viss förlust av lättflyktiga oljekomponenter ingår också som del i

åldringsprocessen. Förlusten är som regel liten och beror av temperatur och den

omgivning bitumenet utsätts för.

Physical hardening uppstår vid normaltemperaturer och beror på molekyl-

omlagringar och långsam kristallisation av eventuella parafflner 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 olj ekomponenter

från bitumenet.

Under tillverkningsprocessen av t.ex. asfaltmastix eller gjutasfalt 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 (55%)

anses bitumenet åldras endast i mindre omfattning. För utlagda dränasfal-

tbeläggningar sker däremot en avsevärd förhårdning av bindemedlet. Vid åldring

av bitumen minskar främst halten aromatiska oljor medan halten hartser och

asfaltener ökar; hartsema vanligtvis mer än asfaltenerna.

Vid oxidativ åldring av bitumen ökar bl.a. den dynamiska viskositeten. Syre tas

som nämnts upp, varvid sulfoxid och karbonylgrupper bildas (de två dominerande

oxidationsproduktema som också kan studeras vid IR-analys).

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

föreningar) leder till att en mängd olika reaktioner under syrepåverkan uppstår.

Dessa sker även vid ganska låga temperaturer, och således också under bitumenets

livstid i beläggningen 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.

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

förändringar i bitumenets fysikaliska egenskaper.
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Temperaturen är en viktig faktor vid oxidationen. En förhöjning av

temperaturen påverkar oxidationsprocessens hastighet och är avgörande för vilka

oxidationsprodukter som bildas.

3.1 SBS-modifierat bitumen

Vid åldring av SBS-modifierat bitumen till följd av kraftig uppvärmning bryts

SBS-polymeren ner, d.v.s. molekylvikterna för polymeren sjunker. Bitumenet

oxiderar samtidigt vilket resulterar i att mängden polära molekyler som innehåller

syre ökar liksom bitumenets molekylvikter. I vad mån polymerbitumenets

reologiska egenskaper samtidigt förändras beror på den kombinerade effekten av

bitumenets förhårdning och polymerens nedbrytning, vilket i sin tur beror på typ

och halt av SBS-polymer samt bitumentyp och ursprung.

Inverkan av åldring på ett bindemedels kemiska egenskaper kan studeras med

hjälp av t.ex. GPC (Gel Permeation Chromatography) eller IR spektrofotometer.

I GPC-diagrammet i figur 4 representerar den första piken från vänster räknat

molekylviktsfördelningen för en SBS-polymer. Resten av diagrammet represen-

terar basbitumenets molekylviktsfördelning. Som framgår av figuren sker vid

åldring en påtaglig förändring av polymerens molekylviktsfördelning, med i

huvudsak nedbrytning av polymeren till molekyler med molekylvikter mellan den

ursprungliga SBS-piken och bindemedelspiken. Även reaktioner där större

molekylkedj or bildas kan emellertid uppstå för polymeren.

160,0) -

140,CO -

 

120,00 -

103,03 -

  

000 M . . . . 4-.1 , , , iom V V 35,00

Tld [rri n]

Figur4 GPC-analys för polymermodinerat bitumen till asfaltbetong,
ursprungligt bindemedel (blå kurva) jämfört med uppvärmt och
återvunnet bindemedel (röd kurva) av samma produkt

Vid FT-IR analys visar det sig att SBS-modifierat bitumen har lägre absorbans

vid 1030 om'1 (sulfoxid) än basbitumenet. Förhållandet mellan IR-absorbanser
mellan åldrat och icke åldrat bindemedel är lägre för SB S-modifierat bindemedel

än för basbitumen. Möjligt är att SBS polymerer agerar som antioxidanter vad
gäller bildandet av sulfoxid [Lu 1997].
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4 Asfaltmastix och gjutasfalt enligt BRO 94

4.1 Asfaltmastix

I Sverige används idag huvudsakligen två typer av isoleringssystem, isolering

med asfaltmastix respektive polymerbitumenmatta, samt en kombination av dessa.

För isolering med asfaltmastix enligt BRO 94 föreskrivs ett 10 mm tjockt skikt

av asfaltmastix på gasavledande glasfibernät. Krav beträffande produktens

sammansättning anges i form av fastlagda gränsvärden vid proportionering av

asfaltmastixprodukten (BRO 94, Bilaga 9-14).

Konventionell asfaltmastix (som består av bitumen B85/B60, Trinidad Epuré,

kalkstensflller och sand) har använts på Vägverkets broar sedan omkring 1970.

Erfarenheterna har i stort varit goda, utom i Norrland där beläggning och isolering

spruckit under speciellt kalla vinterperioder.

Polymermodifierad asfaltmastix har numera nästan helt ersatt den

traditionella asfaltmastixisoleringen. För polymermodiflerad asfaltmastix finns

speciella krav i BRO 94. Föreskrivna krav grundar sig på laboratorieprovning

samt praktiska erfarenheter från tillverkning och utläggning i fält.

Med polymermodiflerad asfaltmastix erhålls en mer miljövänlig tillverknings-

process, med mindre rökgaser än vid inblandning av Trinidad (som ger en hel del

bitumenrök).

Med polymermodiflerat bindemedel kan egenskaperna hos slutprodukten

förbättras, vid såväl lägre som högre temperatur. Polymermodifierad asfaltmastix

är mindre sprickbenägen vid låga temperaturer och mer stabil vid högre

temperaturer, än icke polymermodiflerad asfaltmastix.

I samband med tillverkning, transport och utläggning är emellertid den

polymermodiflerade asfaltmastixprodukten mer värmekänslig än konventionell

asfaltmastix. Vid höga temperaturer och/eller lång uppvärmningstid kan polymer

och polymerbindemedel förändras, med försämrade eller varierande egenskaper

hos asfaltmastixen som följd. Förhöj da stämpelvärden ger för polymerasfaltmastix

inte samma indikation på förändringar i bindemedlet under uppvärmning som för

konventionell asfaltmastix. Bitumenets förhårdnande inverkan på stämpel-

belastningsvärdet under uppvärmning kompenseras ofta av motsvarande

mjukgörande effekt från polymeren, då denna bryts ner i mindre molekylkedjor.

Stämpelbelastning är därför inte relevant som enda kontrollprovning, varför ytter-

ligare provning, med avseende på formstabilitet (värmestabilitet), införts i

BRO 94. Även ett långtidslagringsförsök föreskrivs. Försöket utförs föratt utröna

om den aktuella polymerasfaltmastixprodukten klarar uppvärmning under lång tid

(som t. ex. vid transporter).

Värmeåldringens inverkan på polymerbindemedlet kan i viss mån följ as genom

provning på återvunnet bindemedel, med avseende på traditionella reologiska

parametrar som mjukpunkt, penetration, brytpunkt, duktilitet och elastisk åter-

gång. Återvinningsprocessen kan emellertid i sig medföra "oönskade" föränd-

ringar i polymerbitumenet. Det är också av största betydelse att viss enkel och

snabb provning på den egentliga isoleringsprodukten kan utföras, i samband med

tillverkning och utläggning.

I Sverige används i huvudsak asfaltmastix modifierad med polymer av SBS-typ

(styren-butadien-styren). Även polymermodifierade produkter med Styrelf

respektive EVA (etylen-vinyl-acetat) förekommer, dock inte på broar under

Vägverkets ansvar.
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Figur 5 Asfaltmastix enligt BRO 94 bestående av ett 10 mm tjockt skikt av
asfaltmastix på gasavledande glasfbernät

Ett antal långtidsuppvärmningsförsök med polymermodiñerad asfaltmastix har

utförts under perioden 1991-1999. De två inledande försöken utfördes för

asfaltmastix med polymerbindemedel PMB 32, vid Binab i Akalla. Erhållna

resultat och erfarenheter från dessa två längtidsuppvärmningsförsök har,

tillsammans med utförd laboratorieprovning för produkten och begränsad

användning sedan 1986, legat till grund för de specifikationer som införts för

polymerasfaltmastix i BRO 94.

Under perioden 1995-1999 har ytterligare ett antal längtidsuppvärm-

ningsförsök utförts i enlighet med fastlagda krav i BRO 94, Bilaga 9-14. Mot

bakgrund av dessa försök har kraven i BRO 94 ytterligare preciserats (se avsnitt

4.1.1).

4.1.1 Krav på isoleringsmaterial av asfaltmastix

Konventionell asfaltmastix

Vid utläggning av konventionell asfaltmastix för broisoleringsändamål kontroll-

provas massan i enlighet med BRO 94. Provningen avser bestämning av

stämpelbelastningsvärde, varvid prov tas ut i samband med tillverkning vid

asfaltverk samt vid utläggningen på bron. Stämpelbelastningsvärdet skall ligga

mellan 60 och 240 sekunder. Skillnaden i resultat mellan prov taget vid asfaltverk

och prov taget vid utläggning får ej överstiga 90 sekunder.

Kravet på vidhäftningen mellan betong och asfaltmastix är minst 0.4 N/mm2

(vid 20°C).

Förhöjda stämpelbelastningsvärden indikerar att massan (under inverkan av

luftens syre) uppvärmts för länge och/eller vid alltför hög temperatur. Bindemed-

let har oxiderats och asfaltmastixprodukten försämrats, främst med avseende

egenskaper som sprickbenägenhet vid låg temperatur.

Asfaltmastixprodukten skall med avseende på receptur uppfylla följ ande:

  

Material Halt i vikt-%

Bitumen B 85/B 60 120-150

Trinidad Bpuré 2.0-5.0

Kalkstensflller 25.0-380

Sand 0-2 mm 50.0-60.0
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Polymermodifierad asfaltmastix

Under senare år har utvecklingsarbete bedrivits för att få fram lämpliga

polymerbindemedel och metoder för modifiering av asfaltmastix (och gjutasfalt)

för broar.

I anslutning till utvecklingsarbetet har speciella kravspecifikationer för

polymerasfaltmastix tagits fram. Stämpelbelastningsvärdet skall enligt BRO 94

ligga mellan 45 och 180 sekunder. Formförändringen vid värmestabilitets-

provning får uppgå till maximalt 10 mm. Vidhäftningen mot betong skall som för

konventionell asfaltmastix uppgå till minst 0.4 N/mm2 (vid 20°C). I princip gäller

samma gränsvärden vid proportionering som för konventionell asfaltmastix.

För en ny asfaltmastixprodukt skall långtidsuppvärmning enligt angivet

förfarande utföras med godtagbart resultat, med uppvärmning under totalt 60

timmar (minst två ton i transportblandare). Under de första 50 timmarna skall

mässans temperatur vara 190°C. Temperaturen höjs sedan till 215°C för de därpå

följande 6 timmarna, och till 230°C för de avslutande 4 sista timmarna. Proven

undersöks med avseende på stämpelbelastningsvärde och formstabilitet (vid

55°C). Formstabilitetsprovningen utförs efter genomförd stämpelbelastnings-

provning (samma kub). Prov tas också ut för analys av återvunnet bindemedel

(mjukpunkt och penetration).

Provtagning utförs efter 30 minuters blandning i transportkokare (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 prov-

tagningstillfällen ingår. Vid varje provtagningstillfälle tas 4 kuber och 2 1-liters

plåtburkar med massa ut. Hälften av proven provas av ett oberoende laboratorium.

Provning utförs på asfaltmastix, ursprungligt polymerbindemedel samt på poly-

merbindemedel som återvunnits ur asfaltmastixprodukten. Följande provnings-

parametrar ingår:

Asfaltmastix

Stämpelbelastningsvärde (FAS Metod 447)

Formstabilitet (VV-Metod enligt BRO 94)

Bindemedelshalt (FAS Metod 404)

Kornstorleksfördelning (FAS Metod 221).

Polymerbindemedel; ursprungligt och återvunnet

0 Penetration vid 40°C (FAS Metod 337)

0 Mjukpunkt (FAS Metod 338)

0 Polymerhalt (IR-spektrofotometri)

För de provkuber som tagits under långtidsuppvärmningens ställs speciella

krav med avseende på hur mycket stämpelbelastningsvärdet får förändras under

uppvärmningens gång. För stämpelbelastningstiderna i sekunder gäller att:

 

45 _<_x1 5180 och 45 5x., 51.65 XI 5180,

där x] är0-prov och Xn är prov 2 to m 56

   

Dessutom skall skillnaden mellan högsta och lägsta värde för xn vara 51.65 X1.

Förändring i formstabilitet får ej uppgå till mer än 10 mm.
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För prov 57-60 anges aktuella resultat med avseende på stämpelbelast-

ningsvärde och formstabilitet, men på dessa ställs inga krav (resultaten tas med

som information för framtida eventuella förbättringar av kravspecifikationen).

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.

(Kravet är _>_4.0 vikt-% SBS).

Återvinning av bindemedlet med bindemedelsanalys utförs för kontroll mot ur-

sprungligt polymerbindemedel, för att få information om bindemedlets kondition,

och koppling till erhållna resultat för asfaltmastixprodukten (stämpelbelastnings-

värde oeh formstabilitet). Inga krav ställs enligt BRO 94 på återvunnet polymer-

bindemedel, men erhållna värden bör ej avvika nämnvärt från motsvarande värden

för ursprungligt polymerbindemedel (även dessa resultat förväntas kunna utnyttjas

för framtida revideringar av specifikationen).

4.2 Gjutasfalt

Beläggningen ovanpå isoleringen utförs med Skyddslager, bindlager (eller

kombinerat skydds/bindlager) samt slitlager av olika slag beroende på val av

kvalitetsklass. Beläggning och isolering skall utföras enligt något av ett antal

angivna alternativ i BRO 94 (se bilaga 1).

Skyddslager av gjutasfalt utförs som kombinerat skydds- oeh bindlager med 70

GJA enligt VÄG 94 eller med 70 PGJA (35 mm) enligt 63.312 i BRO 94. Mest
vanligt är PGJA som också kan väljas som slitlager i samtliga isolerings- och

beläggningsuppbyggnader för betongbroar.

För polymermodifierad gjutasfalt gäller samma krav som för polymermodi-

fierad asfaltmastix, med en del ändringar och tillägg. Dessa är:

0 Långtidsuppvärmningen skall utföras med polymermodiflerad asfaltmastix där
den ingående polymeren är densamma som i gjutasfalten.

0 Stämpelbelastningsprovning skall utföras enligt metod FAS 465. Uppmätt

nedsjunkning skall ligga mellan 2 och 7 mm för PGJA på brobaneplattor av

betong och stål.

0 Formstabilitetsprovning skall utföras vid 80°C. (Vid utläggning för hand av
polymergjutasfalt utgår emellertid kravet på formstabilitetsprovning).

 

Figur 6 Skydds- och bindlager av pmerg/'utasfat PGJA på Högakustenbron
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5 Erfarenheter av polymermodifierad asfaltmastix
och -gjutasfalt inom Vägverksprojekt

Forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits inom en rad samarbetsprojekt

mellan Vägverket och VTI under 90-talet. Nedan refereras och sammanfattas

mycket kort resultat och erfarenheter från dessa.

Polymermodiñerad asfaltmastix [Edwards och Westergren 1996]. En jäm-
förande studie av fyra olika asfaltmastixprodukter utfördes (under 1993-1995).

Avsikten var att jämföra produkternas egenskaper vid högre och lägre temperatur

med hjälp av lämplig provningsmetodik, för utvärdering av både produkter och

metodik. Erhållna resultat och erfarenheter ligger till grund för det aktuella
projektet för fastläggande av kravspecifikationer.

Isolerings- och beläggningssystem för Högakustenbron [Edwards och

Westergren 1999]. Liknande laboratorieundersökningar utfördes också inom ett
projekt rörande material och system för Högakustenbron.

Högakustenbron är genom sitt nordliga läge unik, och saknar därför
motsvarighet i sitt slag i världen vad gäller isolering och beläggning. Det kalla

klimatet och de stora temperaturvariationerna ställer höga och speciella krav bl. a.
på brons isolerings- och beläggningssystem.

Vägverket startade redan 1992 ett projekt för utveckling och utvärdering av ett

antal möjliga system för bron. Projektet pågick sedan i olika utvecklings-,
utvärderings- och provningsskeden (fram till 1998).

Laboratorieprovning och jämförande fältförsök utfördes på ett utvalt antal

isolerings- och beläggningssystem. Materialen liksom utförandet av de olika

lagren i systemen valdes i första hand med utgångspunkt från Vägverkets då

gällande föreskrifter samt erfarenheter från tidigare Vägverksprojekt. För god

stabilitet i värme och goda lågtemperaturegenskaper valdes SBS-modifierade

material (med undantag för referenssystemet).

Undersökningarna resulterade i att Vägverket upphandlade ett isolerings- och

beläggningssystem som från stålytan räknat består av epoxiprimer, epoxi,

polymermodifierad bitumenmatta, polymermodifierad gjutasfalt och som slitlager
polymermodifierad stenrik asfaltbetong med ñberinblandning.

Ett omfattande program med kvalitets- och värmestabilitetskontroll i anslutning

till de olika utläggningsarbetena genomfördes.

Asfaltmastix' åldringsbeständighet [Edwards och Salomonsson1997]. Sedan
1992 pågår ett asfaltmastixprojekt initierat av Stockholm GK/Stockholm Konsult.

Inom projektet behandlas asfaltmastix' åldringsbeständighet. Avsikten är att ta

fram metoder och kriterier så att en bättre bedömning av tillståndet för gamla

asfaltmastixisoleringar på Stockholms broar m.m. kan utföras i framtiden. (Idag

görs s.k. fönsterundersökningar, med återvinning av bindemedlet ur asfaltmastix-
prov. Återvunnet bindemedel analyseras med avseende på mjukpunkt och

brytpunkt enligt Fraass.) Polymermodifierad asfaltmastix behandlas emellertid
inte i projektet.

Långtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94. Långtidsuppvärmningsförsök
enligt BRO 94 har utförts för ett flertal polymermodifierade asfaltmastixprodukter
under perioden 1991-1999.

Långtidsuppvärmningsförsök utförs för att bestämma den polymermodifierade

asfaltmastixproduktens 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
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kravspecifikationer i BRO 94 Bilaga 9-14, under totalt 60 timmar. Under de

första 50 timmarna skall massans temperatur vara 190°C. Temperaturen höjs

sedan till 215°C för de därpå följande 6 timmarna, och till 230°C för de

avslutande 4 sista timmarna. Representant från VTI har medverkar under

långtidslagringens sista 25 timmar. Provtagning utförs enligt angivet förfarande

och proven undersöks med avseende på stämpelbelastningsvärde och

formstabilitet (vid 55°C). Prov tas också ut föranalys av återvunnet bindemedel

(mjukpunkt, penetration och polymerhalt).

Resultat och erfarenheter från samtliga långtidsuppvärmningsförsök har

sammanställts och redovisas i föreliggande notat (avsnitt 8).

5.1 Vilka produkter har ingått i projekten?

Inom ovan nämnda projekt har ett antal asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter av

varierande slag ingått.

För användning på betongbroar har följ ande asfaltmastixprodukter ingått:

0 asfaltmastix med polymerbindemedel PMB 32

asfaltmastix med polymerbindemedel Styrelf 13/60

asfaltmastix modifierad med EVA

konventionell asfaltmastix enligt BRO 94

konventionell asfaltmastix enligt Stockholms GK

För användning på stålbroar är produkterna:

0 asfaltmastix med polymerbindemedel PMB 32

0 asfaltmastix enligt Tjörnrecept (bindemedel B 85)

Gj utasfaltprodukterna är:

0 gjutasfalt med polymerbindemedel PMB 32
0 gjutasfalt enligt Tj örnrecept

5.2 Vilken provningsmetodik har använts?

I avsnittet nedan listas och beskrivs i korthet de provningsmetoder som ingått för

asfaltmastix, gjutasfalt och bindemedel inom forsknings- och utvecklings-

projekten som nämnts.

5.2.1 Asfaltmastix

Mastixprodukterna har undersökts med avseende på följ ande egenskaper:

0 Stämpelbelastningstid, vid 20°C (FAS Metod 447).

0 Formstabilitet, efter 24 timmmar vid 50°C respektive 55°C (BRO 94).
Provkuber värmelagras varefter kubens formförändring bestäms. De

horisontella diagonalmåtten mäts i båda riktningarna med hjälp av skjutmått,

före och efter värmelagringen.

0 Lågtemperaturtest enligt Herrmann (DIN 1996, Teil 18, 1989). En kul-

formad och till låg temperatur tempererad provkropp får falla fritt från en viss

höjd. Provkroppen undersöks sedan med avseende på brott och sprickor.

0 Mjukpunkt enligt Wilhelmi (DIN 1996, Teil 15, 1975). Mjukpunkt enligt för-

farande med kula och ring bestäms för mastixprodukten. Större ring respektive

kula (än i motsvarande FAS-metod 338 för bindemedel) används.
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0 Kulpenetration vid 40°C (TP-BEL ST, 1992). Provningen utförs med nål-

penetrometer enligt FAS metod 337 för bindemedel, men istället för nål

används en kula (diameter 17 mm) som kan belastas med en extra vikt.

Totalvikten vid provning uppgår till 3000 gram. Penetrationen registreras efter

5, 10, och 15 minuter. Provet avlastas och den elastiska återgången mäts.

0 Vidhäftning mot betong vid 20°C. Vinkelrät provdragning med dragkrafts-

ökningen 200 N/s utförs (BRO 94). Asfaltmastixisoleringen appliceras på be-

tongunderlag med gasavledande glasflberväv, till en tjocklek av 10i2 mm.

0 Vidhäftning mot SBS-bitumenmatta, vid 20°C. Vinkelrät provdragning med

dragkraftsökningen 200 N/s utförs före och efter värmelagring 3 månader vid

50°C (BRO 94).

0 Tre-punkts böjtest vid -20°C. Vid provningen bestäms böjdraghållfasthet,

nedböjning och E-modul vid tre-punktsbelastning av en provbalk. Metod enligt

danskt provningsförfarande har valts. Genom kontinuerlig registrering av

pålagd kraft som en funktion av den vertikala deformationen vid

belastningshastigheten 0.5 mm/min, beräknas maximal böjdragspänning,

balkens nedböjning (förlängning) i underkant vid brott samt E-modul.

0 Termisk sprickbildning vid låg temperatur, Thermal Stress Restrained

Specimen Test (TSRST) enligt SHRP-metodik för asfaltmassa, har utförts vid

KTH. Vid provningen utsätts den fixerade provkroppen (5 cm x 5 cm x 20 cm;

eller cylindrisk (l) 5 cm x 20 cm) för en temperatursänkning på 10°C per timme

varvid temperaturen vid brott registreras.

Bindemedelshalt har dessutom bestämts (enligt FAS metod 404 eller 406)

samt fyllmedlets kornstorleksfördelning.

Återvinning av bindemedel har utförts enligt FAS metod 436.

Stämpelbelastningstid och formstabilitet har bestämts också efter uppvärm-

ning 6 timmar vid 220°C. Uppvärmning utförs i enlighet med motsvarande

värmestabilitetsprovning för termoplastisk vägmarkeringsmassa enligt VÄG 94

(VV-metod 503-1993). Prov som överförts i en l-liters plåtburk placeras i termo-

statreglerad värmemantel och värms under kontinuerlig omrörning tills aktuell

temperatur uppnåtts. Provet får sedan stå under omrörning vid denna temperatur i

6 timmar. Provburken är täckt med folie. Omrörningshastigheten är 100 varv per

minut.

Bindemedel har återvunnits efter slutförd stämpelbelastnings- och formföränd-

ringsprovning (för massa som uppvärmts 6 timmar vid 220°C) och analyserats

med avseende på mjukpunkt, brytpunkt, duktilitet och elastisk återgång.

5.2.2 Gjutasfalt

Gj utasfaltprodukterna har undersökts med avseende på följande egenskaper:

0 Stämpelbelastningsvärde vid 40°C (FAS Metod 465).

0 Formstabilitet efter 24 timmar vid 80°C. På grund av stenmaterialets samman-
hållande verkan i giutasfalten krävs högre temperaturer än för asfaltmastix.

Provningstemperaturen 80°C har valts efter inledande försök på aktuell

gjutasfalt.

0 Tre-punkts böjtest med Bending Beam Rheometer vid låg temperatur enligt

SHRP- metodik. Vid provningen bestäms asfaltmastixproduktens styvhet och

m-värde vid låg temperatur och krypbelastning. En liten provbalk belastas för
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att simulera hur spänningar byggs upp vid fallande temperatur i en beläggning.

(Metodiken är avsedd för bindemedel men har provats också för mastix.)

0 Tre-punkts böjtest vid iOOC. (Provningsmetodik som för asfaltmastix enligt

ovan.)

0 Kryptest vid 40°C. Här avses dynamisk enaxial belastningsprovning med

1 sekunds belastning och 1 sekunds vila under 3600 pulser och belastningen

100 kPa. Provningen utförs på marshallprovkropp eller borrkärna. Kryphastig-

het och dynamisk krypmodul beräknas.

0 Termisk sprickbildning vid låg temperatur (TSRST). (Som för asfaltmastix

enligt ovan.)

Bindemedelshalt har dessutom bestämts (enligt FAS metod 404 eller 406)

samt kornstorleksfördelning.

Återvinning av bindemedel har utförts enligt FAS metod 436.

5.2.3 Bindemedel

På ursprungligt polymerbindemedel och på bindemedel som återvunnits ur aktu-

ella mastixprodukter (genom extraktion i diklormetan och destillation, enligt FAS

Metod 436) har följ ande provning ingått:

Penetration vid 25°C och 40°C (VÄG 94, FAS Metod 337).
Mjukpunkt, K&R (VÄG 94, FAS Metod 338).

Brytpunkt, Fraass ( VÄG 94, IP 80).

Duktilitet vid 25°C och 17°C (VÄG 94, ASTM D-113).

Flampunkt, Pensky Martens (VÄG 94, SS/ISO 2719-1988).

Elastisk återgång vid 25°C, 13°C och 10°C (ASTM D-113, Eurobitume 89

Vonk och Gooswilligen, Shell TR 8.23 1992, Elf-metodik).

0 Tre-punkts böjtest med Bending Beam Rheometer vid låg temperatur enligt

SHRP- metodik. Vid provningen bestäms bindemedlets styvhet och m-värde

vid låg temperatur och krypbelastning. En liten provbalk belastas för att

simulera hur spänningar byggs upp vid fallande temperatur i en beläggning.

0 Fluorescensmikroskopi.

0 IR-analys, för bestämning av polymerhalt.

0 GPC-analys (Gel Permeation Chromatography). Kemisk karaktärisering med
avseende på molekylviktsfördelning.

På ursprungligt polymerbindemedel har dessutom viktförlust, efter

upphettning 5 timmar vid 163°C (TFOT), utförts samt därefter ånyo provning med

avseende på penetration, mjukpunkt, brytpunkt, duktilitet, elastisk återgång,

fluorescensmikroskopi och GPC.

Kemisk kompatibilitet med SBS-bitumenmatta har undersökts. Provningen

avser mjukpunktsförändring under värmelagring 3 månader vid 50°C i kontakt

med mattans svetsbitumenskikt. Ett cirka 2 mm tjockt skikt av aktuell polymer-

bitumen appliceras på ett lock och förses sedan med ett lika tjockt skikt av svets-

bitumen från mattan. En polyesterväv placeras mellan lagren. Lock och prov för-

ses med en omslutande aluminiumfolie och placeras i värmeskåp för lagring.
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6 Syfte och förväntad nytta med det aktuella
projektet

Med polymermodifierad asfaltmastix respektive gjutasfalt erhålles som nämnts

bättre stabilitet vid högre temperaturer och bättre lågtemperaturegenskaper, men

endast under förutsättning att polymeren passar för produkten ifråga och att

kvaliteten kan säkerställas och följas upp på tillförlitligt sätt. Om detta kan uppnås

erhålles vid varje utläggningstillfålle en produkt med samma goda funktionella

egenskaper från gång till gång.

Större säkerhet och bättre resultat vid isolering och beläggning med polymer-
modifierade asfaltmastix- respektive gjutasfaltprodukter förväntas ge vinster i

form av kortare avstängningstider samt färre reparationer och omläggningar på

broar.

Med förbättrade kravspeciñkationer för dessa produkter kan val av produkter
göras betydligt mer effektivt och säkert.

Möjligheterna att påverka det europeiska harmoniseringsarbetet inom CEN

TC 314 Mastic Asphalt for Waterprooflng (se avsnitt 9) förväntas dessutom öka

med ökad kunskap och erfarenhet om relevanta provningsmetoder och krav för
asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter som behandlas där.

Projektets syfte var att ta fram ytterligare kunskap och erfarenheter om

asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter, i synnerhet SBS-modifierade produkter med

lämpliga egenskaper för svenska (nordiska förhållanden). Projektarbetetskulle

omfatta bl.a laboratoriestudier som skulle leda fram till förslag vad gäller
följande:

0 Metoder för bestämning och kontroll av derespektive produkternas funktion

och kvalitet. Kravspeciflkationer.

0 Metoder för bestämning och kontroll av polymerbindemedlets funktion och

kvalitet i produkten.

På grund av brist på material kom laboratoriestudien att innefatta endast

mastixprodukter.

Beträffande långtidsuppvärmningsförsök, skulle sammanställda erfarenheter

och resultat från utförda försök under 90-talet tillsammans med resultat från ovan

nämnda laboratoriestudie, ligga till grund för ett förslag till modifierad och om

möjligt kortare metodik för godkännande av ny asfaltmastix- eller gjutasfalt-

produkt.

7 Laboratoriestudie

Laboratoriestudien omfattar provning avasfaltmastix samt urprungligt respektive

återvunnet polymerbindemedel i mastixprodukten. Provning har utförts efter

varierande uppvärmningstider inom långtidslagringsförsök enligt BRO 94 och i

laboratoriet.

I studien ingår också provserier för undersökning av stämpelbelastnings-

metodens precision.

7.1 Produkter

Två polymermodifierade asfaltmastixprodukter ingår i studien. Produkterna

överensstämmer med produkter som ingått i långtidsuppvärmningsförsök enligt
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BRO 94 i Farsta (februari 1997) respektive Akalla (december 1997). Provtagning

har utförts i samband med dessa försök.
Polymerbindemedlet är enligt uppgift i båda fallen PMB 32 från Nynäs och

förväntas enligt krav i BRO 94 ha en polymerhalt på minst 4 vikt-%.

Asfaltmastixens sammansättning överensstämmer enligt uppgift också med

motsvarande krav enligt BRO 94 för gränsvärden vid proportionering av

asfaltmastix (BRO 94 Bilaga 9-14 Tabell 1).

7.2 Provningsmetodik

Provning har utförts med avseende på följ ande parametrar:

Asfaltmastixprodukt

0 Stämpelbelastningstid vid 20°C (FAS Metod 447).

0 Formstabilitet efter 24 timmmar vid 55°C (BRO 94). Provkuber värmelagras

varefter kubens formförändring bestäms. De horisontella diagonalmåtten mäts i

båda riktningarna med hjälp av skj utmått, före och efter värmelagringen.

0 Mjukpunkt enligt Wilhelmi (DIN 1996, Teil 15, 1975). Mjukpunkt enligt för-

farande med kula och ring bestäms för mastixprodukten. Större ring respektive

kula (än i motsvarande FAS-metod 337) används.

Provning har utförts på ursprunglig asfaltmastixprodukt samt på prov som

uppvärmts under olika lång tid i samband med långtidsuppvärmningsförsöket

(upp till 60 timmar) respektive i laboratoriet (upp till 6 timmar vid som högst
230°C).

Uppvärmning i laboratoriet har utförts i enlighet med motsvarande värme-

stabilitetsprovning för termoplastisk vägmarkeringsmassa enligt VÄG 94 (VV-
metod 503-1993). Prov som överförts i en 1-liters plåtburk placeras i termostat-

reglerad värmemantel och värms under kontinuerlig omrörning tills aktuell tempe-

ratur uppnåtts. Provet får sedan stå under omrörning vid denna temperatur i 6 tim-

mar. Provburken är täckt med folie. Omrörningshastigheten är 100 varv per minut.
Vid långtidslagringsförsök enligt BRO 94 utförs stämpelbelastningsprovning

och formstabilitetsprovning på samma kub (i nämnda ordning). Detsamma har

gällt för motsvarande provningar på laboratorieuppvärmt asfaltmastixprov. För
båda alternativen gäller sedan att också samma kuber använts för bestämning av
mjukpunkt Wilhelmi.

Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning har även bestämts.

Ursprungligt och återvunnet polymerbindemedel

0 Traditionell bindemedelsanalys: penetration vid 25°C och/eller 40°C (VÄG

94, FAS Metod 337; mjukpunkt, K&R (VÄG 94, FAS Metod 338);

brytpunkt, Fraass (VÄG 94, IP 80); duktilitet vid 25°C och/eller 17°C (VÄG

94, ASTM D-113); elastisk återgång vid 25°C och/eller 10°C (ASTM D-113,

Eurobitume 89 Vonk och Gooswilligen, Shell TR 8.23 1992, Elf-metodik).

0 Tre-punkts böjtest med Bending Beam Rheometer enligt SHRP- metodik.

Vid provningen bestäms bindemedlets styvhet och m-värde vid låg temperatur

och krypbelastning. En liten provbalk belastas för att simulera hur spänningar

byggs upp vid fallande temperatur i en beläggning. T300 Mpa har bestämts.
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0 Fluorescensmikroskopi. Metodiken visade sig inte ge någon användbar

information för aktuella polymerhalter och uteslöts därför efter inledande

undersökningar.

0 IR-analys. FT-IR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) är en analytisk

metod för information om ett materials kemiska struktur. Speciellt närvaron av

funktionella grupper kan studeras. 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 vågtals-

område oberoende av hur molekylen ser ut för övrigt. Det finns således en

korrelation mellan de vågtal vid vilka molekylen absorberar IR-strålning och

molekylens struktur. I ett lR-spektrum avsätts strålningsintensitet mot

våglängd. Absorbansen uppmäts som höjd eller area. 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 också möjligt att bestämma

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

kan kännas igen i ett polymermodiflerat bindemedel. Även polymerhalten i

polymermodiñerat bindemedel kan i vissa fall bestämmas. IR-analys har i den

aktuella undersökningen ingått för bestämning av polymerhalt och som

fingerprinting .

0 GPC-analys (Gel Permeation Chromatography). Vid GPC-analys

karaktäriseras ett material med avseende på molekylvikt och molekyl-

viktsfördelning. Molekylviktsfördelning kan studeras för olika typer av

bitumen och polymerbitumen. Polymerhalten kan bestämmas för SBS-

modifierat 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 molekyler 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 moleeular weight (MW), z-average

molecular weight (MZ), (z+l)-average molecular weight (Mm), pikvärdet och

pOIydispercity (MW/Mn). Varje molekylviktsmedelvärde påverkas av

förändringar inom olika delar i kromatogrammet. Mn påverkas Lex. 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. 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.

0 Konsistensmätning med ARRB elastometer. ARRB-elastometern har

utvecklats vid Australiens Road Research Board och är avsedd för

polymerbitumen. [Oliver och Witt. 1988]. Elastisk återgång, konsistens, seghet

(area under kraft/deformationskurvan) samt maximal kraft och töjning till brott

under kontrollerade temperatur och belastningshastighet kan mätas med

instrumentet. Vid provningen skjuvas bindemedelsprovet axiellt mellan två

koncentriska cylindrar vid kontrollerad töjningshastighet y och till en bestämd

töjningsnivå (belastningsfas). Här kopplas lasten ifrån och töjningsåtergången
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och tiden för denna mäts (återgångsfasen). Under belastningsfasen mäts både

kraften och deformationen. Den maximala kraften (spänningen om) som

erhålles i slutet av belastningsfasen används för beräkning av konsistensen.

Under återgångsfasen kan den elastiska återgången vid olika tider erhållas.

Konsistensen definieras som y°/omax. Provning har i den aktuella under-

sökningen utförts vid 30°C men i mycket begränsad omfattning.

Kohesionsprovning med slagpendel. 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.) Endast inledande försök med

kohesionspendel har genomförts.

Återvinning av polymerbindemedel har utförts enligt FAS 436 (diklormetan).

Provning har utförts på ursprungligt polymerbindemedel före och efter TFOT

samt på återvunnet bindemedel från mastix som ingått i långtidsupp-

värmningförsök respektive uppvärmningsförsök i laboratoriet. Dessutom har

försök gjorts att utföra uppvärmning av polymerbindemedlet i laboratoriet, på

motsvarande sätt och med samma uppvärmningsutrustning som för

mastixprodukten.

7.3 Provning och provningsresultat

7.3.1 Asfaltmastix från Iångtidsuppvärmningsförsök i Farsta

Erhållna resultat för asfaltmastixprodukten från Farsta framgår av tabell 1 och 2.

Långtidsuppvärmningsförsöket enligt BRO 94 utfördes i en tio tons transport-

blandare och har tidigare redovisats i VTI Utlåtande Nr 643 (1997). Enligt där

redovisade resultat uppfyllde produkten inte ett av de då gällande kraven för

stämpelbelastningsvärdets förändring (45 le 5180 och X1 an 51.65 X1 5180, där

X1 är O-prov och Xn är prov 2 tom. 56). Kravet på polymerhalt (24.0 vikt-%) var

inte heller uppfyllt.

      

Tabell] Asfaltmastix. Provningsresultat för asfaltmastixprodukt från Farsta
(02-9 7) ejier långtidsuppvärmning enligt BRO 94 respektive efter
uppvärmning i laboratoriet 6 timmar vid 220°C

Provning Långtidsuppvärmning enligt BRO 94 6 tim vid 220°C

0 tim 25 tim 40 tim 49 tim 56 tim 59 tim 60 tim Omg1 Omgz

Stämpelvärde 55 66 68 69 115 104 1 12 67 84

(sek) ---35.5 ..... -§9 ..... -_99 ..... -12..... _11.3_ ..... _-êl ..... _11.7_ ____ "1.9.2_____ --114---
71 86

163 94

Formför- 4 4 3 10 8 9

ändring (mm) ..................... -§5....... __5....... -_2................. __9_ ................

Mjukpunkt 104 102 101 102 99 92

Wilhelmi (°C) 97 85

Bindem.halt (vikt-%) 14.8 14.5 13.9 13.5
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Stämpelbelastningsvärdet för prov som tagits ut efter upp till 56 timmars

blandning varierar mellan 55 och 115 sekunder. Skillnaden mellan det högsta och

lägsta uppmätta medelvärdet uppgår till 60 sekunder (dvs. det högsta värdet är

mer än dubbelt så högt som ingångsvärdet X1). Erhållna resultat för två kuber vid

varje angiven tid framgår av figur 7.

Vid motsvarande provning på asfaltmastix som uppvärmts i laboratoriet

6 timmar vid 220°C varierar erhållna värden kraftigt, både mellan provkuber och

mellan provningsomgångar. Svårigheter med att få en homogen massa noteras.
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Figur 7 Stämpelbelasmingsvärde vid långtidsuppvärmningsförsök i Farsta

Förändringen i formstabilitet ligger mellan 2 och 6 mm för provkuber som

tagits ut under långtidsuppvårmningsförsökets första 56 timmar (samma

provkuber som stämpelbelastats). Vid 60 timmar har förändringen nått krav-

gränsen på 10 mm. Erhållna resultat framgår av figur 8.

Vid motsvarande provning på asfaltmastix som uppvärmts i laboratoriet,

6 timmar vid 220°C, varierar erhållna värden mellan 5 och 9 mm. Den

förhållandevis stora skillnaden mellan erhållna resultat är ytterligare en indikation

på massans inhomogenitet vid laboratorieuppvärmning.
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Figur 8 Förändring iformstabilitet vid långtidsuppvärmningsförsök i Farsta
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Mjukpunkt Wilhelmi för prov från långtidsuppvärmningsförsöket ligger

mellan 101 och 104°C. Mjukpunkten verkar inte märkbart påverkas under

långtidsuppvärmningsförsökets gång.

Motsvarande värden efter uppvärmning i laboratoriet, 6 timmar vid 220°C,
ligger lägre och varierar mellan 85 och 99°C.

Bindemedelshalten varierar mellan 14.8 och 13.5 vikt-%. Lägsta binde-

medelshalten har erhållits för prov som uppvärmts 60 timmar i långtids-

lagringsförsöket. Den lägre bindemedelshalten kan bero viss separation av
asfaltmastixen och/eller polymerbindemedlet (polymerens densitet är lägre än
ursprungsbitumenets).

Tabell 2 Bindemedel. Provningsresultat för återvunnet polymerbindemedel
från asfaltmastixprodukt efter långtidsuppvärmning enligt BRO 94 i
Farsta (02-97). Resultat också förursprungligt polymerbindemedel
Möre och efter TFOT) samt efter uppvärmning av bindemedel i
laboratoriet 6 timmar vid 220°C.

             

Provning Långtidsuppvärmning enligt BRO 94 och återvinning Ursprungligt bindemedel

0 tim 25 tim 40 tim 49 tim 56 tim 59 tim 60 tim Före Efter 6 tim

TFOT TFOT 220°C

Penetration (mm'1) 25°C 63 66 65 63 64 50 65

40°C 212 196 195 192 246 238 238 191 170 200

Mjukpunkt (°C) 68 72 76 75 67 60 60 62 62 70

Duktilitet (cm) 25°C >1OO >1OO >1OO

17°C 86 85 84 56 >1OO 90

Elastisk återgång (%)

25°C 89 91 90 85 95 91 89

10°C 82 72

Elastometer 30°C

max kraft (kPa) 9.9 18.8

elastisk återgång (%) 48 56

Brytpunkt Fraass (°C) -17 -18 -14

BBR, T300Mpa (°C) -23 -25 -23 -23 -20 -21

Polymerhalt IR (vikt-%) 3.5

Vl 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5

VTI 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 4.0 3.5

         

För återvunnet bindemedel från asfaltmastix som tagits ut under långtids-

uppvärmningsförsök gäller att konventionella bindemedelsegenskaper som

penetration, mjukpunkt, duktilitet och elastisk återgång förändrats något under

uppvärmningens gång. Bindemedlet blir under de första cirka 50 timmarna efter

hand något hårdare (i termer av något fallande penetration, högre mjukpunkt och

något försämrad duktilitet). Elasticiteten (vid 25°C) och styvheten vid låg

temperatur (BBR-analys) har emellertid inte ändrats märkbart för bindemedlet.

Långtidsuppvärmningens inverkan på de traditionella bitumenegenskaperna efter

återvinning framgår avfigur 9.

Ursprungligt bindemedel har något lägre mjukpunkt, bättre duktilitet och

elastisk återgång än återvunnet bindemedel från asfaltmastix som tagits ut vid

tiden noll i långtidsuppvärmningsförsöket. Efter TFOT har penetrationen sjunkit
till följd av oxidation. Den elastiska återgången har försämrats något liksom
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brytpunkt Fraass. Motsvarande förändring har emellertid ej registrerats Vid böjtest
med BBR.

Efter uppvärmning av ursprungligt pelymerbindemedel i laberatoriet, 6 timmar

Vid 220°C, har mjukpunkten Ökat en del (SOC). Penetrationen har förändrats (Ökat)

marginellt och den elastiska återgången (Vid 25°C) har sjunkit i ungefär lika stor
omfattning som Vid TFOT.

250 . .
I i i i

| | i

200 ------ --L-n ' -*---
-O-Penetration 40°C [0.1mm]

150 -I-Mjukpunkt[°C]

+Duktilitet 17°C [cm]

100 -X-Elastisk återgång 25°C [%]

, i + '
50 ------ -- 'T ------ --
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Figur 9 Förändring av bindemedelsegenskaper under längtidsuppvärmnings-
försök i Farsta
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Figur 10 Jämförelse mellan bindemedelsegenskaper hös ursprungligt binde-
medel (röd stapel), återvunnet frän mastix vid tiden 0 (gul stapel),
56 timmar (blå stapel) respektive 60 timmar (grön stapel) i långtids-
uppvärmningsförsöket. Svart stapel representerar motsvarande
egenskap hos bindemedlet efter 6 timmars uppvärmning vid 220°C i
laboratoriet
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GPC-analys

Kemisk karaktärisering med GPC har utförts för ursprungligt polymerbindemedel

(före och efter TFOT) samt för återvunnet bindemedel i mastix från långtids-

uppvärmningsförsöket.

Skillnaden mellan ursprungligt polymerbindemedel och ursprungligt

polymerbindemedel efter TFOT karaktäriseras av förhöjda värden i samtliga

molekylregioner (Mn, MW, MZ och Mm). Pikvärdet MP sjunker något och

molekylviktsfördelningens bredd D (MW/Mn) ökar.

Till följd av tillverkning och återvinning av bindemedlet sker samma

förändringar som vid TFOT, d.v.s. Mn, MW, MZ och Mz+1 ökar. Ökningen är dock

något mindre för Mn men större för övriga tre högre medelmolekylvikter.

Figur 11 visar molekylviktsfördelningen för ursprungligt bindemedel före och

efter TFOT samt efter 56 timmar i långtidsuppvärmningsfösök med efterföljande

återvinning. Av figur 12 framgår hur de olika medelmolekylvikterna förändrats
under långtidsuppvärmningsförsökets gång.

120.00 - Farsta GPC-kromatogram

 

1 . -
00 00 -PMB urspr. bind

80.00 _ WPMB urspr. eTFOT

Mastix 56h återv.

      

g 60.00 -

40.00 1

20.00 -

000 I I ' ä

13.00 18.00 23.00 28.00 33.00

Tid [min]

Figur 11 GPC-analys för ursprungligt polymerbindemedelföre och efter TFOT
samt för bindemedel som återvunnits ur asfaltmastix efter 56 timmars
långtidsuppvärmning i Farsta
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Figur 12 Molekylviktsfördelningens förändring med tiden hos polymer-
bindemedlet under långtidsuppvärmning i Farsta
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IR-analys

Kemisk karaktärisering med IR har utförts för de prov som också analyserats med

GPC. Polymerhalt (SBS) har bestämts (enligt metodik som används vid danskt

Vejtekniskt Institut (VI) i Roskilde).

Polymerhalten för ursprungligt bindemedel har beräknats till 4.0 procent. För

återvunnet bindemedel ligger motsvarande värde mellan 3.0 och 3.5 procent.

Anledningen till att lägre halter erhållits för återvunnet prov kan bero på

återvinningsprocessen och/eller viss separation i mastixprovet. Enligt metoden

avrundas erhållet värde till en noggrannhet på fem tiondelar.

7.3.2 Asfaltmastix från långtidsuppvärmningsförsök i Akalla

Erhållna resultat för asfaltmastixprodukten från Akalla framgår av tabell 3 och 4.

Långtidsuppvärmningsförsöket enligt BRO 94 utfördes i en tio tons transport-

blandare. Enligt nedan redovisade resultat uppfyller produkten inte ett av de då

gällande kraven för stämpelbelastningsvärdets förändring (45 fxl 5180 och X1 gxn

51.65 X1 5180, där x] är 0-prov och xn är prov 2 tom. 56).
Kravet på polymerhalt (24 vikt-%) var inte heller uppfyllt.

Tabell 3 Asfaltmastix. Provningsresultat för asfaltmasiixproduki från Akalla
(12-97) efter långiidsuppvärmning enligt BRO 94 samt efter uppvärm-
ning i laboraioriet 6 timmar vid 220°C respektive 230°C.

   

Provning Långtidsuppvärmning enligt BRO 94 6 tim

Otim 25 tim 40 tim 49 tim 56 tim 59 tim 60 tim 220°C 230°C

Stämpelvärde 144 184 204 210 203 211 212 240 189 183 172

(sen ---19.7____ -1.7.4 ____ _19_Q__.__29_2____ -2.99____ -2.2.4 ____ _199._ 252 207 250 186
244 217 162 152

274 216 171 179

  

Formför- 3 4 5 5 5 8 9 10 11 25 21

ändring (mm) ______ __4 ______ __4______ __ç______ __Fg ______ __7_ ______ 10 10 21 20

12 12 21 22

12 12 22 19

                   

Mjukpunkt 94 94 92 91 96 91 91 89

Wilhelmi (°C) 93 94 90 91

Bindem.halt (vikt-%) 16.3 15.8 16.2 15.9

 

Stämpelbelastningsvärdet för prov som tagits ut efter upp till 56 timmars

blandning ligger förhållandevis högt och varierar mellan 144 och 235 sekunder.

Skillnaden mellan det högsta och lägsta uppmätta medelvärdet uppgår således till

91 sekunder. Stämpelbelastningsvärdets förändring framgår av figur 13.

Vid 35 timmar har stämpelbelastningsvärdet uppnått den övre kravgränsen på

180 sekunder. Stämpelbelastningsvärdet stiger därefter ytterligare, till som mest
235 sekunder efter 52 timmars långtidsuppvärmning.
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Figur 13 Stämpelbelasmingsvärde vid långtidsuppvärmningsförsök iAkalla

Förändringen i formstabilitet ligger mellan 2 och 6 mm efter upp till 56

timmars långtidsuppvärmning. Vid 60 timmar har förändringen nästan nått
kravgränsen på 10 mm. Erhållna resultat framgår av ñgur 14.
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Figur 14 Förändring iformstabilitet vid långtidsuppvärmningsförsök iAkalla

Mjukpunkt Wilhelmi ligger mellan 91 och 94°C och verkar inte märkbart
påverkas under uppvärmningsförsökets gång.
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Tabell 4 Provningsresultat för återvunnet polymerbindemedel i asfaltmastix-
produkt efter långtidsuppvårmning enligt BRO 94 i Akalla (12-97).
Resultat redovisas också för ursprungligt polymerbindemedel (före
och efter TFOT) samt efter uppvärmning 6 timmar vid 220°C.
Motsvarande resultat ingår också för återvunnet bindemedel från
asfaltmastix efter uppvärmning i laboratoriet 6 timmar vid 220°C
respektive 230°C.

 

Provning Långtidsuppvärmning enligt

BRO 94 och återvinning

Ursprungligt bindemedel Återvunnet bindemedel ur

asfaltmastix efter uppvärmning

                       

0 40 56 60 Före Efter 6tim 220°C 220°C 230°C

tim tim tim tim TFOT TFOT omg1ong Omg1 Ong Omg1 Omgz

Penetration(mm'1) 25°C 52 49 44 45 58 43 53 54 45 47 45 49

40°C 151 136 124 129 175 127 168 170 131 132 131 141

Mjukpunkt(°C) 75 77 76 72 73 73 67 67 73 73 70 70

Duktilitet (cm) 25°C 85 55

17°C 41 31 22 20 71 39 23 24 22 23

Elastisk återgång (%)

25°C 89 88 84 79 94 85 85 85 84 84 76 80

10°C 79 71

Elastometer 30°C

max kraft (kPa) 13.1 49.5

elastisk återgång (%) 73 77

Brytpunkt Fraass (°C) -21 -17

BBR, Tamm (°C) -22 -22 -21 -21 -21 -21

Polymerhalt lR (vikt-%)

VTI 2 2 2 2 2.5 2

För återvunnet bindemedel från asfaltmastix som tagits ut under långtidsupp-

Värmningsförsök gäller att konventionella bindemedelsegenskaper som

penetration, mjukpunkt, duktilitet och elastisk återgång förändrats något under

uppvärmningens gång. Bindemedlet blir under de första cirka 50 timmarna efter

hand något hårdare (i termer av något fallande penetration, aningen högre

mjukpunkt och något försämrad duktilitet Vid 17°C). Elasticiteten (vid 25°C) har

även sjunkit något, men däremot inte styvheten Vid låg temperatur (BBR-analys).
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Figur 15 Förändring av bindemedelsegenskaper under långtidsuppvärm-
ningsförsök i Akalla

Ursprungligt bindemedel har något lägre mjukpunkt, högre duktilitet och högre

elastisk återgång än återvunnet bindemedel från asfaltmastix som tagits ut vid
tiden noll i långtidsuppvärmningsförsöket. Efter TFOT har penetrationen sjunkit

till följd av oxidation, den elastiska återgången försämrats något liksom brytpunkt

Fraass (motsvarande förändring har emellertid ej registrerats vid lågtemperatur-
böjtest med BBR). Mjukpunkten har inte förändrats alls.

Efter uppvärmning av ursprungligt polymerbindemedel i laboratoriet 6 timmar
vid 220°C har mjukpunkten (till skillnad från motsvarande fall med prov från

Farsta) sjunkit en del (6°C). Penetrationen har förändrats marginellt (sjunkit). Den

elastiska återgången (vid 25°C) har sjunkit i lika stor omfattning som vid TFOT.
Överensstämmelsen mellan de utförda två omgångarna är god.

För återvunnet bindemedel ur asfaltmastix som uppvärmts i laboratoriet

6 timmar vid 220°C överensstämmer erhållna värden för penetration, mjukpunkt,
duktilitet (vid17°C) och elastisk återgång (vid 25°C) med motsvarande värden för

bindemedel som återvunnits ur asfaltmastix efter 56-60 timmar i långtidslagrings-

försök enligt BRO 94.

För återvunnet bindemedel ur asfaltmastix som uppvärmts i laboratoriet

6 timmar vid 230°C varierar erhållna värden mellan utförda tvåuppvärmnings-
omgångar mer än i fallet med uppvärmning vid 220°C. Erhållna värden stämmer i

medeltal något bättre överens med fallet långtidsuppvärmning enligt BRO 94 efter

60 timmar än med fallet efter 56 timmar.
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Figur 16 Jämförelse mellan bindemedelsegenskaper hos ursprungligt binde-
medel (röd stapel), återvunnet från mastix vid tiden 0 (gul stapel),
56 timmar (blå stapel) respektive 60 timmar (grön stapel) i långtids-
uppvärmningsförsöket.
Rosa och ljusblå stapel (två omgångar) representerar motsvarande
resultat efter 6 timmars uppvärmning av asfaltmastix vid 220°C i
laboratoriet följt av återvinning. Svart och vit stapel (två omgångar)
representerar motsvarande resultat efter 6 timmars uppvärmning av
bindemedlet vid 22 0C i laboratoriet.

GPC-analys

Kemisk karaktärisering med GPC har utförts för ursprungligt polymerbindemedel

samt för bindemedel som uppvärmts 6 timmar vid 220°C respektive 230°C i

laboratoriet.

Skillnaden mellan ursprungligt polymerbindemedel och polymerbindemedel

efter tillverkning och återvinning ur asfaltmastix (som tagits ut vid tiden 0 i

långtidsuppvärrnningsförsöket) karaktäriseras av förhöjda värden i samtliga

molekylregioner (Mn, MW, Mz och Mm). Pikvärdet MP sjunker något och

molekylviktsfördelningens bredd D (MW/Mn) ökar.

Till följd av uppvärmning i laboratoriet vid 220°C eller 230°C sker samma

förändringar, d.v.s. Mn, MW, MZ och MZ+1 ökar. Speciellt stor är ökningen för MZ

och Mm.

Figur 17 visar molekylviktsfördelningen för ursprungligt bindemedel, åter-

vunnet bindemedel samt polymerbindemedel som uppvärmts i laboratoriet.

Vid jämförelse med motsvarande diagram för polymerbindemedlet från

Farstaförsöket konstateras att de båda polymermodiflerade bitumenprodukterna

inte överensstämmer med avseende på molekylviktsfördelning som i fallet Akalla

är kraftigt förskjutet åt högre molekylviktsområden men också har ett lägre

polymerinnehåll.
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Figur 17 GPC-analys för ursprungligt polymerbindemedel, för bindemedel som
återvunnits ur asfaltmastix vid tiden 0 under långtidsuppvärmnings-
försöket i Akalla samt för polymerbindemedel som uppvärmts i
laboratoriet 6 timmar vid 220°C

IR-analys

Kemisk karaktärisering med IR har utförts för de prov som också analyserats med

GPC. Polymerhalt (SBS) har bestämts (enligt metodik som används vid danskt

Vejtekniskt Institut (VI) i Roskilde).

Polymerhalten för ursprungligt bindemedel har beräknats till 2.5 procent. För

återvunnet bindemedel ligger motsvarande Värde mellan 2.0 och 2.5 procent.

Anledningen till att något lägre halter erhållits för återvunnet prov kan bero på

återvinningsprooessen och/eller viss separation i mastixprovet. Enligt metoden

avrundas erhållet värde till en noggrannhet på fem tiondelar.

Samliga resultat vid polymerhaltsbestämning samt erhållna IR-diagram

redovisas i bilaga 4. Diagrammet för ursprungligt polymerbitumen framgår av

f1gur 18.

m5: Akalla

   

5 . Uk

0,0 .
43033 3600 3200 2800 241] 2003 1800 1603 1430 1200 1000 8530 6(1) 430.0

cm-l

  

Figur 18 IR-analysför ursprungligtpolymerbindemedelfrån Akalla
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7.4 Stämpelbelastningsmetodens precision

Stämpelbelastningsprovning utförs i svenska kravspeciñkationer enligt FAS

Metod 447 Bestämning av stämpelbelastningstid för asfaltmastix (avsedd för

asfaltmastix och spårgjutasfalt) eller enligt FAS Metod 465 Bestämning av

stämpeltryck för gjutasfalt (avsedd för beläggningsgjutasfalt).

Metoderna har på uppdrag av svenska gjutasfaltföreningen tidigare utvärderats

inom ett omfattande projekt [Christensen 1992]. Resultat från detta projekt har

påverkat svensk provningsmetodik samt standardiseringsarbetet inom CEN TC
227 vad gäller val av stämpelbelastningsmetodik.

Provningsparametrar som studerades i projektet var provtryckning på olika

sidor av enkub, testtemperaturens inverkan samt provning med eller utan form.

Receptets och blandningstidens inverkan ingick dessutom samt jämförelser och
studier av motsvarande metoder från andra europeiska länder.

Beträffande stämpelbelastningstid för konventionell asfaltmastix konstateras att

provningsmetodiken fungerar tillfredsställande (se ñgurl9). Dock påtalas att

testtemperaturintervallet 20i0.5°C kan orsaka skillnader på upp till 18% i

stämpelvärde och således är något generöst tilltaget.

Polymermodiflerad asfaltmastix ingår inte i studien.

FÖRSÖK MED LAB.-BLANDAD GJUTASFALT
1 cm2,20 r-.C,1 min förb.

y=-O.646393+ .0112596tx r=0.992

          

' ' ' ' Fi . 1
gitåg'tqeltld n sek for V GASF._9138

200 r

E n: ?ägo 'á '05°
150 _ * ^

100 ' *
. F 4'

50 :

0 h . 1 . . . . 1 . J . . i ._ . . .

0 50 100 150

Stömpeltid i sek för
Sida 2

Figur 19 Precisonför provning av stämpelbelastningstid enligt FAS
[Christensen 1992]

Enligt motsvarande CEN-metodik, prEN 12697-20, bestäms inte tiden för

10 mm nedsjunkning utan registreras nedsjunkningen efter viss tid. Andra

skillnader är att provningen utförs med sidostöd och vid provningstemperaturen

22°C eller 40°C. Enligt föreslagen produktspeciflkationsstandard prEN 12970 är

det emellertid möjligt att använda den svenska varianten FAS metod 447 till

asfaltmastix för broisolering (se avsnitt 9).
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7.4.1 Provkuber av asfaltmastix från långtidsuppvärmningsförsök i
Akalla

Stämpelbelastningsprovning enligt FAS Metod 447 har utförts för tre omgångar

om vardera 20 provkuber polymermodifierad asfaltmastix som tagits ut i

anslutning till långtidSuppvärmningsförsöket i Akalla i december 1997. Kuberna

togs ut efter 43, 46 respektive 50 timmars långtidsuppvårmning. Provningarna

utfördes under en period av tre dagar i mars 1998.

Överensstämmelsen mellan två provtryckningar på en kub (inom intervallet

170-220 sekunder) framgår av figur 20 där samtliga 60 provtryckningar ingår.

Skillnaden mellan de två belastningstiderna Överstiger inte i något fall 20% av

aritmetiska medelvärdet (precisionskrav enligt metoden). I 52 fall av 60 är

standardavvikelsen 510%.
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Figur 20 Stämpelbelastningstider för provserie på 60 kuber från långtids-
uppvärmningsförsök i Akalla. Provtryckning på två sidor enligt FAS
Metod 446 medjämn fördelning av punkter kring likhetslinjen.

Medelvärde och enskilda värden för varje provningsomgång framgår av ñgur
21.
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Figur 21 Stämpelbelasmingstider för provkuber efter 43,
timmars långtidsuppvärmning
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8 Långtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94
I dag gällande krav vid längtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94 beskrivs

ingående i avnitt 4.1.

Kraven har under 90-talet modiñerats i två omgångar. Ändringar har utförts

mot bakgrund av utförda studier i laboratoriet och nya erfarenheter av polymer-

modifierad asfaltmastix. De ändrade kraven har införts i BRO 94 Supplement 2

(föregånget av ett brev från Vägverket daterat 1995-12-20) respektive i reviderat

avsnitt 9.Förteckning (daterad 1999-03) i BRO 94.

8.1 Utförda försök

Under 90-talet har totalt sex långtidsuppvärmningsförsök av polymerasfaltmastix,

med fullständig provning och redovisning enligt BRO 94, genomförts. Nedan

listas dessa försök. Även ofullständiga försök har medtagits.

   

Prov Polymermodifiering Tillverkare/ Redovisning

(enligt uppgift) Plats och år

Pmb32 Binab/Akaila -91 VTI notat 14-1994

Pmb32 Binab/Akalla -92 VTI notat 14-1994

Gatu och Väg/

Skene-95

VT nr 95-65 Pmb32 Gatu och Väg/ VTI utlåtande 592-1995

Skene-95

VTInr 95-210 Pmb32 Gatu och Vägl VTI utlåtande 600-1995

Skene-95

Stabiflex (pulver) Skanska/Dalby-95

VTInr 95-77 EVA (granulat) Skanska/Farsta -94 VTI utlåtande 613-1996

VTinr 96-172 Pmb32 Skanska/Farsta -96 VTl utlåtande 624-1996

VTInr 97-531 Pmb32 Skanska/Farsta-97 VTI utlåtande 643-1997

VTInr 97-797 Pmb32 Binab/AkaIIa-97 VTI notat 80-1999

VTInr 99-150 Pmb 32 Domiflexl VTI utlåtande 677-1999

Göteborg-99

  

För två av långtidsuppvärmningsförsöken gäller att produkt och genomförande

uppfyllt gällande krav enligt BRO 94. Dessa är försöket i Skene 1995-08 och
försöket i Göteborg 1999-06. Erhållna stämpelbelastningsresultat vid dessa försök
framgår av figurerna 22 och 23.
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Figur 22 Stämpelbelastningsvärdenfån långtidslagringsförsök i Skene 1995.
Godkäntförsök enligt BRO 94.
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Figur 23 Stämpelbelastningsvärden från långtidslagringsförsök i

För Övriga fyra försök som genomförts i enlighet med BRO 94, men där

försöket inte godkänts, är anledningen att ett eller flera av följande krav inte

Göteborg 1999. Godkäntförsök enligt BRO 94.

uppfyllts :

Stämpelvärde 45 le _<_180

Stämpelvärde 45 xn 51.65 X1 3180 (ett fall)

(tidigare X1 an _<_1.65 X1 5180) (två fall)

Stämpelvärde Xmax-XminS1.65 xl

(tidigare XmaX-Xmin 530 8) (ett fall)

Formstabilitetsförändring 510 mm (inget fall)

Polymerhalt 24.0 0/0 (två fall)
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Erhållna stämpelbelastningsresultat vid ett försök som inte godkänts enligt

BRO 94 visas som exempel i figur 24.

200

______________________________________________________ _ _09180 W

        

Figur 24 Stämpelbelastningsvärden från långtidsuppva'rmningsförsök som inte
godkänts enligt BRO 94.

Problem som för Övrigt kan uppstå vid långtidsuppvärmningsförsök är

separation av massan i slutet av försöket.

En sammanställning över samtliga utförda långtidsuppvärmningsförsök under

90-talet redovisas i tabellform i bilaga 2.

9 CEN TC 314 - Europeiskt harmoniseringsarbete
CEN TC 314 Mastic Asphalt for waterproofzng behandlar som titeln anger

asfaltmastixprodukter för isoleringsändamål. Den tekniska kommitténs Scopeär:

Preparation ofEuropean standards on mastic asphalt waterproojingfor

building and civil engineering

TC 314 bildades 28 juli 1993 på initiativ från Frankrike och höll sitt första

möte 17 januari 1994 i Paris. Frankrike innehar också sekretariatet genom

AFNOR. Följande work items och workinggroups ingick inledningsvis:

   

WI 00314 001 Definitions and components WG 1

W] 00314 002 Products andproduct requirements WG 2

W] 00314 003 Test methods WG 1

W] 00314 004 Transport WG 3

W] 00314 005 Application WG 3

W] 00314 006 Conformity WG 2

 

WGl (med ordföranden Mr Blowers, UK) kom att behandla Defznitions,

Terminology och Test methods. WG2 (med ordföranden Mr Zündel, F) har

behandlat Components Catalogue och Product specifzcations och WG3 (med

ordföranden Mr Peffekoven, D) har behandlat Transport, Laying ochConformity.
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Sverige har sedan harmoniseringsarbetets start aktivt medverkat i samtliga tre

arbetsgrupper.

Arbetet har koncentrerats kring en produktstandard (prEN 12970) som gick ut

på CEN enquiry 1997. I maj och juli 1998 hölls möten för att behandla inkomna

kommentarer till standarden. En modifierad version (draft 21) tillsändes sedan

AFNOR för slutbehandling vid kommande TC-möte samma år.

Den nya versionen skickades ut från BST (17 mars 2000) på formell

slutröstning i Sverige. (Senaste svarsdag till BST var 14 april 2000.)

Provningsmetoder ingår (enligt ovan) som en work item för WGI, men be-

handlades inledningsvis inte alls i WG 1. Att referera till WI 227126 (cube test

method) och WI 227127 (plate test method) för TC 227 ansågs (speciellt av

franska och engelska delegater) tillräckligt. Dessa metoder föreligger idag som

prEN 12697-20 respektive prEN 12697-21.

I Sverige används som framgått av tidigare avsnitt i detta notat polymermodi-

fierad asfaltmastix i stor omfattning, och provning för att fastlägga asfaltmastix-

produktens egenskaper spelar en viktig roll i sammanhanget. Enligt svenska

normer för asfaltmastix gäller bland annat:

0 Stämpelbelastningsvärde provas, men inte i överensstämmelse med

någon av de provningsmetoder som föreslagits i CEN TC 227.

Kravspecifikationer fastläggs i BRO 94.

0 Formstabilitet är en annan viktig provning som föreskrivs för poly-

mermo-difierad asfaltmastix, med kravspecifikationer i BRO 94.

0 Undersökningar kring polymermodifierad asfaltmastix och relevant

provningsmetodik har pågått inom uppdragsprojekt från Vägverket sedan

1993.

Mot denna bakgrund har det från svenskt håll varit viktigt att fokusera på prov-

ningsmetodik. '

I draft 12 ingick (efter ett års påtryckningar från svenskt håll) också stämpelbe-

lastningsmetod enligt svenskt förfarande (i enlighet med FAS 447 Bestämning av

stämpelbelastningstid för asfaltmastix) samt formstabilitetsprovning (i ett Annex).

Ytterligare metoder diskuterades för behandling i framtiden. En av dessa prov-

ningsmetoder är tre-punkts böjtest.

I det nu aktuella standardförslaget, prEN 12970, nämns inte den svenska

varianten till stämpelbelastningsprovning men möjligheten ges till att använda

varianter av prEN 12697-20 och prEN 12697-21. I Annex A (som är informativt)

finns två tabeller med rekommenderade krav för Fine aggregate mastie asphalt

respektive Coarse aggregate mastz'c asphalt. I den först nämnda tabellen har
angivits krav enligt den svenska metodversionen (d. v. s. tid i sekunder för 10 mm
nedsjunkning).

10 Diskussion och kommentarer
Projektets syfte har varit att ta fram ytterligare kunskap och erfarenheter om

asfaltmastix- och gjutasfaltprodukter, i synnerhet SBS-modifierade produkter. Ny

kunskap och resultat från projektet förväntas tillsammans med resultat och
erfarenheter från tidigare studier i laboratoriet och i fält kunna ligga tillgrund för

ett förslag till alternativ metodik för godkännande av nya polymermodiflerade
asfaltmastix- eller gjutasfaltprodukter.
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Enligt BRO 94 ställs idag följ ande generella krav på polymermodifierad
asfaltmastix:

0 vissa gränsvärden vid proportioneringen skall uppfyllas (i princip som för
konventionell asfaltmastix),

modifieringen skall utföras med SBS-polymer,

0 stämpelbelastningsvärdet skall ligga mellan 45-180 sekunder och
förändringen i formstabilitet vara _<_10 mm (kontrolleras i samband med
utläggning),

0 vidhäftningen mot betong skall vara 20.4MPa (kontrolleras vid behov i
samband med utläggning),

0 långtidsuppvärmningsförsök skall utföras med godkänt resultat.

De långtidsuppvärmningsförsök med polymermodiflerad asfaltmastix som

genomförts under 90-talet har tillfört beställare och tillverkare utökad kunskap

och erfarenheter om produktens egenskaper och förändring vid tillverkning,
transport och utläggning.

Försöket utförs som prov på denpolymermodiflerade asfaltmastixproduktens
förmåga att klara uppvärmning under lång tid (i samband med tillverkning,

transport och utläggning). Om produkten klarar den långa uppvärmningen beror

till största delen på polymerbindemedlets motsvarande förmåga. Andra

förändringar som kan inträffa är t.ex. separation i massan, vilket i sin tur kan
påverka stämpelvärde och formstabilitet.

Förslag till ny metodik avser i första hand det sist nämnda kravet enligt

BRO 94, långtidsuppvärmningsförsöket. Anledningar till detta är bl.a. att

provningen är krävande, dyroch känslig för störningar. Under senare år har

antalet bitumenleverantörer och olj ekällor dessutom ökat, vilketi princip leder till

större variation i bitumenkvalitet (och därmed polymerbitumenkvalitet).

Kravspecifikation för polymerbindemedlet i kombination med kvalitetskontroll
vid utläggning blir därmed mer meningsfullt än ett omfattande engångsförsök

som utförs på färdig produkt.

Möjliga alternativ till långtidsuppvärmningsförsöket sammanfattas nedan.

Långtidsuppvärmning av asfaltmastix i laboratoriet

Utvärdering av polymerbindemedlets förmåga att motstå lång uppvärmning

(motsvarande långtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94) kan eventuellt

genomföras i laboratoriet genom uppvärmning av mastixprodukten och åter-
vinning av polymerbindemedlet.

Resultat från laboratorieundersökningen indikerar att erhållna resultat vid

traditionell bindemedelsanalys på återvunnet bindemedel från mastix som

uppvärmts 6 timmar vid 2200 överensstämmer med motsvarande värden för

bindemedel som återvunnits ur asfaltmastix efter 56-60 timmar i långtids-

uppvärmningsförsök enligt BRO 94. Antalet provningar är dock begränsat och

förändringarna i bindemedelsegenskaper små. Underlaget räcker inte för att

föreslå metoden som alternativ till långtidslagringsförsöket. Ytterligare
provningar krävs för detta.

Erhållna resultat för asfaltmastixprodukten efter samma uppvärmning ger

emellertid stora spridningar i resultat på grund av svårigheter i samband med

provberedning, och föreslås därför inte i detta sammanhang.
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Långtidsuppvärmning av bindemedel i laboratoriet

Utvärdering av polymerbindemedlets förmåga att motstå lång uppvärmning

(motsvarande långtidsuppvärmningsförsök enligt BRO 94) kan eventuellt

genomföras i laboratoriet genom uppvärmning av polymerbindemedlet.

Resultat från laboratorieundersökningen indikerar att erhållna resultat vid

traditionell bindemedelsanalys för bindemedel som uppvärmts 6 timmar vid 2200

inte Överensstämmer särskilt väl med motsvarande Värden för bindemedel som

återvunnits ur asfaltmastix efter 56-60 timmar i långtidsuppvärmningsförsök

enligt BRO 94. Vid jämförelse med ursprungligt polymerbindemedel har

emellertid förändringar registrerats. Antalet prövningar är ytterst begränsat och

förändringarna i bindemedelsegenskaper små. Ytterligare prövningar krävs för

bedömning av detta alternativ.

Krav på polymerbindemedel och kvalitetsuppföljning vid utläggning

Krav på ett polymerbindemedel kan ställas enligt SHRP med eventuella tillägg

vad gäller polymerhalt (IR-analys), elastisk återgång, lagringsstabilitet ooh kemisk

karaktärisering. Kvalitetsuppföljning i samband med utläggning kan utföras på

återvunnet polymerbindemedel för jämförelse mot ursprungligt polymer-

bindemedel. Elastisk återgång ooh GPC-analys kan ingå.
Detta är metodik som prövats med gott resultat t.ex. för Högakustenbron ooh

Sunningesundsbron (polymermodiflerat bindlager PGJA med Pmb 32 och

polymermodiflerat slitlager PABS med Pmb20) samt för slitlagerbeläggningar på
civila flygfält (tex. Arlandas bana 3).

VTI notat 80-1999 43



Referenser

Christensen I. F. Kvalitetskontroll av gjutasfalt Etapp I. 1992.

Colldin Y. Salomonsson J. Isolering och beläggning på vägbroar. Polymer-

modifierad asfaltmastix. Lägesrapport för 1993. 1994.

Colldin Y. Westergren P. Isolering och beläggning på vägbroar. Polymer-

modifierad asfaltmastix. VTI notat 31. 1996.

Diebold T. Polymer modified bitumen SBS vs APP, Soprema S.A., Strasbourg

1988.

Edwards Y. Westergren P. Polymermodifierat isolerings- och beläggnings-

system för Högakustenbron. En sammanställning över utvecklingsarbete,
provning och erfarenheter. VTI rapport 430-1999.

Lu X. On Polymer modified road bitumens. Dr thesis KTH. Stockholm 1997.

Oliver J. Witt H. The Interpretation of Elastomer Test Results. 1988.

Whiteoak D. The Shell Bitumen Handbook. 1990.

prEN 12697-20 Bituminous mixes - Test methods for hot mix asphalt - Part 20:

Indentation using cube or marshall specimens. Oktober1999.

prEN 12970 Mastic asphalt for waterprooñng - Defmitions, requirements and test

methods. Mars 2000.

44 VTI notat 80-1999



Bilaga 1

Sid 1 (2)

Utdrag ur NVF-sammanställning om nordiska isolerings- och beläggningssystem för broar.
Isoleringssystem för brobaneplattor i Sverige

1.2 Beläggning

2000-04

Beläggningen ovanpå isoleringen utförs med skyddslager, bindlager (eller kombinerat

skydds/bindlager) samt slitlager av olika slag beroende på val av kvalitetsklass.

Beläggning och isolering skall utföras enligt något avalternativen i tabellerna nedan.

Beläggningar för brobaneplattor av betong

            

Typbeläggning Vikt- Tjocklek

grupp (mm)

Nr Uppbyggnad

1 laIA 2alA 41A U 90 (90) 90

4aIA VIII 100

2 lIIA II 90

3 IIIB 2aIB 4IIB II 90 (90) 100

4 1 IVA 2IVA II 85 (80)

5 1IVB ZIVB II 85 (80)

6 IIVC ZIVC II 80 (75)

7 lbIA 2bIA 3bIA I 130 (125)

8** laVD 2aVD 4VD I >150 (>150) 2150

9 3E/4E VIII* >1 10

10 F IV* 250

Isolering

Beteckn. Typer Tjocklek (mm)

1 Asfaltmastix med eller utan tillsats av polymer 10

2 Isoleringsmatta 5

3 Membranisolering 10

4 Asfaltmastix på isoleringsmatta 18

Skyddslager

Beteckn. Typer Tjocklek (mm)

*10 mm ABT 4 /B 180 gäller för
*

A ABT 4 / B 180 1005) utförande med asfaltmastix. 15 mm

B Skyddsbetong 50 ABT 4 / B 180 gäller för utförande med

isoleringsmatta.
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Utdrag ur NVF-sammanställning om nordiska isolerings- och beläggningssystem för broar.

     

Isoleringssystem för brobaneplattor i Sverige 2000-04

Bindlager

Beteckn. Typer Tjocklek (mm)

I ABT ll / B 85 30

H* _,,_ 40 * Förstärkt bindlager

III Vakant

IV** PGJA (GJA) 35 ** Kombinerat skydds- och bindlager

V ABT 211 / B 85

VI Obundet bärlager/AG

Slitlager

Beteckn. Typer Tjocklek (mm)

A ABS 516 / B 85 40

B ABD §16/ B 85 40

C PGJA (GJA) 35

D Asfaltbeläggning som på

anslutande Väg

E Betongbeläggning 2100

F Direktgjuten slitbetong 250

 

Tabellen nedan används för att välja uppbyggnad av isolering och beläggning på

brobaneplattor av betong i olika vägmin Öer.

Kvalitetsklasser för beläggningar på brobaneplattor av betong

  

Klass Isolering Bindlager Slitlager

1 2 IV A*

2 4 I A*

3 1 9 2 * * :1: :I:

3 , 4 - E

4 - - F

 

Beläggningen skall vara så utformad att ett tätare skikt alltid hamnar under ett mindre tätt

skikt i beläggningskonstruktionen.
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Bilaga 2
Sid 1 (4)

Långtidslagring av polymermodifierad asfaltmastix
1995-06-30rev 1996-10, 1997-04, 1999-12

 

Skene 9504/omg 1
Gatu o Väg
10 tons blandare

60 h enl BRO 94
50h l90°+6h 215°+4h

Skene 9504/0mg 2
Gatu 0 Väg
10 tons blandare

60 h enl BRO 94

50h 190°+6h

Skene 9508/omg 3
Gatu o Väg
10 ton blandare
60 h enl BRO 94
50h 190°+6h 215°+4h

Farsta 9608

Skanska

10 tons blandare

60 h enl BRO 94

50h 190°+6h 215°+4h

         

230° 215°+4h 230° 230° 230°

Recept Bindem: 15.0% Bindem: 15.4% Bindem: 16.2%
Filler/sand 27/73 F iller/sand: 26/74 Filler/sand 34/66

(VTI) (VTI)

Urspr bindem

Pol bindemedel Pmb32 ( ? °/o). Pmb32 (4.0 % Pmb32 (4.2 % SBS) Pmb32 (4.5 % SBS)
SBS) (VI)

(VI)
urspr värden mjukp 80° mjukp: 66 mjukp: 80

pen 40: 206 pen 40: 199 pen 40: 150

återvunnet mi ukp/pen 40 mjukp/pen 40 mjukp/pen 40

bindemedel 0 h: 78°/206 0 h: 71°/193 0 h: 88°/146
40 h: 78° /192 40 h: 71° /227 40 h: 90° /145
56 h: 72°/225 56 h: 73°/195 56 h: 86°/143

60 h: 67°/211 60 h: 71°/194 60 h: 72°/185

Stämpelvärde 0-56 h: 0-56 11: 0-56 h: 0-56 11:
0h:133s 0h:615 0h:755 0h:9ls
40h: 1685 40h: 92s 40 h: 89s 40h: 87s

56h: 2295 56h:1155 56h:1125 56h: 1013

A 0-56 11: 96 s Amax 0-56 11: 54 s Amax 0-56h: 37s Amax 0-56 11: 46 5
små svackor (112-75) (118-72)

60 h: 275 s kring ca 35 0 50 h 60 h: 90 s 60 11: 180 s

Amax 0-60 11: 142 s 60 h: 141 S Amax 0-60 h: 37s Amax 0-60 h): 108 s
(Gatu oVäg - utr) Amax 0-60 11: 80 s (112-75) (180-72)

Formförändring 0 h/56 h/60 h: 0 h/56 h/60 h: 0 h/56 h/60 h: 0 h/56 h/60 h

55°: 2/3/12 mm 55°: 2/2/2 mm 55°: 2/2/2 mm 55°: 4/3/4 mm
(Gatu o Väg)

Kommentar Jämförelsevis högt Mjukpunkten Mjukpunkten i stort Mjukpunkten högre än

 

stämpelvärde vid
start. (Annat recept
än omg 2 och 3?)

Stv ökar med totalt
142 s. Ojämna
Värden och mindre
svackor. Stv och

A Stv ej OK enl
BRO 94.

Formstabilitet OK
enl BRO 94 efter

56h men ej efter 60h.

 

faller och penetra-

tionen varierar ngt.
Stv Ökar

successivt, med
ngr mindre
svackor. Total
Ökning 80 s.

A Stv ej OK enl
BRO 94.
Formförändring

OK enl BRO 94
även efter 60 h..

VTI Utlåtande

592-95

 

oförändrad liksom

penetration.
Stv och dess
förändring OK enligt
BRO 94. (Ligger
mellan 75 och 112 s i

medelvärde per
provtagn.tillf.
(1.65X75=124)).

Formstabilitet OK

enligt BRO 94.

VTI Utl 600-95

Försöket godkänt

enl BRO 94*

 

för ursprbindem, kraftig

sänkning för prov återv

efter 60 h.
Penetrationen något
lägre än för
ursprbindem. Kraftig
ökning för prov återv
efter 60 h.
Stv ligger inom
gränserna enligt BRO

94 (45-180s) men under
perioden 35 - 51 h
ligger stv under

ingångsvärdet (91 s).
Formstabilitet OK
enligt BRO 94.

VTI Utlåtande 624-96

 

*med ändring av krav enligt brev från Vägverket daterat 1995-12-20
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Bilaga 2
Sid 2 (4)

1995-06-30rev 1996-10, 1997-04, 1999-12
Långtidslagring polymermodiñerad asfaltmastix. Fortsättning

              

Akalla -91 Akalla -92 VTI undersökning
tillv 910926 tillv 9205 VV-proj
2 tons blandare 2 tons blandare start vår-93
30 h (24 h 190° + 78 h - återvinning

6 h 250°) ca 190°, ejöver 215° - uppv 6 11 vid 220°

Recept Bindem: 16.2% som Akalla-91? Bindem: 16.8%
kalkñller: 30.3% kalkñller: 29.8%

sand: 53.5% sand: 53.4%

Urspr bindem

Pol bindemedel Pmb32 (4 % SBA), Uppg o Pmb 32 (4 % SBS) Uppg o Pmb 32 (4 % SBS) Uppg från
provn från Nynäs provn från Nynäs Nynäs)

urspr värden mjukp: 51/53/50° Som Akalla -91? mjukp: 89°
pen 40: 208/218/202 pen 40: 172

(Akalla/Nynäs/GK)

återvunnet mjukp mjukp/pen mjukp/pen

bindemedel 0 h: 68° 0 h: 68°/192 efter återvinning:
25 h: 67.5° 24 h: 68°/ca 185 68°/193

26 h: 49° 48 h: 66.5° efter 6 h 220°
78 h: 65°/175 (och återvinning):

(Nynäs) (Nynäs) 69°/ej utförd

Stämpelvärde 011: 55 61 68 s 0 h: 43 s Ursprungligt stv:
24h: 7088 87s 78h: 675 655

30 h: 60 67 63 s A 0-78 h: 24 s
A 0-24 11: 20 s successiv långsam Ökning av efter 6 h vid 220°: 143 s

A 0-30 h: 2 s stv
uppgång vid 24 h, och sedan A 78 s

sjunker stv igen

(Binab VTI GK) (Binab)

Formförändring 24 h/26 h/30 h: 0 h/78 h: efter 6 h vid 220°:
50°: 3 /ca50/ca50 mm 50°: 2/9 mm 50°: 9 mm
55°: 7/ca70/ca70 mm 55°: 3/16 mm 55°: 19 mm

(Binab) (Binab)

Kommentar Mjukpunkten faller, vid 26h, Mjukpunkten faller successivt Tillverkning och återvinning
till 49°(utg bitumenets mjukp ngt liksom penetrationen vid medför att mjukp sjunker och

är låg, ca 51° ) Samtidigt 40°. Stv stiger successivt ngt, penetrationen stiger
kollapsar formstabiliteten . Stv men A Stv OK en] BRO 94. (nedbrytningen av polymeren
stiger ngt, men sjunker snabbt Formstabiliteten försämras dominerar över bitumenets

igen till sitt ursprungliga värde. successivt och är efter 78 h ej förstyVning)
Förstörd produmz OK enl BRO 94. Uppvärmning 6 11 vid 220°

Mjukpunkten sjunker snabbt med omrörn. (lufttillträde) och
och kraftigt; stv i stort eñerfölj ande återvinning visar
oförändrat; men kollapsad ingen ytterligare effekt på
formstabilitet. Snabb ned- mjukpunkten (68° till 69°).

brytn av polymeren som ej Stämpelvärdet ökar kraftigt,

hinner kompenseras av ej OK enl BRO 94.
bitumenets oxidation och för- Formstabiliteten ej OK enl
styvning. Stort utslag på BRO 94.
mjukpunkt och formstabilitet

men totalt nästan oförändrat

stv.

VTI notat 14-94

VTI notat 14-94 VTI notat 14-94 VTI notat 26-95
VTI notat 31-96
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Bilaga 2
Sid 3 (4)

1995-06-30rev 1996-10, 1997-04, 1999-12
Långtidslagring polymermodiñerad asfaltmastix. Fortsättning

 

Dalby 9503

Skanska

10 tons blandare

60 h

50h 190°+6h 215°+4h 230°

Farsta 9405

Skanska

2 tons blandare?

80 h

74 h 190°+ 6 h 220°

Farsta 9702

Skanska

10 tons blandare överfull

60 h

50 h 190°C+6h 215°C+4h 230°C

         

Recept Bindem: 16.5% Bindem: 16.6%
Filler/sand 30/70 Filler/sand 34/62 Filler/sand 33/64

Urspr bindem B 85

P01 bindemedel Pulver Stabiflex 5 % Granulater EVA Pmb 32 (3.5 % SBS)

urspr värden Kan ej bestämmas Kan ej bestämmas mjukp: 62°
pen 40: 191

återvunnet 0-prov e 10 hmars körning: 0-prov e 10 timmars körning: mjukp/pen 40

bindemedel mjukp: 47° mjukp: 50° 0 h: 68/212
pen 40: 155 pen 40: 320 40 h: 76/195

56 h: 67/246

mjukp e 68 timmars körning: 60 h: 60/238
0 h+30 min: 60.5° mjukp: 50°
1 h: 60° 20 h: 65° pen 40:31

40 h: 81.5° 55 h: 79°
(Lomma)

Stämpelvärde 0 h: 109 s 10 11: ca 48 s 0-56 11

40h:1105 20hzca131s h:555
56h: 84s 30h: ca83s 44h: 675

A 0-56 11: minus 25 s 50 11: ca 44 s 56 11: 114 s
79 h: 58 s Amax 0-56 h: 59 5

60h: 805 60h:115s

A 0-60 11: minus 29 s A max 0-60 h: 60 s
stiger successivt till 25 k (132

5)
svacka vid 35 h varefter

uppgång (130 s ) igen och

därefter kraftig sjunkande Stv,
under startva'rdet. Mkt ojämna

värden.
(Lomma)

Formförändring 0 h/56 h/60 h 10 h/20 h/80 h 0 h/56 h/60 h
55°: 3/3/2 mm (Lomma) 55°:2/1/l mm (VTI) 55°: 5/3/10 mm

Kommentar Jämförelsevis låg mjukpunkt Stv och A Stv OK enl BRO A Stv ej OK enligt BRO 94,

 

vid start som stigert o m

40 h, och sedan sjunker något.

Stv mycket varierande
resultat , stora skillnader

mellan enskilda värden. Stv

OK enl BRO 94 men inte

A Stv. Formstabilitet OK enl
BRO 94. Man kan misstänka
inhomogent material och att
mycket lång blandningstid (40

h ?) behövs för stabila värden.

Succesiv ökning av binde-
medelshalten inverkar på
provningsresultaten innan

materialet är färdigblandat.

 

94, sånär som på avvikande

mkt högt resultat, erhållet
vid 20 h ( ca 130 s,dubbel-

kontroll).

Formstabilitet OK enl Bro
94, men först efter ca 10

timmars blandning.

Lång blandningstid verkar
krävas.

Succesiv Ökning av binde-
medelshalten inverkar på
provningsresultaten, innan

materialet är färdigblandat.

VTI Utlåtande 613-96

 

kraftig ökning efter ca 50 h

(1 .65x55=9 l ).F0rmstabilitet

OK enl BRO 94.

VTI Utlåtande643-97
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Bilaga 2
Sid 4 (4)

1995-06-30rev 1996-10, 1997-04, 1999-12

Långtidslagring olymermodifierad asfaltmastix. Fortsättning

 

Akalla 9712
NCC/Binab

10 tons blandare 60 h

50 h190°C+6 h 215°C +4 11 230°C

Göteborg 9906
Domiflex

10 tons blandare 60 h

50 h 190°C+6 h 215°C +4 h 230°C

         

Recept Bindem: 16.3 % Bindem: 14.9 %
Filler/sand: oa35/65 F iller/sand: 37/62

Urspr bindem

Pol bindemedel Pmb 32 (2.0 % SBS) Pmb 32 (4.2 % SBS)

urspr värden mjukp: 73° mjukp: 67.5°
pen 40: 176 pen 40: 227

återvunnet mjukp/pen 40 mjukp/pen 40

bindemedel 0 h: 75/ 151 0 h: 76/200
40 h: 77/136 40 h: 70/1231
56 h: 76/124 56 h: 76.5/194

60 h: 72/129 60 h: 69/187

Stämpelvärde 0-56 11: 0-56 h:
Oh:150s Oh.78$
40 h: 197s 40h: 745

56 11: 205 s 56 h: 90 s

Amax 0-56 11: 91 s Amax 0-56 11: 23 s

Amax 0-60 h:91 s Amax 0-60 11: 23 s

Formförändring 0 h/56 h/60 h 0 h/56 h/60 h
55°: 3/5/9 mm 55°: 9/2/5 mm

Kommentar Stämpelvärde och A stämpelvärde inte Stämpelvärde och A stämpelvärde OK

 

OK enl BRO 94. (Lägre värden har
erhållits vid motsvarande provning som

utförts av tillverkaren.) Formstabilitet
OK enligt BRO 94. Polymerhalten

uppfyller inte kravet enligt BRO 94.

 

enl BRO 94 liksom formstabilitet.
Förhållandevis stor förändring i

formstabilitet för 0-prov kan bero på att
att asfaltmastixprodukten inte var riktigt

färdigblandad vid försökets start.

VTI Utlåtande 677-99

 

Försöket godkänt enl BRO 94**

 

**enligt krav i reviderad upplaga av BRO 94, 9 Förteckning (1999-03)

VTI notat 80-1999




