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Förord
Projektet har utförts på uppdrag av Stockholm Konsult Konstbyggnadsunderhåll,

och pågått under perioden 1992-2000. Projektledare vid Stockholm Konsult har
varit Slavko Ivanell och Torbjörn Byrnäs.

Utvecklingsarbetet vad gäller utrustning och metodik som använts i projektet

har delvis bekostats av Vägverket, inom Vägverksprojekt Isolering och

beläggning på vägbroar - Asfaltmastix . Projektledare vid Vägverket för detta

projekt har varit Pereric Westergren.

En projektgrupp, bestående av Torbjörn Byrnäs (Stockholm Entreprenad,

tidigare Gatukontoret), Pereric Westergren (Vägverket th) samt undertecknad,

bildades inledningsvis i projektet. En studieresa genomfördes 1993 till

Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) utanför Köln. Utbytet av resan har

redovisats i VTI notat V216-1993.

I föreliggande notat refereras i huvudsak till laboratorieundersökningar utförda

vid VTI. Provningarna har utförts av Jane Salomonsson, Ragnhild Pettersson,

Helene Wallgren och Karin Ölmén.
Torbjörn Byrnäs har ansvarat för laboratorieanalyserna som utförts vid

Stockholm Entreprenad. Övriga kontaktpersoner vid Stockholm Entreprenad har

varit Katrin Lindquist, Sayed Nabavi och Lena Karlsson.

Projektarbete tom. 1996 har tidigare redovisats i VTI notat 48-1997.

Juni2000

Ylva Edwards
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1 Orientering
I Stockholm stad finns ett 1000-tal broar, viadukter och andra konstbyggnader.

I Gatukontorets regi har isolering med asfaltmastix använts under de senaste

cirka 50 åren, och frågan om när en asfaltmastixisolering bör ersättas med ny

isolering har diskuterats sedan ett antal år tillbaka. Vägverket har använt

asfaltmastixisolering under cirka 30 år.

Ett omfattande undersökningsprogram, s. k. fönsterundersökning, startades upp

inom Gatukontoret under mitten av 80-talet för att försöka få en uppfattning om

tillståndet hos bl. a isoleringen på broar och viadukter.

Med hjälp av okulär besiktning samt provtagning bedöms isoleringens tillstånd

på framförallt äldre broar i staden. Bindemedel återvinns och analyseras med

avseende på mjukpunkt och brytpunkt, för att kunna fastlägga om isoleringen är

funktionsduglig för ytterligare ett 10-tal år eller om den snarast bör bytas ut. Vid

brytpunkt 20°C och/eller mjukpunkt 260°C underkänns isoleringen och byte

förordas. Även betongen analyseras med avseende på kloridinnehåll vid dessa

fönsterundersökningar.

Byte av isolering är kostsamt, varför man från beslutsfattarens sida frågat sig

om metodiken som använts vid Gatukontoret är lämplig och tillförlitlig.

Stockholms Gatukontor inbjöd till möte i maj 1991 för diskussion kring ämnet

asfaltmastix åldringsbeständighet. Representanter från Vägverket, VTI och

asfaltmastixbranschen medverkade. Prov av asfaltmastix från 60 procent av alla

farbanor som var äldre än 30 år hade då undersökts vid Gatukontorets asfalt-

laboratorium. Resultaten har varierat, med mjukpunkter upp till mellan 60 och

70°C samt brytpunkter över 0°C, vid ett flertal tillfällen.

Efter ytterligare möten och litteraturstudier tillsattes en projektgrupp bestående

av representanter från Vägverket, VTI och Stockholms GK. En projekt-

beskrivning antogs i februari 1992 och har därefter reviderats ett flertal gånger.

Ny undersökningsmetodik, bl.a. med Iatroscan och BBR (Bending Beam

Rheometer), har tillförts projektet.

En studieresa till BASt (Bundesanstalt für Strassenwesen) genomfördes i

februari 1993. Erfarenheter från studieresan har redovisats i VTI notat (1).

Syftet med föreliggande undersökning har varit att få ökade kunskaper om

asfaltmastix åldringsegenskaper och beständighet. Utfört arbete vid Gatukontoret

samt fördjupade kunskaper och erfarenheter från laboratorieundersökningar inom

projektet skulle leda fram till lämplig metodik för bedömning av en existerande

asfaltmastix status och framtida funktionsduglighet som isolering.

Inledningsvis utfördes laboratorieundersökningar både vid VTI och

Gatukontorets asfaltlaboratorium. Att fördela laboratorieprovningarna på två

laboratorier visades sig emellertid problematiskt, varför beslut om att

undersökningarna skulle utföras endast vid VTI togs i juni 1993. Totalt fem

provomgångar från fönsterundersökningar togs sedan ut för provning och

utvärdering under perioden 1994-1999. Metodik och bedömning modiñerades,

beroende på erhållna resultat och erfarenheter under projektets gång.

Undersökningen innefattar inte polymermodiflerad asfaltmastix som i allt

större omfattning numera används som alternativ till den traditionella

asfaltmastixisoleringen.
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1.1 Isolering av betongkonstruktioner med asfaltmastix

enligt Stockholms Gatukontor

Isolering av betongkonstruktioner i Stockholm utförs enligt egen teknisk norm.

Denna stämmer till stora delar Överens med Vägverkets specifikationer och krav

enligt BRO 94 (och tidigare Bronorm 88). En ny teknisk handbok har utarbetats,
med ytterligare anpassning till BRO 94.

Vid Stockholms Gatukontor har tre typer av asfaltmastix använts, d.v.s.

asfaltmastix med tre olika hårdhetsgrad. Isoleringen läggs ut i ett eller två skikt

om vardera 10 mm. Kontroll utförs på stenmaterial, bindemedel liksom på färdig

asfaltmastix i samband med utläggningsarbetet.

Hård asfaltmastix (stämpelbelastningsvärde 2-8 minuter) används för vertikala

ytor. Medelhård asfaltmastix (stämpelbelastningsvärde 2-4 minuter) används för

horisontella ytor som ej förses med skyddsbetong. Mjuk asfaltmastix (15-120

sekunder) används för horisontella ytor som förses med skyddsbetong. Mjuk

asfaltmastix med skyddsbetong används numera som regel inte.

Stenmaterialet till asfaltmastixen kontrolleras före tillverkning samt fort-

löpande under tillverkningens gång. Bindemedlet provas normalt inte före

tillverkningen av asfaltmastixprodukt. Färdig mastixprodukt provas med avseende

på stämpelbelastningsvärde i anslutning till tillverkningen samt vid anmodan
under utläggningsarbetets gång.

Bindemedlets förändring under blandningstiden kontrolleras genom att prov tas

ut för varje färdig isoleringsyta om 500 m2. Förändringarna med avseende på

duktilitet (vid 25°C), mjukpunkt (kula & ring) och brytpunkt (enligt Fraass) får

som mest uppgå till 500 mm, 10°C respektive 2°C.

Även asfaltmastixisoleringens tjocklek kontrolleras.

 

  
F 1 asfaltmastix
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1.2 Fönsterundersökning enligt Stockholms

Gatu kontor

Med ett omfattande undersökningsprogram, s.k. fönsterundersökning, har man

inom Stockholms Gatukontor sedan mitten av 80-talet försökt kartlägga tillståndet

hos bl.a isoleringen på broar och viadukter. Med hjälp av okulär besiktning samt

provtagning har isoleringens tillstånd bedömts, framförallt på äldre broar i staden.

Bindemedel har återvunnits och analyserats, med avseende på mjukpunkt och

brytpunkt, för att fastlägga om isoleringen är funktionsduglig för ytterligare ett
lO-tal år eller om den snarast bör bytas ut.

Vid brytpunkt ZOOC och/eller mjukpunkt 260°C underkänns isoleringen och

byte förordas. (Aktuella kriterier för återvunnet bindemedel från prov av

asfaltmastixisolering, vid fönsterundersökning på äldre broar i Stockholm,

framgår av figur 2 nedan.)

Även betongen analyseras vid dessa fönsterundersökningar. Kloridinnehållet

bestäms.

Analysresultat för återvunnet bindemedel från ett stort antal prov föreligger

idag vid Stockholm Entreprenads asfaltlaboratorium. Resultaten varierar, med

mjukpunkter upp till mellan 60 och 70°C samt brytpunkter upp till mer än 0°C.

KoR C^o

Diskussionszon där :
r > . men Hamnar resultatetidetta

Underkänt ärdet
. * = ' f .i e f .i :i är för stor. normalt bitumen

Godkänd skall Normalt bitumen

Normalt bitumen inom 10 initialt värde för initialt

initialt att Dock kombina-

tionen . och beaktas

 

FigurZ Kriterier för återvunnet bindemedel från prov av asfaltmastix-
isolering, vidfönsterundersökning på äldre broar i Stockholm
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1.3 Asfaltmastix på Vägverkets betongbroar

Asfaltmastix på gasavledande glasflbernät har använts på Vägverkets broar sedan

omkring 1970. Erfarenheterna har i stort varit goda, utom någon enstaka speciellt

kall Vinter då beläggning och isolering spruckit på ett antal broar i landet.

Enligt BRO 94 föreskrivs ett cirka 10 mm tjock skikt av asfaltmastix på

gasavledande glasfibernät. Krav beträffande produktens sammansättning anges

med fastlagda gränsvärden vid proportionering av asfaltmastixprodukten. Vid

utläggning förundersöks och kontrollprovas massan enligt BRO 94. Prövningen

avser bestämning av stämpelbelastningsvärde, varvid prov tas ut i samband med

tillverkning vid asfaltverk samt vid utläggningen på bron. Stämpelbelastnings-

värdet ska ligga mellan 60 och 240 sekunder (för asfaltmastix utan skyddsbetong).

Skillnaden i resultat mellan prov taget vid asfaltverk och prov taget vid utläggning

får ej Överstiga 90 sekunder. Vidhäftningen mellan betong och asfaltmastix ska

vara minst 0,4 N/mm2 vid provning på bron (20°C). Förhöjda stämpelbelast-

ningsvärden indikerar att massan (under inverkan av luftens syre) uppvärmts för

länge och/eller vid alltför hög temperatur. Bindemedlet har oxiderats och

asfaltmastixprodukten sannolikt försämrats, främst med avseende på egenskaper

som sprickbenägenhet vid låg temperatur.

Polymermodiflerad asfaltmastix har numera i stor omfattning ersatt den

traditionella asfaltmastixisoleringen (med B85/B60 och Trinidad Epuré). För

polymermodiflerad asfaltmastix finns speciella krav i BRO 94. (2)
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Figur 3 Isolering med asfaltmastix enligt BRO 94 (Ref. 3)
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2 Litteraturundersökning
En litteratursökning utfördes inledningsvis i projektet (1991), med sökorden

mastic asphalt, waterproofmg och bridge. I huvudsak engelsk och tysk litteratur

togs med. Syftet var att inhämta information om asfaltmastix åldrings-

beständighet som broisolering, med fokus på provningsmetodik som kan spegla
eventuella åldringsförändringar i mastixprodukten och/eller bindemedlet under

dess livstid på bron.

Isolering med asfaltmastix används också i flera andra europeiska länder (som

Finland, Storbritannien, Schweiz och Norge), men oftast i mindre omfattning (3).

Vid ett antal broinventeringar och studier i Tyskland på 70- och 80-talen

konstateras att erfarenheterna av isolering med asfaltmastix och gjutasfalt i

huvudsak är goda, beträffande materialet, men att en del felkällor finns.

Avvikelser i receptur, klumpbildning i filler och sand, blåsbildning, sprick-

bildning, otäta fogar och dåligt utfört arbete är erfarenheter som nämns. (4, 5, 6,

7)
I en belgisk undersökning (8) jämförs icke polymermodifrerad asfaltmastix

med ett antal polymermodifierade asfaltmastixprodukter. Stämpelvärde enligt

Wilson (25°C, 9,81 MN/mz, 60 s) bestäms för asfaltmastixprodukten, liksom

perforationsbeständighet vid varierande temperatur och deformationsbenägenhet

(vid 70°C). För prov som genomgått åldringscykler bestäms stämpelvärde enligt

Wilson samt återvinns bindemedel för analys med avseende på penetration,

mjukpunkt och brytpunkt enligt Fraass. Åldringscyklerna omfattar termisk chock

(160°C) samt värrnelagring vid 80°C under 28 dygn, frys-tö-cykler (från -25°C till
+60°C) och kemisk lagring 21 dygn i vägsaltlösning. För den icke polymer-

modifierade asfaltmastixprodukten har endast små förändringar skett under

åldringen. För bindemedlet har penetrationen sjunkit från 23 till 17 mm/10,

mjukpunkten stigit från 66 till 70°C och brytpunkten ökat från -8 till -7°C.

Stämpelvärdet har sjunkit från 24 till 13 mm. Undersökningen mynnar ut i ett

förslag till kravspecifikation för bindemedlet i en asfaltmastix. Störst risk med en

asfaltmastix, menar man, är att den blir spröd vid låga temperaturer. Följande krav

föreslås därför för normalbitumen i asfaltmastix:

0 penetration >3O mm/ 10

0 mjukpunkt <61°C

0 brytpunkt <-12°C

Resultat och erfarenheter från ett antal svenska utvecklingsprojekt (med

Vägverket som uppdragsgivare) om asfaltmastix och provningsmetodik för

asfaltmastix framgår av följ ande avsnitt.
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3 Asfaltmastix och provningsmetodik för

undersökning i laboratoriet
Asfaltmastix är en blandning av bitumen (eventuellt med tillsats av

Trinidadasfalt), kalkstensñller och sand (maximal stenstorlek 2 mm). Enligt

Vägverkets gränsvärden vid proportionering av asfaltmastix, för isolering på

betongbroar, består traditionell asfaltmastix av bitumen (B85/B60; 12-15 vikt-%),
Trinidad Bpuré (2-5 vikt-%), kalkstensfiller (25-38 vikt-%) och sand (0-2 mm;

50-60 vikt-%).

För bitumenkvalitet B85, B60 respektive Trinidadasfalt gäller enligt VÄG 94:

  

B85 B60 naturasfalt

penetration (mm/10) 70- 1 00 50-70 1,5

mjukpunkt K&R (°C) 2 46 2 49 93-98

brytpunkt efter TFOT (°C) S10 S-8 -

 

Beträffande mjukpunkt enligt ovan är detta inget krav i VÄG 94.

(Mjukpunkten för B 85 har vid kvalitetsuppföljning vid VTI under t.ex. perioden

1993-1998 legat mellan 46°C och 50°C (9).)

Trinidadasfalt tillsätts för att framförallt öka stabiliteten hos asfaltmastixen

men anses också bidraga till bättre utläggningsmöjligheter och högre livslängd

hos asfaltmastixprodukten (eller gjutasfalten).

3.1 Provningsmetodik inom andra projekt

Inom utvecklingsprojekt (med Vägverket som uppdragsgivare) har sedan början

av 90-talet metodik för laboratorieprovning av bl.a. asfaltmastixprodukter

utvärderats. Studier av olika asfaltmastix- och bindemedelsprodukters egenskaper

har utförts i syfte att komma fram till lämplig provningsmetodik för
karaktärisering och funktionsrelaterad provning av polymermodifierad asfalt-
mastix för isolering av svenska broar enligt BRO 94.

Inom projekten har följ ande metodik för asfaltmastixprodukten ingått:

- Stämpelbelastningstid, vid 20°C (FAS Metod 447-91).

- Formstabilitet, efter 24 tim 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. (Provningen är meningsfull endast för
polymermodiflerad asfaltmastix.)

- 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.

- Mjukpunkt enligt Wilhelmi (DIN 1996, Teil 15, 1975). Mjukpunkt enligt
förfarande med kula och ring bestäms för mastixprodukten. Större ring och
tyngre kula (än i motsvarande FAS-metod 337) används.

- Kulpenetration vid 40°C (TP-BEL ST, 1992). Provningen utförs med
nålpenetrometer enligt FAS metod 337, 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
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minuter. Provet avlastas och den elastiska återgången mäts. (Elastisk

återgång är meningsfullt endast för polymermodifierad asfaltmastix.)

- Vidhäftning mot betong, vid 20°C. Vinkelrät provdragning med
dragkraftsökningen 200 N/s utförs (BRO 94). Asfaltmastixisoleringen

appliceras på betongunderlag med gasavledande glasflberväv, till en
tjocklek av 10i2 mm.

- 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). .

- Tre-punkts böjtest , vid -20°C. Vid provningen bestäms böjdraghållfasthet,
nedböjning och E-modul vid tre-punktsbelastning av en provbalk. 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.

- 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 om X

20 cm; eller cylindrisk d) 5 cm X 20 cm) för en temperatursänkning på 10°C
per timme varvid temperaturen vid brott registreras.

För provning av bindemedlet (ursprungligt och/eller återvunnet) har följ ande

metoder använts:

- Penetration vid 25°C och 40°C (VÄG 94, FAS Metod 337-91).
- Mjukpunkt, K&R (VÄG 94, FAS Metod 338-91).

- Brytpunkt, Fraass (VÄG 94, IF 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 och metodik vid

danskt Vägtekniskt Institut P2.105). (Provningen är meningsfull endast för
polymerbitumen.)

- Tre-punkts böjtest med Bending Beam Rheometer vid låg temperatur
(-18°C), 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.

- Fluorescensmikroskopi (endast för polymermodiflerat bindemedel).

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

- Iatroscan-analys. Kemisk karaktärisering med selektiv kvantitativ
uppdelning av bitumen i asfaltener, hartser, aromatiska oljor och mättade
oljor. Tunnskiktskromatografl i kombination med flamjonisering utnyttjas.

Metodik för det aktuella projektarbetet har valts mot bakgrund av erfarenheter

och provningsresultat erhållna med metodik enligt ovan. (9, 10, 11, 12).
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3.2 Bitumenets åldring
Bitumen påverkas generellt av luftens syre, UV-ljus och temperaturförändringar.

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

ökar liksom penetrationsindex. Flera olika mekanismer står för denna förhårdning

(oxidation, förlust av lättflyktiga olj ekomponenter och physical hardening ). Den

huvudsakliga orsaken till att bitumenet åldras och hårdnar anses dock vara

oxidation.

Under tillverkningsprocessen (av t.ex. asfaltmassa, mastix eller gjutasfalt)

hårdnar bitumenet följdaktligen en del beroende på faktorer som blandnings-

temperatur, blandningstid och bitumenhalt. Under lagring och transport är

förhårdningen som regel mindre. För en asfaltbeläggning på vägen är hålrums-

halten av mest avgörande betydelse för bitumenets förhårdning. Vid låga

hålrumshalter (§5 vikt-%) anses bitumenet åldras endast i mindre omfattning. För

dränasfaltbeläggningar sker däremot en avsevärd förhårdning av bindemedlet på

vägen.

Vid åldring av bitumen minskar främst halten aromatiska oljor medan halten

hartser och asfaltener ökar; hartserna vanligtvis mer än asfaltenerna. Vid kraftig

exponering av bindemedlet, som i en dränasfalt, ökar hartshalten enligt t.ex.

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

har då jämfört bindemedel i beläggningens övre skikt (0,5 cm) med bindemedel

från den undre resterande delen (4,5 cm) av beläggningen, vilken då betraktas som

opåverkad. (13)

Bitumenet i en asfaltmastix åldras betydligt mindre än bitumenet i en

asfaltbetong på vägen. Asfaltmastix är en produkt utan hålrum och som

isolering (på t.ex. en bro) ligger den dessutom normalt skyddad i konstruktionen.

Mastixen exponeras där inte för UV-ljus, påverkan från luftens syre sker endast i

mycket begränsad omfattning och temperaturförändringarna är mindre än för en

asfaltbetong på vägen.

4 Laboratorieundersökning av asfaltmastix från
broar i Stockholm

Laboratorieundersökningen, om åldringsegenskaper och beständighet hos

asfaltmastixisolering, har omfattat provning av asfaltmastix och bitumen.
Referensasfaltmastix samt asfaltmastix från fönsterundersökningar utförda i

Stockholm har ingått. Ursprungligt bindemedel har analyserats liksom bindemedel
som återvunnits ur nämnda asfaltmastixprodukter.

Fem omgångar prov av asfaltmastix från fönsterundersökningar (totalt 37 prov)

har inkommit för analys. Metodik och bedömningskriterier har varierat och

modifierats under projektets gång.

4.1 Förstudier

De inledande provningarna utfördes på referensmastix samt på ingående

referensbitumen (B60 med Trinidad Epuré) som tillsänts VTI från Gatukontoret.

Förtester utfördes också på referensasfaltmastix som uppvärmts 4 respektive 6
timmar vid 250°C. Avsikten var att registrera värmebehandlingens inverkan på

bindemedel och asfaltmastixprodukt.

Provning utfördes med avseende på bindemedlets mjukpunkt och brytpunkt

samt kemisk karaktärisering med Iatroscan. Erhållna mjukpunkt- och
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brytpunktsresultat visade ingen nämnvärd skillnad före och efter värme-

behandling. Vissa skillnader noterades vid Iatroscan-analys.

Erhållna resultat framgår av tabell 1 och bilaga 1.

    

Tabell 1 Resultat från inledande provning med referensasfaltmastix och
referensbindemedelfrån Stockholms Gatukontor

Produkt Traditionell bitumenanalys Kemisk karaktärisering med Iatroscan SHRP
Halt bitumenkomponenter (°/o)

Bindemedel och Mjuk- Bryt- Dukt. BBR
Asfaltmastix punkt punkt 25/17°C mättade aromat. hartser asfal- -12°C

°C °C cm oljor oljor tener Slm

BlNDEMEDEL
Ref.GK (B60+Trin) 276/

före TFOT 53 -9 >100/54 8 49 23 20 0.413
efter TFOT 59 -1 1 100/18 7 45 26 22 396/

0.368

ÅTERVUNNET
BlNDEMEDEL ur
Asfaltmastix Ref.GK 210/

före TFOT 56 -9 100/51 9 45 26 20 0.287
efter TFOT 63 -10 62/8 8 42 29 22 198/

      

     

4.2 Val av provningsmetodik

Mot bakgrund av erhållna resultat vid förstudien samt erfarenheter och resultat

från tidigare nämnda parallellt pågående utvecklingsprojekt, angående provnings-
metodik för asfaltmastix och bindemedel (se avsnitt 3.1), valdes några provnings-

metoder ut förundersökning av ett antal prov från fönsterundersökningar. Liten

provmängd var ett Önskemål vid val av metodik.

Aktuella asfaltmastixprodukter har undersökts med avseende på:

0 mjukpunkt Wilhelmi

0 SHRP-metodik med BBR (Bending Beam Rheometer)

Återvunnet bindemedel har undersökts med hjälp av:

0 traditionell bindemedelsanalys (med avseende på parametrar som
mjukpunkt och brytpunkt)

0 kemisk karaktärisering med Iatroscan

0 SHRP-metodik med BBR (Bending Beam Rheometer)

I avsnitten nedan beskrivs de aktuella provningsmetoderna (4.2.1-4.2.3).

4.2.1 Mjukpunkt Wilhelmi -för asfaltmastix

Bestämning av mjukpunkt enligt Wilhelmi utförs enligt DIN 1996, Teil 15, 1975.

Mjukpunkten bestäms för asfaltmastixprodukten enligt förfarande med kula och
ring. Större ring respektive kula (än i motsvarande FAS-metod 337) används. Den
tyska DIN-metoden har bilagts (bilaga 2).

4.2.2 BBR-analys - för asfaltmastix och bindemedel

Tre-punkts bOJtest vid låg temperatur med Bending Beam Rheometer utförs

enligt SHRP-metodik. I det aktuella projektet har metodiken använts också för
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prov av asfaltmastix. Metoden beskrivs nedan för bitumen. Den amerikanska

metodbeskrivningen enligt SHRP (15) har bilagts (bilaga 3).

Vid motsvarande provning med asfaltmastix har mastix uppvärmts till cirka

220-2400C. Uppvärmningstiden har varit cirka 2 timmar.

Metodik
Vid provningen i BBR belastas en liten balk av uppgjutet prov i en tre-punkts-

böjning, varvid mätbar deflektion erhålles. Provet belastas ej till brott. Metodiken

bygger på motsvarande teknik och metoder för plast och andra elastomerer.

Reometern består av en belastningsenhet, ett temperaturreglerat kylbad samt

datorenhet för registrering och bearbetning av data. Mätdata utgörs av balkens

deflektion eller nedböjning, belastningen på balken samt belastningstid och

provningstemperatur. Resultat och ingående parametrar erhålles i slutet av varje

test via datorenhet och speciellt framtagen mjukvara.

Provets dimensioner har valts mot bakgrund av uppställda krav för tillämpning

av böjteori enligt Bernoulli-Euler samt i överensstämmelse med rekommenderade

dimensioner enligt ASTM-standard för t.ex. plastmaterial. Vidare har det ansetts

viktigt att minimera provmängden, dock ej på bekostnad av reproducerbarhet eller

provets hanterbarhet.

SHRP-metoden avser endast prov avbitumen och används i det fullständiga

provningsprogrammet (AASHTO Performance Graded Binder Speciñcation) efter

artiñciell åldring av bindemedlet i PAV Pressure Ageing Vessel. (14, 15)

 

..- . 'w Swan ^ :om x-nM. \

Figur 4 endl'th

 

Provberedning
Bitumenprovbalken tillverkas genom uppgjutning av prov i rektangulära
aluminiumformar. Formdelarna infettas och tunna skivor plastfilm läggs mot de
infettade ytorna. Ändbitarna behandlas med glycerin.
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Efter 45 till 60 minuters avsvalning "trimmas" bitumenöverskottet bort från
provbalkens Överyta med hjälp av en varm spatel. Provbalken ska vara kvar i
formen tills testproceduren startas upp, dock högst 3 timmar. Vid avformning kyls
provet med form ner, 5 till 10 minuter i frysbox eller 30 till 45 sekunder i isbad.
(Det är inte lämpligt att använda reometems kylbad för detta ändamål.)

Efter avformning placeras provet direkt i testbadet för temperering 60 i 5
minuter.

Provningsutrustning
BBR, bestående av belastningsenhet, kylbad och dataregistreringsenhet beskrivs i
figur 5. Provbalken ligger an på två ställen, och belastas i sin mittpunkt via en
stämpel. Lasten appliceras via stämpeln med hjälp av pneumatiskt tryck och
lastcell.

Kylbadet innehåller kylvätska bestående av t.ex. metanol. Kylvätskan
cirkulerar mellan testbad och temperaturkontrollerat bad, där temperatur-
noggrannheten är i0,l°C. Datainsamlingsenheten består av en dator med
mjukvara kopplad till reometem, för kontroll av testparametrar samt registrering
av belastnings- och deflektionsresultat.

Deflection

/ Transducer

l/ Air Bearing
Control and

Data Acquisition i i Load Cell

Fluid _
AsphaltBeam Bath Loadmg

\ Frame
Supports

 

  

g .-g;{; ;«^:;;"'l'

 

   

  

aluminum mold

  6.25 mm acetate
strips

Figur 5 Bending Beam Rheometer och provbalk (Ref 14)

Provningsmetod
Datorprogrammet startas upp före provningens igångsättande. Under det att
provbalken tempereras i testbadet utförs kalibrering på lastcell och
deilektionsavkännare. Utrustningen kontrolleras vidare med hjälp av en
referensbalk av rostfritt stål. Temperaturavkännaren kontrolleras med hjälp av
kalibrerad termometer. Också en tunnare referensbalk används för generell
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kontroll av systemets funktion. Huvuddelen av kalibreringen utförs med hjälp av
inlagda instruktioner i datorprogrammet.

I slutet av tempereringsperioden placeras bitumenbalken på stöden med hjälp

av en tång. En förbelastning på 2,5 till 3,5 gram appliceras manuellt, för

fullständig kontakt mellan balk och stöd. En last på 100 gram appliceras sedan

automatiskt (med hjälp av datorprogrammet) mot balken under en sekund,

varefter avlastning sker till förbelastningsstadiet under en 20 sekunders avlast-

ningsperiod. Efter avslutad avlastningsperiod appliceras en 100 grams last mot

balken under totalt 240 sekunder. Balkens deflektion registreras under denna

period och avsätts mot tiden.

Efter 240 sekunder sker avlastning automatiskt och datorprogrammet utför

samtliga styvhets- och m-värdesberäkningar.

Resultat
Klassisk balkanalysteori används för att beräkna styvheten vid krypbelastning.

Den formel som härvid används är:

S(t) = PL3/4bh3ö(t) där,

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

P = applicerad konstant last, 100 g

L = avståndet mellan balkstöden, 102 mm

b = balkens bredd, 12,5 mm

11 = balkens tjocklek, 6,25 mm

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

Med hjälp av denna ekvation och registrerad nedböjning erhålles styvheten vid

tiden t = 60 sekunder.

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

uttrycker styvhetsförändringen som en funktion av tiden. Värdet beräknas

automatiskt i datorprogrammet. För att erhålla m-värdet beräknas styvheten vid ett

flertal belastningstider och värdena avsätts sedan i diagram, d.v.s. logaritmen för

S avsätts mot logaritmen för belastningstiden. Värdet utgör lutningenför denna

kurva. (Enligt SUPERPAVE-speciflkationerna ska m-värdet uppgå till minst

0,300 vid 60 sekunder.)

Metodens precision
Vid utvärdering av provningsmetodiken vid SINTEF (16) konstateras att

repeterbarheten för m-värdet (variationskoefficient 0.9-1.8%) är något bättre än

för S-värdet (1.2-3.2%). BBR anses fungera bra och metoden har enligt norska
erfarenheter en mycket god repeterbarhet.

En internationell ringanalys genomfördes av IMF Bautest 1996. Elva

laboratorier deltog (däribland SINTEF och VTI). Tre material testades. Följande

resultat erhölls:

S m T300
Repeterbarhet, r 8% 3% 3%

Reproducerbarhet, R 22% 7% 6%

Repeter- och reproducerbarhet bedöms som tillfredssällande för både m och
T300. För S är repeterbarheten tillfredsställande, men däremot inte reprodu-
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cerbarheten. Emellertid konstateras för den aktuella ringanalysen att provnings-
metoden borde varit beskriven mer i detalj.

För bättre repeterbarhet och reproducerbarhet måste temperaturregleringen

förbättras ytterligare.

Provningen utförs som nämnts vid 10°C högre temperatur än den

dimensionerande minimala beläggningstemperaturen. Senare utförda

undersökningar för ett stort antal standardbitumen och modifierade

bitumenprodukter indikerar att det snarare bör vara 12°C som ska gälla för

metoden (17). Det finns också undersökningar som ifrågasätter denna ekvivalens

I mellan temperatur och tid som sådan och efterlyser en mer direkt mätteknik med

två timmars belastningstid (18).

4.2.3 Kemisk karaktärisering med Iatroscan

Vid kemisk karaktärisering med kromatografisk metodik sker uppdelning av

bitumen i olika generiska komponenter eller familj er.

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

bitumen i fyra familjer; asfaltener, hartser, aromatiska oljor och mättade oljor.

Tunnskiktskromatografi utnyttjas härvid i kombination med flamjonisering.

Tekniken anses tillförlitlig för produktionskontroll av bitumen. Den används

också i forsknings- och utvecklingssammanhang.

Metodik
Ett bitumenprov löses upp i metylenklorid, 20 mg/ml och appliceras sedan på
stavar av kvarts, belagda med kiselsyragel.

Tre lösningar används för eluering och uppdelning av maltenfasen i mättade

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

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

(95/5).

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

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

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

hartser.

Erhållen separationsgrad beror på bitumenprovets egenskaper, stavarnas

aktivitet och använda lösningars polaritet. Ett antal parametrar måste kontrolleras

för att reproducerbara resultat ska erhållas.
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Figur 6 [arroscan-analys

Förvaring och förbehandling av provet samt provberedning.
Oxidation påverkar uppenbart provets generiska sammansättning och

provningsresultatet. För referensbitumen som t.ex. lagrats under en tid vid -20°C

erhålls ej samma resultat som efter samma lagringstid vid 20°C.

Att prov och referenser lagras vid låg temperatur är således av största vikt.

Lagringstemperatur -20°C anses vara lämplig. Koncentrationen av bitumenet

vid upplösning har stor betydelse liksom mängden applicerat prov. Störst inverkan

har sist nämnda parameter visat sig ha på hartser, aromater och asfaltener.

Bitumen upplöst i metylenklorid förändras snabbt. Provlösningen ska därför

analyseras snabbt. I väntan på analys ska den förvaras mörkt.

De lösningar som används ska vara av högsta kvalitet. Avstånden mellan de tre

elueringsstegen är viktigt liksom temperaturen vid processen. Temperaturen

påverkar elutionshastigheten och därmed eventuellt också bitumenkomponen-

ternas migrering.

Stavarnas kvalitet varierar varför ett flertal stavar krävs för ett tillförlitligt

resultat. Stavarna förändras också med antalet användningar. Mer än 120 analyser

bör ej genomföras med en och samma stav p.g.a. reducerad separationsförmåga

och föroreningar som ej längre kan avlägsnas. Stavarna påverkas av

luftfuktigheten varför kontrollerad luftfuktighet krävs. Staven placeras i kammare

med konstant luftfuktighet (över 35%-ig svavelsyra) inför första separeringen, för

optimalt resultat. Nya omgångar av stavar scannas först för att avlägsna

föroreningar från förpackningsmaterialet. Stavarna nedsänkes sedan i destillerat

vatten över natt varefter de torkas i ugn vid lOO°C under 10 minuter. De får sedan

svalna innan scanning utförs på nytt. Besvärliga stavar förbättras ofta vid

lagring i destillerat vatten över natt. Scanning utförs med hjälp av flamjonisering

(luft/vätgasblandning).
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4.3 Prov från broar och viadukter - omgång 1

Ett antal mindre prov från fönsterundersökningar utförda i Stockholm under

perioden juni till oktober 1994, inkom för laboratorieanalys i december samma år.
Proven kom enligt uppgift från följ ande objekt:

0 Liljeholmsbron (objektnr. 52-2-0076)

Vasabron (objektnr. 52-2-3006)

Skansbron (obj ektnr. 53- 1 -301 5)

Essingeleden GT nr.6 (objektnr. 52-4-0106)

Tyresövägen över Skrubba (objektnr. V3-2-0005)

Proven analyserades med avseende på följande parametrar:

0 mjukpunkt Wilhelmi (på mastixprodukten)

0 kemisk karaktärisering med Iatroscan TLC/FID (på återvunnet bindemedel)

Provningsresultat, med avseende på det återvunna bindemedlets mjukpunkt och

brytpunkt, erhölls från Stockholm Entreprenad. Samtliga provningsresultat

redovisas i tabell 2 och bilaga 4.

Mjukpunkten för ätervunnet bindemedel ligger mellan 56 och 61°C och bryt-

punkten mellan -9 och -14°C. Bindemedelsförändringama var för samtliga objekt

godkända enligt Stockholm Entreprenads bedömningsmetodik. Inga dåliga prov

ingick således i undersökningen. (För ett annat fönster på Vasabron var

brytpunkten -3°C och mjukpunkten 60°C. Trots något enligt bedömnings-

metodiken förhöjd mjukpunkt var bindemedelsförändringen godkänd.)

Halten bitumenkomponenter ligger med avseende på de mättade oljorna

mellan 13 och 15%, de aromatiska oljorna ligger mellan 39 och 40%, hartserna

mellan 26 och 29% och asfaltenerna mellan 17 och 20%.

Mjukpunkt Wilhelmi (för asfaltmastixprodukten) varierar mellan 95 och

112°C.

Erhållna provningsresultat speglar sannolikt egenskaperna hos funktionsduglig

asfaltmastixisolering.

Tabell 2 Asfaltmastix från broar och viadukter i Stockholm - Omgång 1.
Resultatför mastixprodukt samt återvunnet bindemedel

   

Mjuk- Halt bitumenkomponenter (%) Mjuk-* Bryt-*
Broobjekt punkt mättade aromatiska hartser asfal- punkt punkt

Wilhelmi oljor oljor tener

(°C) (°C) (°C)
Vasabron 95 14 40 29 17 58 -12
Tyresövägen 100 15 39 26 20 56 -14
Essingeleden 95 15 40 27 17 61 ** -10**
F3 Skansbron 104 15 39 28 18 56 -9
Liljeholmsbron 112 13 40 27 20 57 -9

Ref B85 15 48 22 15 (3 46) (<_-10)

         

* Provningen utförd vid Stockholm Entreprenad

** Osäkert värde enligt uppgift från Stockholm Entreprenad
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Figur 7 Diagram via' Iatroscan-analys för asfaltmastixprov från broar och
viadukter i Stockholm - Omgång 1

4.4 Prov från broar och viadukter - omgång 2
Ett antal större prov (á cirka fem kilo), från fönsterundersökningar utförda i

Stockholm under hösten 1995, inkom för laboratorieanalys i november samma år.
De aktuella proven var enligt uppgift från följ ande objekt:

0 Tegelbacken, viadukt över Klarastrand (objektnr. 52-3-0008)

Tegelbacken Söderleden Norra (objektnr. 52-3-0012)

Tegelbacken Söderleden Södra (objektnr. 52-3-0013)

Tegelbacken Vattugatan och Herkulesgatan

Södertälj evägen över Mikrofonvägen (V3-5-0068)

Tyresövägen över Stora Sköndalsvägen (V3-2-0014)

Tyresövägen över Stora Sköndalsvägen (V3-2-0015)

Västberga allé över SJ (objektnr. 53-5-0055)

Provning var mer omfattande än för tidigare provningsomgång 1 och utfördes

med avseende på följ ande parametrar:

Asfaltmastixprodukt

0 mjukpunkt Wilhelmi

0 BBR-analys

Återvunnet bindemedel
0 mjukpunkt K&R

0 brytpunkt Fraass

0 BBR-analys (vid -18°C till -24°C)

0 kemisk karaktärisering med Iatroscan (TLC/FID)
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Erhållna resultat redovisas i tabellerna 3 och 4, figurerna 8 och 9 samt i bilaga

5.

Mjukpunkt enligt Wilhelmi för asfaltmastixprodukt ligger mellan 78 och

98°C. Högst mjukpunkt erhölls för prov VTI nr 96-27-5 från Södertäljevägen.

Tabell 3 Asfolrmastix från broar och viadukter i Stockholm - Omgång 2.
Resultatför mastixprodukt

      

Broobjekt VTInr Mjukpunkt BBR-analys, vid t 0°C BBR-
Wilhelmi Styvhet S m-värde analys

(OC) (MP3) Taco MPa
Tegelbacken 96-27-1 78 263 0,609
Tegelbacken 96-27-2 98 245 0,514
Tegelbacken 96-27-3 93 148 0,569 -2
Tegelbacken 96-27-4 87 147 0,578 -4
Södertäljevägen 96-27-5 98 407 0,486 +1
Tyresövägen 96-27-6 93 223 0,475
Tyresövägen 96-27-7 94 198 0,520 -2
Västberga 96-27-8 86 179 0,584

   

Styvhet och m-värde, enligt BBR-analys vid :I:0°C, varierar mellan 147 och

407 MPa respektive 0,475 och 0,609. Bäst lågtemperaturflexibilitet konstateras

för prov VTI nr 96-27-(3 och 4) från Tegelbacken. Styvast vid den aktuella

temperaturen är prov VTI nr 96-27-5 från Södertäljevägen. (Vid jämförelse med

erhållna resultat för det återvunna bindemedlet (tabell 4) för prov VTI nr 96-27-5

konstateras att detta inte är nämnvärt sämre vad gäller lågtemperaturegenskaper

än för övriga prov. Mjukpunkten ligger dock högst (63°C).

Den temperatur (T300Mpa) vid vilken styvheten uppgår till 300 MPa och m-

värdet samtidigt överstiger 0,300 beräknades för fyra av proven. T300Mpa ligger för

dessa prov mellan+1 oC (96-27-5) och -4°C (96-27-4).

   

1'2 BBR-analys på asfaltmastix vid iO°C 93°c ssoc .10°
Deflektion

 

8 Mjka K&R Bryt
86°C 55m -1_2°

7 Mjka K&R Bryt
4°c 57°C -15°

6 MlkPWK&R Bryt
93°c 57°C -13°c

MJ'ka K&R Bryt
98°C 59°c -10°c

1 Mjkp K&R Bryt
w 7s°c 57°C .9°c

0,8 --

0,6 --

4-- .°' 5 Jka K&R Bryt
98°C 63°C -10°C

0,2 --

  

0 l 2 I 1 r .

0 50 100 150 200 250 300

Figur 8 BBR-analys för asfaltmastixprov från broar och viodukter i
Stockholm - Omgång 2

Mjukpunkten för återvunnet bindemedel ligger mellan 54 och 63°C och

brytpunkten mellan -9 och -18°C.
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BBR-analys för återvunnet bindemedel utfördes vid -l2°C, -18°C, -22°C

samt (i ett fall) vid -24°C. Den temperatur (T300Mpa) vid vilken styvheten uppgår

till 300 MPa och m-värdet samtidigt Överstiger 0,300 beräknades för varje prov.

T300Mpa ligger för de aktuella proven mellan -19°C och -22°C.

Vid kemisk karaktärisering med Iatroscan konstateras att halten mättade

oljor ligger mellan 8 och 12% och halten aromatiska oljor mellan 37 och 43%.

Hartshalten varierar mellan 26 och 31% och asfaltenhalten mellan 20 och 23%.

Erhållna provningsresultat speglar (liksom för omgång 1) troligtvis egen-

skaperna hos fullt funktionsdugliga asfaltmastixisoleringar.

Tabell 4 Asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm - Omgång 2.
Resultatför återvunnetbindemedel

      

Broobjekt VTInr Halt bitumenkomponenter (%) Mjuk- Bryt- BBR-

mättade aromat. hartser asfaltener punkt punkt analys
oljor oljor T300MPa

(°C) (°C) (°C)
Tegelbacken 96-27-1 8 39 30 23 57 -9 -20
Tegelbacken 96-27-2 8 40 30 23 59 -10 -20
Tegelbacken 96-27-3 8 43 28 21 56 -10 -21
Tegelbacken 96-27-4 12 42 26 20 54 -15 -22
Södertäljev. 96-27-5 12 37 31 20 63 -10 -19
Tyresövägen 96-27-6 12 41 28 20 57 -18 -20
Tyresövägen 96-27-7 12 41 27 20 57 -15 -21
Västberga 96-27-8 12 39 29 21 56 -12 -19

Ref B85 95-235 1 1 47 24 19 47 -14* -18
Ref B180 95-233 14i2 50i2 21i2 14i2 40 -18*

        

* Analys efter TFOT
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Figur 9 Iatroscan-analys. Halt bitumenkomponenterför provfrån broar
och viadukter i Stockholm - Omgång 2. Halten av mättade oljor,

aromatiska oljor, hartser respektive asfaltener
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Figur 10 Iatroscarz-analys. Halt bitumerzkomponerzterför provfrån broar

och viadukter i Stockholm - Omgång 2. Summan av halten mättade

oljor och aromatiska oljor respektive hartser och asfaltener

4.5 Prov från broar och viadukter - omgång 3
Under 1997 inkom tolv prov för analys inom projektet. Proven var enligt uppgift
från följ ande objekt:

Västerbron, Stockholm 970417

Slussen fönster nr 1, Södermalmstorg 961028 (bro journal nr 52-2-0120)

Slussen fönster nr 6, Södermälarstrand (bro journal nr 52-2-0026)

Slussen fönster nr 9, Södermälarstrand (bro journal nr 52-2-0026)

Squashhall fönster 1

Squashhall fönster 2, sept -97

Nynäsvägen fönster 4, norr Johanneshovs TRFP sept -97

Katarinavägen

Rålambshovsviadukten fönster 5, sept -97

Lidingövägen över Värtabanan, (bro journal nr 52-1-005 8)

Högbergsgatan över Söderleden, (bro journal nr 52-2-005 8)

Klarabergsviadukten, (bro journal nr 52-3-0055)

Provning utfördes som för omgång 2, bortsett från Vissa skillnader i provnings-

temperatur Vid BBR-analys. T300Mpa beräknades för samtliga asfaltmastixprov.

Asfaltmastix

0 mjukpunkt Wilhelmi

0 BBR-analys (Vid 9°C till -3°C)
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Återvunnet bindemedel
0 mjukpunkt K&R

brytpunkt Fraass

kemisk karaktärisering med latroscan (TLC/FID)

BBR-analys (vid -12°C till -24°C)

Erhållna resultat redovisas i tabellerna 5 och 6 samt i bilaga 6.

Mjukpunkt enligt Wilhelmi för asfaltmastixprodukt ligger mellan 100 och

134°C. Högst resultat har erhållits för prov VTI nr 97-670-2 från Slussen

fönster 1, Södermalmstorg.

Styvhet och m-Värde, enligt BBR-analys vid i0°C, varierar mellan 236 och

1214 MPa respektive 0,3 59 och 0,555. Bäst lågtemperaturflexibilitet konstateras

för prov VTI nr 97-712-1 från Squashhall fönster 2. Styvast vid den aktuella

temperaturen är prov VTI nr 97-670-2 från Slussen fönster 1, Södermalmstorg.

Prov VTI nr 97-712-5 provades endast vid -3°C (301 MPa och m-värde 0,517).

Tabell 5 Asfaltmastixprovfrån broar och viadukter i Stockho] - Omgång 3.
Resultatför mastixprodukt

                  

Broobjekt VTI nr Mjukpunkt BBR-analys, vid ;t 0°C BBR-analys

Wilhelmi Styvhet S m-värde T300 MPa

(°C) (MP8) (°C)
Västerbron 97-670-1 103 461 0,460 2

Slussen fönster 1 97-670-2 134 1214 0,373 9

Slussen fönster 6 97-670-3 123 663 0,406 3

Slussen fönster 9 97-670-4 117 729 0,359 5

Squashhall fönster 1 97-712-1 103 236 0,555 -1

Squashhall fönster 2 97-712-2 108 368 0,533

Njnäsvägen 97-712-3 127 408 0,418

Katarinavägen 97-7 1 2-4 1 17 762 0,410 5

Rålambshovsviadukten 97-712-5 111 301* 0,517* -3

Lidingövägen 97-712-6 103 31 1 0,463 0

Högbergsgatan 97-712-7 100 372 0,507

Klarabergsviadukten 97-7 12-8 106 323 0,476

  

*Provtemperatur -3 0C

Mjukpunkten för återvunnet bindemedel ligger mellan 57 och 72°C. Högst

mjukpunkt har prov 97-712-3 från Nynäsvågen.

Brytpunkten för återvunnet bindemedel ligger mellan -3 och -18°C, med

högst resultat (-3°C) för prov 97-670-2 Slussen fönster 1.

BBR-analys för återvunnet bindemedel utfördes vid -12°C, -18°C och

-24°C. Vid -18°C varierar styvheten S mellan 111 och 418 MPa (och m-vårdet

mellan 0,277 och 0,3 88). Prov 97-712-4 Katarinavågen är mest styvt (och

uppfyller inte kravet S S300MPa och m 20,300 enligt Superpave) vid den aktuella

temperaturen.

Samtliga resultat redovisas i tabell 6. Kemisk karaktärisering redovisas i

tabell 7.
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Tabell 6 Asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm - Omgång 3.
Resultatför återvunnet bindemedel

Broobjekt VTI nr Mjukpunkt Brytpunkt BBR-analys, vid -18°C BBR-

KoR Fraass Styvhet S m-värde analys

(OC) (OC) (MPa) Tsoo MPa

(°C)

Västerbron 97-670-1 62 -6 259 0,315 -19

Slussen fönster 1 97-670-2 66 -3 - - -

Slussen fönster 6 97-670-3 66 -4 - - -

Slussen fönster 9 97-670-4 61 -4 - - -

Squashhall fönster 1 97-712-1 57 -15 216 0,349 -20

Squashhall fönster 2 97-712-2 58 -13 203 0,357 -20

Nynäsvägen 97-712-3 72 -11 147 0,323 -23

Katarinavägen 97-712-4 67 -8 418 0,277 -15

Rålambshovsviadukten 97-712-5 59 -17 111 0,388 -24

Lidingövägen 97-712-6 60 -18 180 0,318 -22

Högbergsgatan 97-712-7 61 -9 220 0,330 -19

Klarabergsviadukten 97-712-8 62 -14 223 0,325 -20

Tabell 7 Kemisk karaktärisering med Iairosconför återvunnet bindemedel

Broobjekt VTI nr mättade oljor aromatiska hartser asfaltener

oüor

Västerbron 97-670-1 8 41 30 22

Slussen fönster 1 97-670-2

Slussen fönster 6 97-670-3

Slussen fönster 9 97-670-4

Squashhall fönster 1 97-712-1 12 43 26 19

Squashhall fönster 2 97-712-2 12 42 26 20

Nynäsvägen 97-712-3 10 39 26 25

Katarinavägen 97-712-4 1 1 38 30 21

Rålambshovsviadukten 97-712-5 9 44 24 24

Lidingövägen 97-712-6 11 43 23 20

Högbergsgatan 97-712-7 8 42 27 23

Klarabergsviadukten 97-712-8 10 43 26 22

Referens B 180 95-233 13:1 48:1 23:1 16:1

 

 

  

 

 

4.6 Prov från broar och viadukter - omgång 4 och 5
Från 1998-1999 års fönsterupptagningar erhölls totalt tolv prov (åtta från 1998

och fyra från 1999). Proven undersöktes enligt följande något modiñerat
provningsprogram:

Mastix

0 mjukpunkt Wilhelmi

0 BBR-analys Vid O°C
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Återvunnet bindemedel
0 mjukpunkt, KoR

brytpunkt, Fraass

kemisk karaktärisering med Iatroscan

BBR-analys vid -18°C

Provningsprogrammet hade fastställts i samråd med uppdragsgivaren, mot

bakgrund av tidigare erhållna resultat för provningsomgångarna 1-3.

Följ ande prov togs ut för provning under hösten 1998 (omgång 4):

Objektnamn Obj nr Provtagningsdatum VTI nr

Skärholmsvägen Sätra 91 :3 99- 1 7-1

Skärholmsvägen Sätra 91 :1 980804 99-17-2

Skärholmsvägen Centrum 91 :3 99-17-3

Lidingöbron 1998 99-17-4

Skärholmsvägen Centrum 91 : 1 99-17-5

Huddingevägen 980817 99-17-6

Slussen Statsgårdsrampen Del 21 99-17-7

KF-huset
Gj örwellsgatan viadukt F2 aug 98 99-17-8

över Rålambsparken

Under hösten 1999 (omgång 5) togs följ ande prov ut:

Objektnamn Obj nr SL nr Knr Byggår VTI nr

Stora Mossen, 54-1-0008 11-2322 11671 1943? 99-111
Relärum

Järvabanan, 54-5-0251 31-1821 1976 99-258

Stn Kymlinge plattform

Stn Kärrtorp, 53-1-0037 14-0721 1958 99-269
Relärum

Stn Stureby, 53-1-0024 13-1121 12163 1953 99-270
Relärum

Resultat

Asfaltmastix, omgång 4 och 5

Mjukpunkt Wilhelmi ligger mellan 89°C och 115°C respektive mellan 99°C och

125°C. Högst resultat noteras för 99-270 Stn Stureby i omgång 5.
För BBR-analys vid 0°C varierar erhållna styvhetsvärden mellan 222 MPa

(99-17-2) och 1565 MPa (99-270).

För att också få en uppfattning om metodens repeterbarhet gjöts sex balkar upp
och provades vid ett och samma tillfälle.

Samtliga resultat och beräkningar redovisas i tabell 8. (För prov 99-111 kunde
p.g.a. materialbrist endast fyra mastixbalkar erhållas.)
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Tabell 8 Provmngsresultatfor asfaltmastzx (omgang 4 och 5)
VTI nr 97-17-1 I 99-17-2 I 99-17-3 I 99-17-4 I 99-17-5 I 99-17-6 I 99-17-7 I 99-17-8 99-111 I 99-258 99-269 9_9-270

Mjukpunkt Wilhelmi cm

102 193 92 94 86 89 100 97 95 99 117 115 107 194 88 89 99 99 114 119 105 195 122 125
103 99 91 93 103 112 100 89 99 112 105 12_§

BBR-analys vid 0°C Styvhet(MPa) l m-värde

Prov S mL S E S m 8 rn 8 E S _r_n__ 8 m_ 8 m S m 8 m S m 8 m
1 440 0,398 261 0.493 309 0,446 442 0.473 441 0,353 240 0,476 418 0,458 391 0,452 791 0,400 259 0,546 594 0,383 1287 0,283
2 364 0.400 186 0,465 336 0,443 377 0,530 431 0,355 321 0,466 409 0,441 412 0,442 853 0.385 236 0,540 619 0,431 1468 0,264
3 407 0,399 205 0,474 308 0,414 321 0,538 512 0,331 303 0,461 348 0,424 405 0,449 717 0,340 229 0,504 581 0,411 1715 0,26
4 494 0,406 185 0,476 284 0,420 425 0,489 446 0,338 326 0,435 571 0,427 426 0,433 778 0,385 318 0515 615 0,423 1740 0,282
5 484 0,385 248 0,466 282 0.415 446 0,492 435 0.349 305 0,438 417 0.434 451 0,448 273 0,471 546 0,406 1473 0,281
6 409 0,380 248 0,451 335 0,441 516 0,49 502 0,340 352 0,456 379 0,435 473 0,446 274 0,530 478 0,411 1706 0,276

[MV 433 0,395 222 0,471 309 0,430 421 0,502 461 0,344 308 0,455 424 0,437 426 0,445 785 0,378 265 0,518 572 0,411 1565 0,274
STAV 49,8 0,01 34,1 0,01 23,5 0,02 66,4 0,03 35,0 0,01 37,6 0,02 77,1 0,01 30,6 0,01 55,8 0,20 32,0 0,03 53,2 0,02 183,4 0,01
CV% 11 3 15 3 8 3 16 5 8 3 12 4 18 3 7 2 7 52 12 5 9 4 12 4
max 494 0,406 261 0,493 336 0,446 516 0.538 512 0,355 352 0,476 571 0,458 473 0,452 318 0,546 619 0,431 1740 0.283
min 364 0.380 185 0,451 282 0,414 321 0,473 431 0,331 240 0,435 348 0,424 391 0,433 229 0,471 478 0.383 1287 0,26
ha!" av mv % 30 7 34 9 17 7 46 13 18 7 36 9 53 8 19 4 34 14 25 12 29 8

    

    

Återvunnet bindemedel, omgång 4 och 5
Mjukpunkten ligger mellan 58,50C och 73,0°C för omgång 4. Högst mjukpunkt

(2700C) har noterats för proven 99-17-1, 99-17-3 och 99-17-5.

För omgång 5 ligger mjukpunkten mellan 56,5°C och 79,0°C. Högst

mjukpunkt har prov 99-270. För Övriga tre prov i omgången år mjukpunkten

<70°C.

Brytpunkten ligger mellan -18°C och -9°C för omgång 4. Högst resultat
(-9°C) erhölls för prov 99-17-7.

För omgång 5 ligger brytpunkten mellan -13°C och 5°C. Högst resultat har

prov 99-270.

För BBR-analys på återvunnet bindemedel vid -18°C varierar styvheten

mellan 123 MPa och 221 MPa för omgång 4. M-vårdet ligger mellan 0,281 och

0,359. Proven 99-17-1, 99-17-3 och 99-17-5 är mest styva (och uppfyller ej kravet

S 5300 MP8 och m 20,300 enligt SUPERPAVE vid de aktuella temperaturen.)
Minst styvt bindemedel har prov 99-17-6.

För omgång 5 varierar styvheten vid -18°C mellan 153 MPa och 371 MP8, och
m-vårdet ligger mellan 0,235 och 0,367. (Proven 99-111, 99-269 (gränsvärde) och

99-270 uppfyller ej kravet enligt SUPERPAVE vid den aktuella temperaturen.)

För att också få en uppfattning om metodens repeterbarhet gjöts sex balkar upp

och provades vid ett och samma tillfälle. (För prov 99-111 kunde p.g.a. material-
brist endast fyra bitumenbalkar erhållas.)

Samtliga resultat redovisas i tabell 9. Kemisk karaktärisering redovisas i
tabell 10.
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Tabell 9 Provningsresultat för bindemedel som återvunnits ur asfaltmastix

                                  

   

(omgang 4 och 5)
VTI nr 97-17-1 I 9_9-17-2 I 99-17-3 I 99-17-4 I 9_9-17-s I §_9-17-6 I 919477 I 99-17-8 9_9-111 l 99-218 99-269 99-270

Mjukpunkt (°C)

70,6 63,4 69,9 60,0 73,2 58,7 66,5 58,9 66,4 56,5 66,3 78,8
70,0 70'5 63,5 63'5 69,8 70'0 59,7 60'0 73,0 73'0 58,5 58'5 66,3 66'5 5_8,5 58'5 66,3 66'5 56,3 56'5 66,4 66'5 78,7 79

Brytpunkt (°C)

-15 -18 -11 -14 -13 -17 -8 -15 -7 -14 -2 5
-13 -14 -16 -17 -13 -12 -12 -13 -12 -12 -17 -18 10 -9 -17 -16 -5 -6 -12 -13 -3 -2 5 5
-15 -16 -13 -12 -11 -19 -8 -16 -7 -12 -2 6

BBR-analys vid -18°C Styvhet(MPa) I m-värde

Prov S m S m S m S m S m S m S m 8 m S m 8 m S m S rn
1 240 0,300 141 0,340 196 0,305 200 0,335 187 0,287 139 0,371 193 0,328 153 0,341 322 0,257 146 0,379 286 0,304 359 0,242

2 210 0,288 147 0,331 207 0,297 176 0,332 229 0,282 115 0,357 198 0,321 148 0,347 332 0,273 149 0,364 265 0,305 363 0,236
3 205 0,269 148 0,321 200 0,300 167 0,309 220 0,286 103 0,356 208 0,318 145 0,343 155 0,372 276 0,301 361 0,234
4 230 0,287 155 0,327 210 0,302 193 0,336 213 0,279 123 0,352 184 0,311 156 0,348 160 0,364 280 0,295 366 0,234
5 227 0,287 153 0,326 221 0,288 202 0,327 222 0,274 131 0,363 193 0,314 145 0,344 164 0,356 279 0,294 359 0,231

6 211 0,286 141 0,316 220 0,29 180 0,329 208 0,280 124 0,354 157 0,302 149 0,345 145 0,368 284 0,294 418 0,231

1Mv 221 0,286 148 0,327 209 0,297 186 0,328 213 0,281 123 0,359 189 0,316 149 0,345 327 0,265 153 0,367 278 0,299 371 0,235
STAV 13,8 0,01 5,9 0,01 10,2 0,01 14,1 0,01 14,7 0,00 12,5 0,01 17,5 0,01 4,4 0,00 7,1 0,01 7,8 0,01 7,4 0,01 23,2 0,00

CV% 6 3 4_ 3 5 2 8 3_ 7 2 10 2 9 3___3_ 1 2 4 5 2 3_ 2 6 2
max 240 0,300 155 0,340 221 0,305 202 0,336 229 0,287 139 0,371 208 0,328 156 0,348 332 0,273 164 0,379 286 0,305 418 0,242
min 205 0,269 141 0,316 196 0,288 167 0,309 187 0,274 103 0,352 157 0,302 145 0,341 322 0,257 145 0,356 265 0,294 359 0,231
wav mv% 16 11 9 7 12 6 19 8 20 5 29 5 27 8 7 2 3 6 12 6 8 4 16 5

Tabell 10 Kemisk karaktärisering med Iatroscan för atervunnet bindemedel
VTI nr Mättade oljor Aromatiska oljor Hartser Asfaltener

Omgång 4

99-17-1 12 40 26 22

99-17-2 13 43 22 21

99-17-3 13 41 24 22

99-17-4 13 43 24 20

99-17-5 13 3 8 27 22

99-17-6 14 40 25 21

99-17-7 9 39 26 26

99-17-8 13 43 22 22

Referens B85

VTI nr 95-235 12 48 22 17

Omgång 5

99-1 l 1 16 33 33 18

99-258 14 44 23 19

99-269 8 34 3 1 27

99-270 12 30 32 27

Referens B85

VTI nr 95-235 13 47 23 17
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5 Sammanfattning av resultat
Bindemedlets egenskaper, såsom mjukpunkt och lågtemperaturflexibilitet,

inverkar på asfaltmastixproduktens motsvarande egenskaper. Mastixproduktens

sammansättning har dessutom stor betydelse. Mest inverkan har bindemedlet på

mastixproduktens egenskaper vid låg temperatur. Detta illustreras i figur 11 och
figur 12.

5.1 Mjukpunkt och styvhet

Av figur 11 framgår att det finns ett visst samband mellan bindemedlets

mjukpunkt och mjukpunkt Wilhelmi för mastixprodukten, men korrelationen är

inte särskilt god. Övriga ingående komponenter samt produktens sammansättning

har avgörande stor betydelse. Erhållna mjukpunktsvärden ligger ibland

förvånande högt. För 5 produkter (av totalt 37 undersökta) ligger mjukpunkten på

70-79°C (med motsvarande brytpunkter på -11 till -14 samt en på +5°C). Tjugo

mjukpunkter ligger på 60°C eller mer. För produkten (99-270) med högst

mjukpunkt (och brytpunkt) för bindemedlet har också högst mjukpunkt enligt
Wilhelmi registrerats för mastixprodukten.

I figur 12 har bindemedlets styvhet vid -18°C avsatts mot mastixproduktens

styvhet vid 0°C. Som framgår av diagrammet ligger bindemedlets styvhet under

300 MPa och mastixproduktens styvhet under 500 MPa för 24 av de 28

undersökta produkterna vid respektive temperatur. För tre av de resterande

produkterna 97-712-4, 99-111 och 99-270 är både mastix och bindemedel

betydligt styvare. Brytpunkten för bindemedlet ligger här på -8, -6 och 5°C samt

motsvarande mjukpunkter på 67, 66,5 och 79°C. Vid Iatroscananalys är summan

av hartser och asfaltener för dessa produkter större än summan av mättade och

aromatiska oljor (se avsnitt 5.2). Mjukpunkt Wilhelmi för mastixprodukterna
ligger på 117, 99 och 125°C.

Ytterligare tre ungefär lika styva eller styvare produkter, jämfört med 97-712-

4, ingick i samma provningsomgång (omgång 3). Dessa finns dock inte med i

diagram 12 eftersom BBR-analys pååtervunnet bindemedel inte kunde utföras i

brist på material. Styvheten för mastixprodukterna registrerades till 663, 729

respektive 1214 MPa vid 0°C. Uppgifter på mjukpunkt och brytpunkt finns endast

från Stockholm Entreprenads laboratorium, där de uppmättes ligga på cirka

61-66°C respektive -3 till -4°C. Iatroscananalysingick tyvärr inte heller för dessa

tre styvare produkter.

Ett visst samband kan konstateras även mellan asfaltmastixproduktens styvhet

(vid 0°C) och mjukpunkt Wilhelmi. Detta framgår av figur 13.

5.2 Kemisk karaktärisering med Iatroscan

Vid åldring (oxidation) av bitumen gäller som nämnts att oljorna i minskar

samtidigt som hartser och asfaltener ökar.
Erhållna resultat vid Iatroscananalys kan jämföras inbördes eller med

motsvarande för ett referensbitumen. I undersökningen har B85 och B 180 ingått
som referenser.

I figur 14 redovisas summan av mättade och aromatiska oljor jämfört med

summan av hartser och asfaltener för både prov och referenser. I figur 15 framgår
hur mycket mindre oljor och hur mycket mer asfaltener det finns i de undersökta
proven jämfört med referensen. (Referensen i figur 15 är B 85 utom för omgång 3
där B 180 ingår.)
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För prov 99-17-7, 99-269 och 99-270 i de senaste två provningsomgångarna är

summan av hartser och asfaltener större än summan av mättade och aromatiska

oljor. Bindemedlet från 99-270 har högsta registrerade brytpunkten (50) liksom

högsta mjukpunkten (79°C). Det återvunna bindemedlet är också ett av de

styvaste bland samtliga prov vid -18°C och uppfyller inte kravet enligt

SUPERPAVE vid denna temperatur (S S3OOMPa och m 20,300). Det gör dock de
bägge andra proven, 99-17-7 och 99-269, vars bindemedel har brytpunkt på -9
respektive -2°C och förhållandevis hög mjukpunktpå 66,5°C för båda proven.

Totalt 34 prov av återvunnet bindemedel från mastixisolering har i projektet

karaktäriserats med hjälp av Iatroscan. För 10 av proven är summan av hartser och

asfaltener större än summan av mättade och aromatiska oljor (upp till 16-17

enheter större, för prov 99-269 och 99-270). Prov 99-270 har också utmärkt sig

som avvikande styvt (både vad gäller mastix och bindemedel). För tre av de

tidigare mest styva mastixprodukterna i undersökningen (omgång 3) har som

nämnts ovan ingen kemisk karaktärisering med Iatroscan emellertid utförts.
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Figur 11 Mjukpunkt för återvunnet bindemedel mot mjukpunkt Wilhelmi för
mastix
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Figur 12 Styvhet vid -18oCför bindemedel mot styvhet vid OOCfÖr mastix
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Figur 13 Styvhet vid O°Cför mastix mot mjukpunkt Wilhelmiför mastix
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Figur 14 Summan av mättade och aromatiska ol/'or jämfört med summan av
hartser och asfaltener.
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Figur 15 Summan av mättade och aromatiska oljor för prov minus
motsvarande halt för referensbitumen. Diferensen mellan asfalten-
haltförprov och referens.
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6 Diskussion av provningsmetodik och resultat
I avsnitten nedan (6.1-6.3) diskuteras utvald icke traditionell provningsmetodik

och erhållna resultat med dessa metoder.

6.1 Mjukpunkt Wilhelmi
Mjukpunkt Wilhelmi används i Tyskland som regel för laboratorieprovning av

asfaltmastix. Metoden ersätter sedan många år stämpelbelastningsprovning (med

stämpel 1 cm2 vid 22°C och belastning 10 kilo). Man anser att mjukpunkt
Wilhelmi säger mer om produkten än stämpelbelastningsvärdet gör (19).

Asfaltmastixproduktens mjukpunkt enligt Wilhelmi beror på receptur och det

ingående bindemedlets hårdhet. Vid oxidation av bindemedlet ökar dess
mjukpunkt och därmed också normalt asfaltmastixproduktens mjukpunkt enligt

Wilhelmi.

Beträffande mjukpunkt Wilhelmi, för de totalt 37 fönsterupptagningarna i

Stockholm, ligger erhållna resultat mellan 78°C och 134°C.

För Gatukontorets referensasfaltmastixprodukt (som ingick i förstudien) är

mjukpunkten 92°C, och efter uppvärmning under omrörning 6 timmar vid cirka

250°C är mjukpunkten i stort oförändrad (90°C).

Motsvarande värden för asfaltmastix som undersökts inom tidigare nämnda

utvecklingsprojekt (med Vägverket som uppdragsgivare) ligger inom mjukpunkts-

intervallet cirka 90-110°C.

Högsta registrerade mjukpunkt enligt Wilhelmi i denna studie är således

134°C. Resultatet erhölls för prov från Slussen (omgång 3). Produkten uppvisar

hög styvhet (1214 MPa vid 0°C och T300Mpa på 9°C). För övriga prov med hög

mjukpunkt Wilhelmi (>120°C) varierade styvheten mellan cirka 400 och

1600 MPa. Produkten med lägst mjukpunkt Wilhelmi uppvisar inte avvikande låg

styvhet vid 0°C eller avvikande låg mjukpunkt för bindemedlet (57°C). (Erhållna

mjukpunktsresultat för återvunnet bindemedel varierade i studien mellan 54 och

79°C.)

För produkten med högst mjukpunkt Wilhelmi var bindemedlets mjukpunkt

inte avvikande hög (66°C).

Hög mjukpunkt enligt Wilhelmi (>120°C) är enligtstudien en indikation på att

mastixprodukten också är förhållandevis styv vid lägre temperatur (>600 MPa vid

0°C ) och/eller att bindemedlets mj ukpunkt är avvikande hög (>70°C).

6.2 BBR-analys

Lågtemperaturprovning med BBR (Bending Beam Rheometer) har utförts också
inom andra utvecklingsprojekt, bl. a. i samband med kvalitetsuppföljning av

bitumen (i huvudsak B85 och B180) enligt VÄG 94. Provningen utfördes i detta
sammanhang på ursprungligt bindemedel samt efter uppvärmning 5 timmar vid
163°C, enligt TFOT. Provningarna omfattade prov från 1993 t. o. m. 1996 års
kvalitetsuppföljningar.

Sammanfattningsvis kan sägas om resultaten från dessa provningar:

0 B85 uppfyller vid -15°C med god marginal kravet enligt SUPERPAVE,

S5300 MPa och m20,300, både före och efter TFOT. Detta gäller också vid
-18°C, före TFOT, men inte nödvändigtvis efter TFOT.
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0 För B85 från (1995 och 1996 års kvalitetsuppföljning) är T300Mpa cirka -

18°C efter TFOT.

Återvunnet bitumen från asfaltmastixprodukt med B85 uppfyller krav m.a.p.

styvhet och styvhetsförändring enligt ovan vid provningstemperaturen -l 8°C.

Återvunnet bindemedel ur gjutasfalt med B45 och Trinidad uppfyller krav

m. a. p. styvhet och styvhetsförändring enligt ovan vid provningstemperaturen
-l2°C (men inte vid -18°C). Temperaturen T300Mpa ligger på cirka -13°C.

6.2.1 Denna studie
BBR-analys ingick för provningsomgångarna 2-5, d.v.s. för 32 av proven.

Prövningen med asfaltmastix utfördes i samtliga fall vid 0°C. För 16 av

proven utfördes provning också vid ytterligare minst en temperatur, så att T300 Mpa

kunde beräknas. T300 Mpa låg mellan +9°C och -4°C. För huvuddelen av proven

(12 st) var värdet ZOOC. Inför provningsomgångarna 4 och 5 bestämdes att

provning skulle utföras endast vid 0°C och för ett större antal provbalkar så att

också ett mått på provningsmetodens precision skulle kunna erhållas. Styvheten är

<500 MPa för 25 av de 32 proven. För samtliga dessa prov gäller dessutom att

styvheten för det återvunna bindemedlet är <300 MPa. För de 7 mastixprodukter

där styvheten ligger över 500 MPa varierar motsvarande styvhet för bindemedlet

mellan cirka 600 och 1600 MPa.

Provningen med återvunnet bindemedel från asfaltmastix utfördes för 29 av

de 32 proven. Provningen utfördes i samtliga fall vid -18°C. För 17 av proven

(omgångarna 2 och 3) utfördes provning också vid ytterligare temperaturer så att

T300 Mpa kunde beräknas. Inför provningsomgångarna 4 och 5 bestämdes att

provning skulle utföras endast vid -18°C och för ett större antal provbalkar så att

också ett mått på provningsmetodens precision skulle kunna erhållas.

För 26 av de29 proven var styvheten <3 00 MPa (m-värdet var dock inte alltid

samtidigt 20,300.) I de tre fall då bindemedlets styvhet var högre, var styvheten

för mastixprodukten också hög (762, 785 respektive 1565 MPa).

T300 Mpa låg i de undersökta 17 fallen mellan -19 och -24°C utom i ett fall då

värdet var -15°C (detta var för en av produkterna som angivits ovan med styvhet

762 MPa för mastixen).

6.3 Kemisk karaktärisering med Iatroscan
Kemisk karaktärisering med Iatroscan har utförts också inom andra

utvecklingsprojekt, bl.a. i samband med kvalitetsuppföljning av bitumen (i

huvudsak B 85 och B 180) enligt VAG 94. Karaktäriseringen utfördes på

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

Resultat från kvalitetsuppföljningen för B 85 från 1993 tom. 1998 framgår av

tabell 10.
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Tabell 10 Provningsresultat vid kvalitetsuppföljning av B 85 under perioden

       

1 993-]998
Bindemedel I Traditionell I Kemisk karaktärisering med Iatroscan

bitumenanalys Halt bitumenkomponenter (%)

Mjukpunkt Brytpunkt Mättade I Aromat. Hartser Asfaltener
°C °C oljor oljor

885 (VÄG94/BYA84)
Kravspecifikationer 3 46 5 -12*

efter TFOT _<_ -10

Kval.uppf. 1993 (15 prov) 47-49 (-13)-(-18)* 9-12 44-56 20-25 15-20
efter TFOT (-13)-(-18) :1 1 0-6 1 0-4 1 0-3

Kval.uppf. 1994 (19 prov) 47-49 (-12)-(-17)* 11-16 47-56 20-24 11-16
efter TFOT i1 i 0-5 T 0-3 T 1-3

Kval.uppf. 1995 (8 prov) 46-50 (-14)-(-15)* 14-16 46-51 20-23 13-19
efter TFOT :1 1 1-3 1 0-2 1 0-3

Kval.uppf. 1996 (7 prov) 46-48 (-14)-(-16)* 11-15 44-56 21-26 12-19
efter TFOT i1 1 0-4 1 1-2 1 0-2

Kval.uppf. 1997 (8 prov) 46-47 (-15)-(-16) 11-12 48-52 20-22 17-18
efter TFOT i0-1 i 1-5 T 0-3 T 1-2

Kval.uppf. 1998 (6 prov) 46-47 (-14)-(-18) 12-13 47-51 20-23 16-17
efter TFOT :to-1 i 1-4 T 1-3 T 1-2

  

* Grafisk brytpunktsbestämning

Åldring av bitumen innebär vid Iatroscan-analys som regel att halten

aromatiska oljor minskar medan andelen hartser respektive asfaltener ökar;

hartserna vanligen mer än asfaltenerna. De mättade oljorna påverkas inte av syre.

Endast marginella förändringar sker beroende på förlust av lättflyktiga

komponenter (20).

Asfaltenfasen utgörs av svarta eller mörkt bruna amorfa fasta föreningar.

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

och tillika högpolära komplexa aromatiska föreningar med en del ingående

heteroatomer. Asfaltenernas molekylvikter varierar troligtvis mellan cirka 1000

och 100 000 och anses enligt traditionell bitumenmodell bilda miceller av

storleksordningen cirka 5 till 30 nm (motsvarande molekylvikter på upp till

1 000 000). Asfalteninnehållet upptar normalt 5 till 25% av bitumenet och har
mycket stor betydelse för bitumenets reologiska egenskaper.

Hartserna utgörs av mörkbruna fasta eller halvfasta föreningar och är en

mycket polär fraktion. Hartserna är till skillnad från asfaltenerna lösliga i n-heptan

men har för övrigt liknande struktur, men med lägre molekylvikter och mycket

hög polaritet, vilket i sin tur bidrar till goda vidhäftningsegenskaper hos

bitumenet. Hartserna fungerar som peptiseringsmedel (stabiliserande inverkan på

dispergeringen) för asfaltenerna. Peptiseringsgraden påverkar i hög grad

bitumenets viskositet.

De aromatiska oljorna specificeras som en mörkbrun viskös vätska av

varierande polaritet och mycket stor löslighetsförmåga. Bland de aromatiska

oljorna återfinns naftenska aromatiska föreningar med de lägsta molekylvikterna.

Asfaltenerna dispergeras huvudsakligen i denna fas som utgör 40 till 65% av

bitumenet. Medelmolekylvikten ligger mellan cirka 300 och 2000.

De mättade oljorna slutligen betraktas som en opolär vit eller gulvit viskös

vätska bestående av raka eller grenade alifatiska kolväten, med tillhörande

alkylnaftenska och alkylaromatiska delar. Medelmolekylvikten ligger i nivå med
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de aromatiska oljorna. De kan innehålla paraffiner. Fraktionen utgör cirka 5 till

20% av bitumenet.

Vid tillverkning och utläggning av en asfaltbetong (med B 180 eller B 85) samt

i återvinningsprocessen sker således en del kemiska förändringar. Halten

aromatiska oljor kan normalt förväntas sjunka med cirka 2-5 enheter, hartshalten

öka med cirka 1-3 enheter liksom asfaltenhalten med 1-2 enheter.

Vid kraftig exponering av bindemedlet, som i en dränasfalt, ökar hartshalt och

asfaltenhalt betydligt mer. (I avsnitt 3.2 refereras till en belgisk undersökning

kring detta.)

Motsvarande stora förändringar kan konstateras också för prov upptagna från

svenska dränasfaltvägar, vilket också framgår av tabell 11. Erhållna hartshalter

ligger här cirka 20 till 65% högre än hartshalten för referensbitumen B 85, och

asfaltenhalterna ligger 0 till 100% över asfaltenhalten för samma referensbitumen.

För provet med den högsta asfaltenhalten (30%) uppgår motsvarande mjukpunkt

till 123°C (l).

Tabell 11 Provningsresultat för skadad asfaltbetong samt gammal
asfaltmastixisoleringfrån bro

              

Återvunnet bindemedel Traditionell Kemisk karaktärisering med latroscan
från bitumenanalys Halt bitumenkomponenter (%)

Borrkärnor, asfaltbetong och Mjuk- Bryt- Dukt. mättade aromat. hartser asfaltener
asfaltmastix punkt punkt 25°C oljor oljor

°C °C cm

BORRKÄRNOR I
Spruckna "B60- B15" 72 +3 5 13 19 44 24
Ej spruckna"B60- B35" 61 -7 100 13 28 38 21

Ref B180 ca 41 _<_-15* 2100* 14 47 25 14

BORRKÄRNOR
Skadade B85- B1 0 61; -5; >100; 8; 45; 32 15;

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

123 -1 < 2 13 26 31 30
Ej skadade B85- B10 66; 73 -7; +2 28; 6 13;13 37;31 30;36 20;21

Ref B85 ca 48 5-10* 350* 15 48 22 15

ASFALTMASSA
Vägskada B180- B45 56 -13 - 14 48 21 16

Ref 8180 40 -18* 3100 15 51 22 13

ASFALTMASTIX
Bro B60+Trinidad? 63 -2 > 100 8 40 31 21

Ref B85 ca 48 _<_-10* _>_50* 11 48 20 21

   

* Avser provning efter TFOT

För de mest åldrade proven av återvunnet bindemedel från borrkärnor i tabell

11 (mjukpunkter 84, 73 och 123°C; brytpunkter +1, -1 och +2°C; mycket låg

duktilitet) ligger summan av halten mättade och aromatiska oljor 12-24 enheter

lägre än för B85 och asfaltenhalten 6-15 enheter högre.

6.3.1 Denna studie

Efter förstudier och erhållna resultat från de två första provningsomgångarna

framlades ett förslag som skulle kunna gälla för ett eventuellt godkännande vid

Iatroscananalys av bindemedlet i en gammal asfaltmastixisolering från broar och

viadukter i Stockholm. (Till grund för förslaget låg också de resultat och

erfarenheter från andra projekt som sammanfattats inledningsvis i detta avsnitt.)
Följande föreslogs för det återvunna bindemedlet hos en gammal asfaltmastix-

isolering vid fönsterupptagningskontroll:
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0 Summan av mättade och aromatiska oljor får som mest ligga 13 enheter
lägre än motsvarande halt för referensbitumen B 85. Asfaltenhalten får som

mest ligga 6-7 enheter högre än motsvarande halt för samma

referensbitumen.

Referensbitumenet som avses är det referensbitumen B85 (VTI nr 95-235) som

användes i studien (och i Övriga nämnda studier ovan).

Det ska emellertid poängteras att bitumen med helt olika kemisk

sammansättning kan uppvisa i stort samma fysikaliska egenskaper om de

härstammar från skilda olj ekällor. Det är därför inte relevant att generellt beskriva

och jämföra bitumen m. a. p. koncentration ingående kemiska komponenter, enligt

t.ex. Iatroscanmetoden. (21)

Enligt kvalitetskontroll och uppföljning av bindemedel i Vägverkets regi sedan

1976 (totalt mer än 500 prov av B 85 och B 180) har emellertid kvaliteten varit
mycket jämn. Iatroscananalys vid kvalitetskontroll har ingått endast under

perioden 1993-1998, men vid analys av gamla sparade prov från 1977 och 1979
kan konstateras att skillnaderna mellan dessa prov och dagens prov varit små. Vid

Iatroscananalys och jämförelse mot aktuellt referensbitumen (VTI nr 95-235)
konstateras att skillnaderna är försumbara. Asfaltenhalten ligger något högre (1-2

enheter) och aromathalten något lägre. (Vid GPC-analys, däremot, är skillnaden

större.) För provet av B 180 från 1979 års kvalitetskontroll är tendenserna

desamma. Asfaltenhalten ligger 2 enheter högre och hartshalten 4 enheter högre
än för referensbitumenet (VTI nr 95-233). (Skillnaderna vid OPC-analyser är
ungefär desamma som för B 85, d.v.s. MZ och MZ+1 liksom molekylvikts-
fördelningens bredd (MW/Mn) ligger avsevärt högre.) (9)

För de undersökta proven från omgångarna 1 och 2 i föreliggande studie är
summan av halten mättade och aromatiska oljor 5-11 enheter lägre än för

referensbitumen B85. Asfaltenhalten ligger 1-5 enheter högre än för B 85.

Motsvarande mjukpunkt ligger på 54 till 63°C, brytpunkten på -9 till -18°C och
T300 Mpa vid BBR-analys som mest på -19°C.

För de därpå kommande provomgångama gäller följande:

Omg 3 Omg 4 Omg 5

0 mättade oljor 8-12 % 9-14 % 8-16 %

0 aromatiska oljor 37-43 % 38-43 % 30-44 0/0

0 hartser 26-31 % 22-27 % 23-33 %

0 asfaltener 20-23 0/0 20-26 % 18-27 %

I omgång 3 är kravföreslaget fullständigt uppfyllt för alla prov utom 97-712-3

som har 9 enheter högre asfaltenhalt än referensbitumenet (som för denna grupp

dock var B 180.) Halten oljor ligger 12 enheter under referensbitumenet. Vad

gäller övriga bindemedelsegenskaper för provet är mjukpunkten mycket hög

(72°C), men brytpunkt och styvhet vid låg temperatur förhållandevis låg (-11°C).

I omgång 4 är föreslaget krav inte helt uppfyllt för prov 99-17-7, vars

asfaltenhalt ligger 9 enheter högre än referensbitument Halten oljor ligger 12

enheter under referensbitumenet. Brytpunkten är också högst i denna grupp (-9°C)

men mjukpunkten inte avvikande hög (66,5°C).

I omgång 5 uppvisar proven 99-269 och 99-270 lika stor avvikelse från

referensprovet (10 enheter högre asfaltenhalt och 18 enheter lägre halt av oljor.)

Aromathalten är dock lägre för 99-270 än för 99-269 och hartshalten något högre.
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99-270 har det styvaste bindemedlet i gruppen (371 MPa vid -18°C, brytpunkt

+5°C samt högst mjukpunkt (79°C). 99-270 är också den styvaste

mastixprodukten bland samtliga undersökta mastixprodukter i studien. För 99-269

gäller att det är mindre styvt än 99-270, har brytpunkt -2°C samt mjukpunkt på
66,5°C.

Föreslaget krav sorterar således ut de två produkterna med högst brytpunkt,

varav en också är styvast i studien och har högst mjukpunkt. Ytterligare tre

produkter med brytpunkt >-5°C ingår i studien (omgång 3), men för dessa

utfördes ingen Iatroscananalys.

För 10 av proven är summan av hartser och asfaltener större än summan av

mättade och aromatiska oljor. Skillnaden uppgår till 16-17 enheter för prov

99-269 och 99-270). För övriga 8 prov ligger samma skillnad på S6 enheter. Ett

motsvarande krav med avseende på hur mycket summan av asfaltener och hartser

får överstiga halten oljor sorterar således tydligt ut samma två sämsta produkter.

Som tidigare nämnts ingår enligt uppgift mer eller mindre Trinidadasfalt i

troligtvis samtliga mastixprodukter från fönsterupptagningarna. Med Trinidad-

asfalt avses här rafflnerad (genom upphettning till 160°C och siktning)

naturasfaltprodukt från Trinidad, s.k. Trinidad Epuré (innehållande generellt cirka

54 vikt-% bitumen, 36 vikt-% mineraliskt finmaterial samt 10 vikt-% organiskt

material). Produkten är mycket hård (penetration kring 2 mm'1 och mjukpunkt

95°C). Vid kemisk karaktärisering med Iatroscan erhölls följ ande:

        

mättade oljor aromatiska oljor hartser asfaltener

Trinidad 6 30 37 26

VTI nr 98-586

Ref Bi 80 13 48 22 17

VTI nr 95-233

 

Inblandning av Trinidad medför således att halten oljor minskar och halten

hartser och asfaltener ökar något. Med Trinidad erhålles också högre mjukpunkt

och lägre penetration. Om Trinidadtillsatsen är cirka 2 vikt-%, vilket varit

vanligast förekommande, blir emellertid dessa förändringar förhållandvis små.

Med krav på kemisk sammansättning av bindemedlet i en asfaltmastix enligt

ovan kan enligt denna studie således mastix med avvikande sprött bindemedel

(brytpunkt >-5°C) och /eller avvikande hårt bindemedel (mjukpunkt >70°C)

sorteras ut.

7 Slutkommentar och fortsatt arbete

Totalt 37 prov ingår i studien. Kriteriet enligt Stockholms Gatukontor (mjukpunkt

§60°C och/eller Zbrytpunkt ZOOC för återvunnet bindemedel från gammal

asfaltmastix) underkänner klart 1 prov (99-270-1) och placerar 18 prov i sk.

diskussionszon där brytpunkten är godkänd men mjukpunkten för hög. För dessa

18 prov varierar mjukpunkten från 60 till 79°C och brytpunkten från -2°C till
-18°C.

Med ett motsvarande krav för asfaltmastixens styvhet (S vid BBR-analys) på

5500 MPa sorteras samma sämsta produkt ut (1565 MPa) samt 6 bland de 18 i

diskussionszonen. För dessa 6 produkter ligger mjukpunkten mellan 61 och 67°C
och brytpunkten mellan -2 och -8°C. Styvheten för mastixprodukten ligger mellan

38 VTI notat 75-2000

 



572 och 1214 MPa. Mjukpunkt Wilhelmi ligger mellan 99 och 134°C. Den

avgjort sämsta produkten har också högst mjukpunkt Wilhelmi.

Fönsterupptagning och provning utförs för bedömning av isoleringens tillstånd

och funktionsduglighet i brokonstruktionen. Att prova mastixen (istället för det

återvunna bindemedlet) spar tid, pengar och miljön (ingen återvinning med

lösningsmedel) samt bör ge en bättre uppfattning om mastixens funktion.

Erhållna resultat indikerar att provning av mastixens styvhet vid 0°C sorterar ut

de styvaste produkterna med bindemedel som är speciellt styvt, sprött och/eller

har hög mjukpunkt.

De två mastixprodukterna som enligt Gatukontorets kriterier har sämsta

bindemedlet uppvisar vid kemisk karaktärisering med Iatroscan också mest

avvikande resultat. Summan av hartser och asfaltener ligger 16-17 enheter högre

än summan av mättade och aromatiska oljor hos dessa två produkter. För

Iatroscananalys krävs ytterst lite prov och metoden kan enligt resultaten i denna

studie användas för snabb analys av bindemedlets kemiska uppbyggnad i avsikt

att få indikationer om avvikande förändringar hos bindemedlet.

Avslutningsvis konstateras att provning av mastixprodukter från ytterligare

fönsterundersökningar är önskvärt. Proven bör vara sämre (styvhet vid 0°C

2500 MPa) än flertalet prov från de tidigare provomgångarna, så att underlaget för

studien och alternativa kriterier avseende asfaltmastixprodukters funktions-

duglighet blir större och mer heltäckande.
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Bilaga 1

Provningsresultat - Förstudier
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Bilaga 2

Provningsmetod Mjukpunkt Wilhelmi (DIN 1996, Teil 15, 1975)



DK 665.775.4 :625.855 :620.1 : 536.421.2 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1

  

Erüfung bituminöser Massen
für den/Straiåenbau und verwandte Gebiete

Bestimmung des Erweichungspunktes nach Wilhelmi
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Testing of bituminous materials for road building and related purposes; determination of the softening point Wilheln

Essais des produits bitumineux pour les revêtements routiers et autres applications s'y rapportant; détermination d
point de ramollissement d'aprês Wilhelmi

Malåe in mm

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser_ Norm dient zur Bestimmung
des Erweichungspunktes nach Wilhelmi von Mastix, heiB-
vergieBbaren Fugenvergufå- und ähnlichen Massen.

2 Begriff

Als Erweichungspunkt nach Wilhelmi wird die Tempe-
ratur bezeichnet, bei der unter den Prüfbedingungen
dieser Norm eine bestimmte Schicht der Fugenvergulâ-
masse durch eine Kugel aus Stahl von 13,9 g Gewicht
eine bestimmte Verformung erfáhrt.

3 Geräte und Prüfmittel

' Ring nach Wilhelmi (siehe Bild), bestehend aus unterem
und oberem Ringteil mit BajonettverschluB, Haltestange
und deutlieh vorstehenden Nippeln

Kugel aus Stahl mit einem Gewicht von 13,9 g i 0,1 g,
2. B. Kugel 15 mm III DIN 5401

Becher NF 1000 DIN 12 332

Thermometer BST 0,2/-2/80 DIN 12 785 *) (nachfol-

gend Thermometer A genannt) und

Thermometer BST 0,5/30/200 DIN 12 785 *) (nachfol-
gend Thermometer B genannt) oder gleichwertige Tem-
peratunnelåeinrichtungen

Haltevorrichtung für Ring und Thermometer

Unterlagsplatte aus Metall oder Glas

Forrntrennmittel, z. B. Mischung aus Glycerin und
Dextrin im Verhältnis 1 : 1

Messer

Zange oder Pinzette zum Fassen der Kugel

Prüfflüssigkeiten: friseh abgekochtes destilliertes Wasser,
Glycerin

Einrichtung zum Erw'a'rmen des Bechers, die es gestattet,
die Temperatur der Prüfflüssigkeit von 5 °C bis 180 °C
gleichmälåig in 60 Sekunden i 5 Sekunden um 5 °C zu
erhöhen

*) Entwurf Oktober 1975
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4 Proben

Die Laboratoriumsprobe ist nach DIN 1996 Teil 2 zu
entnehmen und nach DIN 1996 Teil 3 vorzubereiten.
Die Probemenge soll mindestens 50 g betragen.

Es sind zwei Probeteile zu prüfen.

5 Vorbereitung des Ringes

Der untere Ringteil und die mit dem Formtrennmittel
dünn eingeriebene Unterlagsplatte werden auf die Tem-
peratur der nach DIN 1996 Teil 3 vorbereiteten Probe
erwärmt.

Fortsetzung Seite 2
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FachnormenausschuB Materialprüfung (FNM) im DIN Deutsches Institut ftir Normung e. V.
Fachnormenausschulâ Bauwesen (FNBau) im DIN

  

DIN 1996 Teil 15 Dez 1975 Preisgr

Vertr.-Nr. 00

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Köln 1

12.75



 

Seite 2 DIN 1996 Teil 15

Ein Probeteil wird in den auf der Unterlagsplatte liegen-

den unteren Ringteil getiillt und 30 Minuten lang bei
Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach DIN 50 014) gela-
gert. Dann wird der überstehende Teil des Probeteils mit

dem angewärmten Messer so abgeschnitten, daB die Ober-
fläche des Probeteils glatt und eben ist.

Anschlieiåend wird der untere Ringteil in den oberen
Ringteil gesteckt und mit dem BajonettverschluB befe-

'stigtf'D'eFPEbeteil ist dann zwischen den beiden Ring-
teilen fest'çeiiigespannt, so daiâ er sich an den Rändern
nicht verformien kann.

ögâDurchfiibi-ung

Der nach Abschnitt5 vorbereitete Ring wird in den
2 Becher so eingehängt, daB die Unterseite des Ringes
507mm vom Boden des Bechers entfernt ist. Dann wird

' der _Becher bis 50 mm über die Oberseite des Ringes mit
deriPrüffiüssigkeit mit einer Temperatur von etwa 5 °C
bz'w'. 30 °C gefiillt. Die Kugel wird ebenfalls in die Priif-
fliissigkeit, jedoch nicht auf den Probeteil gelegt. Dann
wird das Therrnometer so in den Becher eingehängt, daiâ
_seinvugtgreLEnde mit der Unterseite des Ringes ab-

i ;chneidet und den Ring sowie den Becher nicht berührt.

Årt der Prüfflüssigkeit und des Thermometers sowie die
Anfangstemperatur richten sich nach dem Erweichungs-
punkt der Probe und sind der Tabelle zu entnehmen.

      

Erweichungs- Prüfbedingungen

Purfkt 11th Anfangs- Thermo-
Wühelm' Prüffliissigkeit temperatur meter

OC OC

Frisch abgekoch-
bis 80 tes destilliertes 5 A

Wasser

über 80 Glycerin 30 B

   

A n m e r 1: u n g : Es muB frisch abgekochtes destillier-

tes Wasser verwendet werden, weil sonst die Prüfergeb-
nisse durch Luftblasen beeinfluBt werden können. Das

Glycerin ist bei Temperaturen unter 50 °C noch so zäh-
flüssig, daB beim Erwärmen eine' Schlierenbildung auf-
tritt. Ab 60 °C bereitet aber die \vorgeschriebene gleich-

mäBige Temperatursteigerung keine Schwierigkeiten.

Der Becher bleibt nach dem Einlegen der Kugel 10 Mi-
nuten lang bei Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach
DIN 50 014) auf der noch nicht eingeschalteten Einrich-
tung zum Erwärmen stehen. Erst danach wird die Kugel
mit einer Zange oder Pinzette in die Mitte des Ringes auf
den Probeteil gelegt.

Der Becher wird nun so erwärmt, daB die Temperatur
der Prüfflüssigkeit je Minute gleichmäBig um 5 °C an-
steigt. Die ersten Minuten dienen zum Einregeln der
Temperatursteigerung. Bei einer Temperatur, die minde-
stens 15 °C unter dem Erweichungspunkt der Probe liegt,
muiå die Temperatursteigerung so eingeregelt sein, daB
von da ab die Steigerung der Temperatur um 5 °C in
60 Sekunden i 5 Sekunden erfolgt. Abweichungen dür-

fen nur noch im Rahmen dieser i 5 Sekunden liegen und
dürfen selbst dann über die Dauer des Versuchs nicht
ausgeglichen werden. Beim Erwärmen darf die Prüfflüssig-
keit nicht gerührt werden.

Bei zunehmender Temperatur wird der Probeteil unter
dem Druck der Kugel allmählich nach unten durchge-
wölbt. In dem Augenblick, in dem der Probeteil oder die
Kugel den Boden des Bechers berührt, wird die Tempera-
tur abgelesen, und zwar in 0,2 °C oder 0,5 °C entspre-
chend der Skalenteilung des verwendeten Thermometers.

Der zweite Probeteil ist in einem zweiten Erwärmungs-
vorgang zu prüfen.

Weichen die an den beiden Probeteilen gemessenen Tem-
peraturen um mehr als die zulässige Spannweite azul

(siehe Abschnitt 8.1) voneinander ab, so ist die Priifung

mit zwei neuen Probeteilen zu wiederholen.

7 Angabe des Ergebnisses

Unter Hinweis auf diese Norm sind anzugeben:

Mittelwert aus_ den beiden Messungen als Erweichungs-
punkt nach Wilhelmi in °C auf 0,5 °C gemndet

bei Erweichungspunkten zwischen 75 und 85 °C auBer-
dem die Art der verwendeten Prüfflüssigkeit, da diese das
Prüfergebnis beeinfluBt

8 Priiffehler
(nach DIN 1996 Teil 1)

Die Prüffehler gelten fur den Mittelwert (Ergebnis) aus
zweiEinzelwerten.

8.1 Zulässige Spannweite

Die zulässige Spannweite azul beträgt 2 °C.

8.2 Prüffehler unter Wiederholbedingungen
(ein Beobachter, ein Gerät)

Standardabweichung 0,. = 1 °C

Wiederholbarkeit r = 2,77 0,. =

= 3 °C

8.3 Prüffehler unter Vergleichbedingungen
(verschiedene Beobachter, verschiedene Geräte)

Standardabweichung OR = 2,5 °C

R = 2,77 OR =

= 7 °C

Vergleichbarkeit

Vertrauensbereich i qR

bei einem einzigen Prüf-

ergebnis

bei einem Prüfergebnis als
arithmetisches Mittel aus
zwei Ergebnissen

iqR1=i1,960R=i5 OC

MRT: 1,38 0R=i3,5°C
bei einem Prüfergebnis als
arithmetisches Mittel aus
drei Ergebnissen i' qR3 = t 1,13 OR = t 3 °C

Erlá'uterungen

Die Norm DIN 1996 Teil 15 ist im ArbeitsausschuB B 11 ,,Prüfung bituminöser Massen für den

StraBenbau der Fachnormenausschüsse Materialprüfung (FNM) und Bauwesen (FNBau) ausgeo

arbeitet worden.

Gegenüber der Norm DIN 1996 Teil 15, 'Ausgabe Mai 1966, sind entsprechend der Neuausgabe
von DIN 1996 Teil 1 die Prüffehlerangaben auf Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit umge-
stelit worden. Die Prüffehlerangaben basieren auf Ergebnissen durchgeñihrter Ringversuche.
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Provningsmeted BBR-analys (Test Method for Measuring Creep Stiffness
(S) and Slope (m) of the Log Stiffness versus Log Time Curve of Asphalt
Binders at Low Temperatures Using the Bending Beam Apparatus)
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Test Method for Measuring Creep Stiffness (S) and Slope (m) of the Log

Stiffness versus Log Time Curve of Asphalt Binders at Low Temperatures
Using the Bending Beam Apparatus

This document outlines the basic steps in measuring the creep stiffness (S) and the

logarithmic creep rate (m-value) ofasphalt binders according to0 Provisional Method

11:1. It provides an illustrated overview but is not intended to replace the standard test method

which contains detailed information pertaining to all aspects of the test.

1. This procedure outlines determination of

flexural creep stiffness of asphalt

binders. The apparatus consists of a

bending beam rheometer (BBR), a

controlled temperature liquid bath, and a

i computer that is used to control the
rheometer and acquire data. The test is

, performed on binders that have been

l aged in a pressure aging vessel. A typical

bending beam apparatus is shown in
Figure 1.

 

2. Turn on the rheometer air system by

1 - opening the supply regulator. The

' regulator is a valve affixed to the central
laboratory air system and is normally

located close to the rheometer. In many

cases, the valve is part of a combination

regulator/water filter system and is not

part of the rheometer itself.

 

3. Turn on cooling system (Figure 2) and

set desired test temperature. Refer to the

Operator's manual to determine the

prOper way of adjusting temperature. . ' " '

Figure 2. Refrigeration Unit with Front

Controls
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4. Note: For very low test temperatures

(approximately less than - 12° C), it may

be desirable to turn on the cooling unit at

the end of the day before the test is to be

performed since it takes several hours

for the bath fluid to achieve temperatures

this low. It will be necessary, in some

cases, to leave the unit running

unattended for long periods.

5. Turn on personal computer and run

program that controls test. At the

conclusion of this step, the control

software main menu should appear.

Turn on rheometer. Push the local-

remote button on the front of the

rheometer (Figure 3) so that the red light

indicates the rheometer is in the local

mode. Push the zero-load button so that

the red light indicates the rheometer is in

the zero mode. Figure 4 shows the front

of a rheometer. The controls on the left

are the local/remote and zero/load. The

knobs are air regulators that control zero

load and test load. The operator is

actuating the zero load regulator.
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Figure 4. Front of Rheometer Showing Line

Pressure and Regulators

 

. Local/Remote and Zero/Load

Switches

   

,.....
Manuutl

llllill
lllmmm

 

 

i
2

<
.

<
'

_
.

.
/

i
A

.

i
n

'
M
i

38



. I |

Bending Beam Rheometer

6. Place container with binder sample in

oven at approximately 135° C. Some

residues may require higher oven

temperatures, but should never exceed

150° C. The actual temperature used

should be that to achieve a viscosity of

less than 0.5 Pa-s, which is the

approximate viscosity of motor oil. Stir

sample occasionally while it is being

heated (Figure 5).

 

llilllllllllllllli
7. While sample is being heated,

calibrations of the rheometer should be
performed. Items to calibrate include .

displacement transducer, load cell, and .._

temperature transducer. Rheometer
compliance, i.e. the deflection of the W
rheometer loading frame, is also

checked. These activities are controlled

by the rheometer software and the

operator need only follow the

instructions provided on the computer

screen. Several calibration items are

provided to perform these steps (Figure

6). The Circular item on the left is a gage

used to calibrate the deflection

transducer. The Circular weights are 100

grams each and are used in several

calibration steps. The thick steel beam is

used to check rheometer compliance and

the thin steel beam is used for a system

confidence check.
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8. From main menu, select the calibration Figure 6. Calibration Items

option. From the calibration menu,

select "defl, load, confidence."

Calibration directions are provided on

the computer screen. A typical

procedure is as follows.
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10.

11.

The first item calibrated is the

displacement transducer. This is

accomplished by means of a stepped

thickness gage of known dimensions and

a 100 g weight. The gage is placed over

the gage pin that is on the load frame.

The gage may be rotated about the pin

during calibration. Once the gage is on

the pin, lower the platform using the

zero regulator (on the front of the

rheometer) so that the pin on the bottom

of the load platform rests on the

uppermost part of the gage. Place a 100

g weight on the load platform. Figure 7

shows gage and 100 g weight in

position. A software prompt requires

pressing "enter" when this position is

achieved.

   

  

 

Figure 7. Stepped Gage and 100 Gram

Weight in Place During Deflection

Transducer Calibration

A new computer screen appears with

new directions as follows. Using light

finger pressure (Figure 8), slightly raise

the loading platform, still containing the

weight, and rotate the stepped gage so

that the lower pin rests in the highest

slot. This slot is labeled by a red dot.

Allow the pin in the loading platform to

rest in this slot. Another software

prompt requires pressing "enter" when

this step has been accomplished.

The previous step is performed two more
times using progressively deeper slots.,
which allows more deflection of the

loading platform. At the conclusion of

the fourth deflection measuring cycle,

the deflection check is complete and

system software offers a prompt to

proceed to the load cell calibration.
Platform
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12. The gage block and 100 g weight are

13.

removed. Next, center the steel beam

(6.350 mm thick) on the beam support.

Because the load supports are submerged
under the frigid bath Huid grasp and

position the beam using forceps. Figure

9 shows the beam in place on the

supports with the loading frame out of

the bath. When positioning the beam,

slightly lift the loading shaft out of the

way so it does not interfere with

positioning the beam and so the shaft is

not damaged. When the beam is in

position, lightly rest the shaft on the

beam. Adjust the zero load regulator

(see Figure 4) so that the shaft is almost

floating but still lightly in contact with

the beam.

 

Figure 9. Compliance Check Beam in

Position (Loading Frame Out of Water Bath

' for Clarity)

To accomplish this delicate operation,

observe the loading platform at the upper

end of the shaft. When adjusting the

zero load regulator, the shaft will move

down and abruptly stop when it contacts

the beam. Using the zero load regulator,

back the shaft off slightly so that there is

no load on the bearn yet theshaft is still ' i
in contact with the beam. Slight upward

finger pressure (Figure 10) on the

loading platform will verify this desired __

condition has been achieved. By slightly

raising and lowering the loading

platform, the operator should be able to

feel the shaft bottom-out on the beam. If

rheometer software allows determination

of shaft/beam contact, use that approach.

 

_ m
:au:

Figure 10. Checking méhaft is in Contact

with Beam by Light Finger Pressure
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14.

15.

I_ 16.

Place a 100 g weight on the loading

platform (Figure 11) and allow about

five seconds stabilization period to

elapse prior to pressing "enter," which

tells the computer that the device is

prepared to complete the load cell

calibration procedure. The software will

deliver a screen prompt indicating the

need for a second 100 g weight to be

placed on top of the first. After the .-

second weight is placed, the operator

presses "enter." This cycle of placing

weights occurs two more times for a

total of400 g on the loading platform.

 

Figure 11. Weights on Load Platform During

Compliance Check

At the conclusion of this sequence, a

computer screen indicates calculated

values for deflection constant, load

constant, and calculated compliance.

These values are compared with those

listed on the rheometer calibration

certificate or set-up menu. Calibration

conñrmation continues by pressing

"enter."

The next step uses a thin steel beam of

known stiffness modulus to perform a

confidence check of the rheometer

system. The local-remote button should

be set from local to remote at this time.

Remove the four 100 g weights from the

loading platform. Also lift shaft and

.remove the steel beam from the loading

supports.
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17. Using the same procedure as before,

18.

19.

place the 1.3 mm thick (nominal) steel

beam on the loading supports. Lower

the shaft and place a 100 g weight on the

loading platform. The confidence check

test is started by pressing "S" on the

computer keyboard. In a few seconds,

the operator is prompted to place an

additional 300 grams (i.e., total of 400 g)

on the loading platform followed by

"enter." After about 20 seconds, a

modulus value for the steel beam is

shown and based on this value, the

software indicates whether the rheometer

has passed or failed the confidence

check.

If the rheometer fails the confidence

check, the operator is prompted to start

the calibration procedure over. If the

rheometer passes the confidence check,

the operator may proceed with testing

asphalt beams.

Verify the calibration of the temperature

detector by placing the bulb ofa certified

mercury-in-glass thermometer in contact

with the resistance thermal detector.

Compare the thermometer reading with

the computer screen display. If

necessary, adjust the displayed

temperature to match the thermometer

reading. Note that the testing bath

should be checked for temperature

stability for at least a 65-minute period.
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20. Asphalt beams are prepared by using a

21.

0

mold. One type of mold (Figures 12 and

13) consists of aluminum bars, plastic

strips, and two release agents, petroleum

jelly and a mixture of glycerin and talc.

Two of these molds are required in order

to make two beam test specirnens.

 

The other type of mold (Figures 12 and

14) is composed of silicone rubber and

can form two beams. The molds are

placed in an aluminum stand with a

Silicone rubber sheet and piece of glass,

which are held in place by clips.

 

Figure 13. Aluminum Mold Components
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22. Working on a ñrm level surface, prepare

a mold by first applying a thin film of

petroleum jelly tothe inside of base bar

(Figure 15) and inside of two side bars.

Place plastic strip onto coated side of

bars. The petroleum jelly serves to hold

the plastic strip in place.

23. To make the glycerin/tale release agent,

mix talc and glycerin in a 50 ml beaker

or other small container until the mixture
has a paste-like consistency.

2 ..få Lightly coat with glycerin/tale mixture,

one edge of each oftwo end pieces

(Figure 16).

 

 

 

 

Figure 16. Applying Release Agent to End

Pieces
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25.

26.

27.

28.

29.

Place one side bar onto the base bar.

Place two end pieces onto base bar

followed by the remaining side bar.

Slide assembly to the edge of work

surface and slip rubber O-rings over ends
to firmly hold assembly together. If

plastic strips lose contact with bars, pull

on the end of the strips to place them in
contact with the bar surface.

 

Prepare another mold as above since two

beams are required for a test.

Pour sample (Figure 17) in one pass into

molds from one side to the other

allowing the stream of material to flow

ahead and fill mold. When filling, hold

sample container 20 to 50 mm above

mold. Slightly overñll the mold to allow

for later trimming.

Figure 17. Pouring Sample Into Mold

 

Allow the mold to cool to room

temperature for 45 to 60 minutes.

While still in the mold, trim the exposed

face of the beam specimen using a hot

knife edge such as putty knife (Figure

18). Heat the knife edge for a few

seconds over a bunsen burner flame or

by placing it on a hot plate. When

trimming, use a slow steady motion so

that the beam specimen is cut and not

pulled so as to not deform or excessively

disturb the specimen.
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30. If necessary, use a Sharp implement such

as a single-edged razor blade to remove

traces of asphalt that may remain on the

top surface of the side bars and end

pieces (Figure 19). Removing this

material will help in the demolding

process.

31. While still in mold, place the beam

specimens in a freezer for 5 to 10

minutes or an ice bath for 30 to 45

seconds. Do not use the testing bath for

this purpose since it may change cause

temperature fluctuations. Effective

demolding requires that the specimen

remain cold. During the demolding

process and if necessary, it is reasonable

to place the specimen and any remaining

mold pieces back into the freezer or ice

bath for a few seconds to facilitate ease

of removal of mold pieces from the

beam specimen.

32. Remove specimens from freezer or ice

bath and immediately begin demolding.

First, remove O-rings from the end of

the assembly. Twist the base bar away

and remove it from the assembly. Peel

plastic strip away starting at one end and

proceeding to the other (Figure 20).

Next, gently twist one side bar away

(Figure 21) from beam specimen and

remove plastic strip as before. Remove

the end pieces. Remove the remaining

side bar and plastic strip.

 

Figure 19. Removing Excess Sample from

Top of Side Bar

Figure 21. Twisting Side Bar
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33. To use the silicone rubber mold,

assemble the components as shown in

Figure 12. Pour the hot asphalt through

the access hole in the top of the molds

(Figure 22). Allow the mold to cool to

room temperature for at least 45 minutes.

   

34. While still in mold, place the beam Figure 22. Pouring Sample Into Mold
specimens in a freezer for 5 to 10

minutes or ice bath for 30 to 45 seconds.

Do not use the testing bath for this

purpose. Remove the clips holding the

glass plate and set the plate aside. Peel

the silicone rubber sheet away from the

beam specimens. Deform the silicone

rubber molds so that the beams separate

from the molds without deforming

(Figure 23).

     

Figure 23._ Demolding Specimen from

Silicone Mold
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35.

36.

37.

38.

Submerge the beam specimens in the

rheometer bath by placing them under a

submerged shelf (Figure 24) or other

container so that they do not float to the

surface of the bath. The beams will

remain submerged, before testing, for a

tightly controlled interval of 60 i 5

minutes.

 

While the samples are submerged,

prepare the rheometer for testing as

follows. Using forceps, submerge the

large steel beam in the rheometer bath

and place it onto the beam supports

(Figure 9). Slightly raise the loading

shaft using finger pressure to fit the steel

beam onto the supports. Gently lower

the shaft onto to the steel beam.

 

Figure 24. Shelf for Holding Beams (Out of

Water Bath for Clarity)

On the computer screen, select "Inputs"

from the main menu. The screen will

display load, deflection, and

temperature. With the local/remote
switch still in the local mode and the

zero/load switch in the zero mode, adjust

the final shaft vertical position by

adjusting the zero load regulator (Figure

4). Place 2.5 to 3.5 grams of load onto

the steel beam by Slightly turning the

regulator and observing the indicated

load on the computer screen. Verify by

slight finger pressure on the loading

platform that the shaft is in contact with

the steel beam.

Change the zero/load switch to the load

mode. A green light will appear next to

the switch to verify this change. Using

the load regulator and by observing the

computer screen, apply a 100 i 5 grams

load to the steel beam.
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39.

40.

41.

42.

0

Reconñrm the 2.5 to 3.5 gram preload

by changing the zero/load switch to the

zero mode. Observe the indicated load

on the computer screen and verify the

2.5 to 3.5 gram preload. Adjust the

preload, if necessary, using the zero load

regulator.

Reconñrm the 100 gram load by

changing the zero/load switch to the load

mode. Observe the load on the computer

screen and adjust, if necessary, using the

load actuator.

From the main menu, select "Run Test"

and from the computer keyboard input

project ID, Operator ID, Specimen ID,

and file name. If no file name is entered,

the software automatically assigns a ñle

name. From this screen, also input the '

bath temperature in °C and time beam in

bath. (Note that this step does not set the

test bath temperature but only allows the

temperature to be printed in the final test

summary.) The rheometer compliance

value shown on the screen is that

previously determined from the

manufacturer.

After test information is input, the beams

may be tested as soon as the 60 minute

time interval has elapsed. Immediately,

prior to testing, it is good practice to

verify the preload and test load as

described above. A skilled operator can

perform the above mentioned load

verification procedure in less than 3

minutes.
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43.

44.

45.

To begin the test, return to the main

menu and select the "Run Test" option

and verify the test information

previously input. From the computer

keyboard, hit the esc key and another

menu appears. Select "Inputs from the

main menu and on the computer screen

to verify that the 2.5 to 3.5 gram preload

is evident, which keeps the shaft in

contact with the beam. Replace the steel

beam with one of the asphalt beam

specimens. The asphalt beam should

now be in position on the supports.
Figure 25 shows an asphalt beam in

place on the supports with the loading

frame out of the water bath. Gently

lower the loading shaft until it is in

contact with the asphalt beam.

 

Figure 25. Asphalt Beam in Position

(Loading Frame Out of Water Bath for

Clarity)

Change the local/remote switch to

remote mode. A green light will appear

indicating the rheometer is in the remote

mode.

To start test, the computer screen

prompts the operator to press the "S" key

on the computer keyboard. At this point,

the computer assumes control of testing

and the operator may observe the test

being performed.
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46. The computer applies the desired load

for 1 second followed by a 20 second

recovery period. After the recovery

period the software places the rheometer

into the load mode and a 100 gram load

is applied for 240 seconds. As the test

proceeds and the beam is loaded, the

operator can observe computer screen

plots of load and deformation versus

time.

47. During the 240 seconds of testing, an

embedded window on the computer

screen shows a digital indication of

actual load and deflection.

48. After 240 seconds, the computer ceases

the test and automatically places the

rheometer in the zero load mode. The

software prompts the operator to press

the "P" key to obtain a printout of the

load and deflection plots, if desired. The

computer also prompts the operator to

press esc at which time the software

automatically calculates test results,

creep stiffness (S) and slope (m) of log

creep stiffness versus log time plotsQ

Finally, the operator is once again

prompted to press the "P" key on the

computer keyboard to obtain a printed

copy of test results.

49. Remove the tested beam specimen from

the beam supports and replace it with the

other beam to be tested. The operator

should return to the main menu by

pressing esc and again, selecting "Run

Test." Testing of the second beam

proceeds as before.
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50.

51.

53.

A skilled operator should be able to test

two beams in less than 10 minutes.

All of the required reporting items are

printed by the rheometer software.

These are:

temperature of the test bath 60 s after the

test load is applied, nearest 0.l° C,

date and time,

file name of test data,

name of operator,

sample identification number,

flags issued by software during test,

correlation coefficient R2 for log

stiffness vs log time, nearest 0.000001,

and

anecdotal comments.

Report the following items for time

intervals of 8, 15, 30, 60, 120, and 240

seconds:

time beams placed in bath,

loading time, nearest 0.1 second,

load, nearest 0.1 mN,

beam deflection, nearest 2 tim,

measured creep stiffness, nearest 0.001

MPa,

estimated creep stiffness, nearest 0.001

MPa, _i_i .i

   

 

difference between measured and

estimated stiffness, %

estimated m-value, nearest 0.001.

The operator should clean the mold

pieces and plastic strips using a suitable

solvent such as mineral spirits. In all

cases, the mold pieces and plastic strips

should be wiped with a clean cloth so

that no solyent residue remains.

 

Figure 26. Bending Beam Rheometer
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Bilaga 4

Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm
- Omgång 1



Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm -omgång 1.

Mjukpunkt (kula och ring) och brytpunkt på återvunnet bindemedel, analyserna utförda hos SE.

Mjukpunkt Wilhelmi utförd på mastix.

       

SE VTI

Objekt/ Prov märkt Mjukpunkt Brytpunkt Mjukpunkt

Fönster/ upptagningsdatum K & R FraaSS Wilhelmi
(°C) (°C) (mastix)

(°)
52-2-0076 56,6 -9,0 1 13

Liljeholmsbron 56,7 -8,5 1 1 1

F10 okt 94

medelvärde 57 -9 112

52-2-3006 58,0 -1 1,0 95

Vasabron 58,2 -12,5 94,5

F1 juni 94

medelvärde 58 -12 95

53-1-3015 55,7 -8,5 104,5

Skansbron 55,9 -9,0 103,5

F3 juni 94

medelvärde 56 -9 104

52-4-0106 61,2 -10 93

Essingeleden GT nr6 61,4 -9 96,5

F2 okt 94

medelvärde 61 -10 95

v3-2-0005 55,6 -14,0 98

Tyresövägen Över Skrubba 55,6 -13,0 102

F1 sept 94

medelvärde 56 -14 100

      



Bilaga 5

Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm
- Omgång 2



Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm -omgång 2. Mjukpunkt (kula och ring) och

brytpunkt på återvunnet bindemedel, analyserna utförda både hos SE och VTI. Mjukpunkt Wilhelmi utförd på mastix.

          

SE VTI

VTI nr / Objekt nr Mjukpunkt Brytpunkt Mjukpunkt Brytpunkt Mjukpunkt
Prov märkt K & R Fraass K & R Fraass Wilhelmi

(OC) (OC) (OC) (O) (mastix)

(O)

96-27-1 /52-3-0008 48,8 -1 1 57,4 -8 77

Tegelbacken viadukt Över 49,0 -10 57,5 -9 79

Klarastrand - 10

medelvärde 49 -11 57 -9 78

96-27-2 / 52-3-0012 52,5 -10 59,2 -11 95

Tegelbacken Söderleden 52,8 -9 59,4 -10 100

Norra -10

medelvärde 53 -10 59 -10 98

96-27-3 / 52-3-0013 49,6 -1 1 55,7 -10 91

Tegelbacken SÖderleden 50,0 -10 55,9 -10 95

Södra -9

medelvärde 50 -11 56 -10 93

96-27-4 / 266034 48,2 -10 54,0 -16 88

Tegelbacken Vattug. & 48,5 -9 54,2 -15 85

Herkulesgatan - 1 4

medelvärde 48 -10 54 -15 87

96-27-5 / V3-5-0068 54,6 -12 63,4 -10 96

Södertäljevägen Över 54,7 -12 63,1 -1 1 100

Mikrofonvägen * .q -9

medelvärde \ 55 -12 63 -10 98

96-27-6 / V3-2-0014 50,6 -13 57,1 -18 91

Tyresövägen Över Stora 50,8 -12 56,9 -17 95

Sköndalsväg -18

medelvärde 51 -13 57 -18 93

96-27-7 /V3-2-0015 50,1 -12 56,5 - 14 93

Tyresövägen Över Stora 50,2 -10 56,5 -16 94

Sköndalsväg _16

medelvärde 50 -11 57 -15 94

96-27-8 / 53-5-0055 48,0 -1 1 55,6 -12 88

Västberga allé Över SJ 48,1 -1 1 55,6 -1 1 87

medelvärde - 12

m 48 -11 56 -12 88

        

*) Vid upptagning konstaterades att provet var sprött och hade dålig vidhäftning (enl. Sayed N abavi')



Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm -omgång 2. BBR -analys vid iO (mastix), -12, -

resp. -22°C (återvunnet bindemedel).

 

BBR-provning vid BBR-provning vid BBR-provning vid BBR-provning vid

                   

:OOC -12°C -18°C -220C

utfört på mastix. utfört på återvunnet utfört på återvunnet utfört på återvunnet

bindemedel. bindemedel. bindemedel.

VTI nr / Objekt nr Styvhet, m-värde Styvhet, m-värde Styvhet, m-värde Styvhet, m-värde T300Mpa

Prov märkt S S S S (OC)

(MPa) (MPa) (Mpa) (Mpa)

96-27-1 /52-3-0008 320 0,693 79 0,449 203 0,363 374 0,305 - 20

Tegelbacken viadukt (306 334) (0,522 (80 78) (0,456 (200 206) (0,369 (360 387) (0,299

Över Klarastrand 0,863) 0,442) 0,357) 0,312)

omprov 206 0,524

(215 196) (0,529

0,519)

96-27-2 / 52-3-0012 245 0,514 71 0,437 195 0,347 368 0,302 - 20

Tegelbacken (238 252) (0,516 (69 72) (0,434 (202 184 (0,352 (381 354) (0,303

Söderleden Norra 0,512) 0,439) 198) 0,346 0,301)

0,344)

96-27-3 / 523-0013 148 0,569 6] 0,464 182 0,365 319 0,331 - 21

Tegelbacken (147 149) (0,569 (62 60) (0,466 (181 182) (0,369 (303 334) (0,322

Söderleden Södra 0,569) 0,461) 0,361) 0,340)

96-27-4 / 266034 139 0,577 53 0,480 149 0,371 289 0,338 - 22

Tegelbacken Vattug. (115 162) (0,588 (54 52) (0,481 (154 143) (0,390 (272 306) (0,334

& Herkulesgat'an 0,566) 0,479) 0,353) ______

omprov 155 0,579 451* 0303*

(167 142)' (0,572 (424 477) (0,304

0,585) 0,302)

96-27-5 /V3-5-0068 407 0,486 106 0,321 279 0,286 449 0,257 - 19

Södertäljevägen (448 366) (0,381 (111 101) (0,324 (280 277) (0,286 (434 464) (0256

Över Mikrofonvägen 0,431) 0,319) 0,287) 0,257)

*

96-27-6 / V3-2-0014 223 0,475 78 0,404 196 0,332 384 0,276 - 20

Tyresövägen över (227 218) (0,485 (81 76) (0,410 (200 191) (0,329 (360 408) (0277

Stora Sköndalsväg 0,464) 0,397) 0,334) 0,276)

96-27-7 / V3-2-0015 198 0,520 69 0,410 190 0,335 326 0,294 - 21

Tyresövägen Över (214 182) (0,536 (68 69) (0,412 (199 181) (0,340 (332 321) (0,296

Stora Skönda1sväg 0,504) 0,407) 0,329) 0,292)

96-27-8 / 53-5-0055 186 0,580 84 0,437 252 0,351 446 0.295 - 19

Västbérga allé över (162210) (0,569 (87 82) (0,444 (246 257) (0,346 (413 479) (0.296

SJ 0,591) 0,430) 0,357) 0,294)

171 0,588

omprov (203 138) (0,584

0,591)

 

*) Provningstemperatur - 24°C



Di
ag

r1

 
 

-
Q
-

9
6
-
2
7
-
1

-
I
-
9
6
-
2
7
-
2

 

+
96

-2
7-

23
-
0
-
96

-2
7-

4
-<

-
96

-2
7-

5

   

-
E
l
-
9
6
-
2
7
-
6

-
A
-
9
6
-
2
7
-
7

-
6
-
9
6
-
2
7
-
8

 
 

 
 
 
 

 
 

S
i
d
a

1

4
5
0

4
0
0

3
5
0

3
0
0

2
5
0

2
0
0

1
5
0

1
0
0

5
0



Bilaga 6

Provningsresultat för asfaltmastixprov från broar och viadukter i Stockholm
- Omgång 3, 4 och 5



  

Laboratorieprovning på mastix

            

VTl nr Provtagningsplats Mjukp BBR-provning på mastix

WiIh vid -3°C vid 0°C vid +3°C vid +6°C vid +9°C T300MPa

Styvhet m-värde Styvhet m-värde Styvhet m-värde Styvhet m-värde Styvhet m-värde °C

97-670-1 Västerbron

Stockholm 970417 104 661 0,442 433 0,470 220 0,506 173 0,518

101 562 0,399 488 0,449 246 0,512 168 0,502

Mv 102,5 612 0,421 461 0,460 233 0,509 171 0,510 2

97-670-2 Slussen fönster nr 1 133 1732 0,351 1135 0,373 605 0,415 448 0,427 304 0,480

Södermalmstorg 961028 135 1739 0,347 1293 0,372 486 0,443 384 0,453 293 0,480

bro journalnr 52-2-0120

Mv 134 1736 0,349 1214 0,373 546 0,429 416 0,440 299 0,480 9

97-670-3 Slussen fönster nr 6 122 925 0,384 617 0,405 259 0,467 277 0,459

Södermälarstrand 124 902 0,385 709 0,407 350 0,473 217 0,46

bro journalnr 52-2-0026

Mv 123 914 0,385 663 0,406 305 0,470 247 0,460 3

97-670-4 Slussen fönster nr 9 118 755 0,371 659 0,372 346 0,446 306 0,427

Södermälarstrand 116 1012 0,366 798 0,345 381 0,438 258 0,439

bro journalnr 52-2-0026

Mv 117 884 0,369 729 0,359 364 0,442 282 0,433 5

97-712-1 Squashhall fönster 1 105 519 0,510 200 0,562

101 612 0,509 175 0,529

523 0,520 283 0,568

598 0,512 285 0,559

Mv 103 563 0,513 236 0,555 -1

97-712-2 Squashhall fönster 2 110 280 0,549 196 0,598

sep-97 302 0,567 234 0,553

105,5 456 0,501

108,5 434 0,515

Mv 108 368 0,533 215 0,576 1

97-712-3 Nynäsvägen fönster 4 128,5 407 0,425 212 0,472

norr om Johanneshovs 125 342 0,426 217 0,473

TRFP sept 1997 428 0,410

454 0,409

Mv 126,8 408 0,418 215 0,473 2

97-712-4 Katarinavägen 117 596 0,416 389 0.477 234 0,529

116 815 0,397 440 0,487 228 0,528

756 0,416

882 0,411

Mv 116,5 762 0,410 415 0,482 231 0,529 5

97-712-5 Rálambshovsviadukten 111 329 0,525

fönster 5 sept 1997 110 272 0,509

Mv 110,5 301 0,517 -3

97-712-6 Lidingövägen över 103 291 0,513 147 0,544

Värtabanan 52-1-0058 103 331 0,413 159 0,551

byggd år 1938

Mv 103 311 0,463 153 0,548 0

97-712-7 Högbergsgatan över 102 328 0,501 239 0,556

Söderleden 52-2-0058 98 415 0,513 250 0,553

byggd år 1938

Mv 100 372 0,507 245 0,555 2

97-712-8 Klarabergsviadukten 106 306 0,494 281 0,498

52-3-0055 105 340 0,458 195 0,527

byggd år 1945

Mv 106 323 0,476 238 0,513 1

        

 



                 

VTI nr Provtagningsplats BBR-provning på bindemedel efter återvinning

vid -18°C vid -24°C vid -12°C T3OOMPa

Styvhet m-värde Styvhet m-värde Styvhet m-värde °C

97-670-1 Västerbron 249 0,317 398 0,276 -19

Stockholm 970417 268 0,313 519 0,252

Mv 259 0,315 459 0,264

97-670-2 Slussen fönster nr 1 Södermalmstorg 961028 bro journalnr 52-2-0120

97-670-3 Slussen fönster nr 6 Södermälarstrand bro journalnr 52-2-0026

97-670-4 Slussen fönster nr 9 Södermälarstrand bro journalnr 52-2-0026

97-712-1 Squashhall fönster 1 212 0,332 512 0,275 -20

219 0,365 570 0,284

Mv 216 0,349 541 0,280

97-712-2 Squashhall fönster 2 201 0,355 584 0,290 -20

sep-97 204 0,358 508 0,282

Mv 203 0,357 546 0,286

97-712-3 Nynäsvägen fönster 4 148 0,325 359 0,281 -23

norr om Johanneshovs 146 0,321 284 0,280

TRFP sept 1997

Mv 147 0,323 322 0,281

97-712-4 Katarinavägen 431 0,275 204 0,334 -15

404 0,278 198 0,335

Mv 418 0,277 201 0,335

97-712-5 Rålambshovsviadukten 110 0, 388 295 0,306 -24

fönster 5 sept 1997 111 0,387 305 0,320

Mv 111 0,388 300 0,313

97-712-6 Lidingövägen över 196 0,340 391 0,276 -22

Värtabanan 52-1-0058, byg 164 0,295 365 0,278

Mv 180 0,318 378 0,277

97-712-7 Högbergsgatan över 216 0,329 529 0,255 -19

Söderleden 52-2-0058, byg 224 0,331 481 0,246

Mv 220 0,330 505 0,251

97-712-8 Klarabergsviadukten 228 0,322 500 0,261 -20

52-3-0055, byggd år 1945 217 0,327 480 0,251

Mv 223 0,325 490 0,256
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Sammanställning över provningsresultat om asfaltmastix



 

Asfaltmastix - Laboratorieprovning vid VTI

           

Produkt Traditionell bitumenanalys Kemisk karaktärisering latroscan SHRP

Bindemedel/Mastix Mjuk- Bryt- Dukt. BBR

punkt punkt 25/17°C mättade aromat. hartser asfaltener -12°C

°C °C cm oljor oljor S/m

BINDEMEDEL

Ref. bm. GK BöO+Trin

före TFOT 53 -9 >100/54 8 49 23 20 276/0,413

efter TFOT 59 -l 1 100/18 7 45 26 22 396/0368

B85 (VÄG94/BYA84)
Kravspecifikationer 2 46 g -12 - - - - - -

efter TFOT 3-10 > 50 - - - - -

Kval uppf 1993 47-49 (-13)-(-l8)* 9-12 44-56 20-25 15-20 ca 140/0,500

efter TFOT (-13)-(-18) > 100 i1 i 0-6 T 04 T 03

Kval uppf 1994 47-49 (-12)-(- 17)* 1 1-16 47-56 20-24 1 1- 16 mm? -I8°C
efter TFOT >100 i 1 i 0-5 T 0-3 T 1-3 för refB85

Kval uppf 1995 46-50 (-14)-(-15)* 14-16 46-51 20-23 13-19 Uppfyller krav

efter TFOT > 100 il i 1_3 T 0_2 T 0_3 SS 300 MPa

(ett prov och

>50) m_>_ 0,300 vid

-18°C

Kval uppf 1996 47-48 (-l4)-(-16)* 1 1-15 44_56 21_26 1249 Efter TFOT

efter TFOT >100 i] i 0_4 T l_2 T O_2 Vid -15°C

B180 (VÄG 94/BYA84 . 38-44
efter TFOT (enl g -15 > 100 TWMPF _2306-

kval för refB180
uppf)

B60 (VÄG 94/BYA84) 2 49

efter TFOT g -8 > 25

ASFALTMASTIX

RefGK återv bindem

VTI 210/

före TFOT 56 -(8-9) 100/51 9 45 26 20 0,287

efter TFOT 63 - 10 62/8 8 42 29 22 198/

         

  



Asfaltmastix - Laboratorieprovning vid VTI

                   

Övriga extrema erfarenhetsvärden från fält - VTI
Mjuk- Bryt- Dukt. mättade aromat. hartser asfal- BBR

punkt punkt 25°C oljor oljor tener

°C 0C cm S/m

BORRKÃRNOR FortV
återvunnet bindemedel

Spruckna "B60- B15" 72 +3 5/- 13 19 44 24 *

Ej spruckna"B60- B35" 61 -7 100/- 13 28 38 21 *

Ref B 180 14 47 25 14

BORRKÃRNOR
Reg Väst, VTI notat 86-94

återvunnet bindemedel

Skadade B85- B(10-20) 61; -5; >100; 8; 45; 32 15;

68;84; -6;+l; 18; 5; 13; 9; 39; 42; 29; 26; 1924: *
123 -1 < 2 13 26 31 30

Ej skadade B85- B10 66; 73 -7; +2 28; 6 13;13 37;31 30;36 20;21 *

Ref B85 ca 48 g -10 _>; 50 15 48 22 15 TWMPH :

-18°C

Erfarenhetsvärden från gammal mastixisolering, bro /tunnel - VTI

0bj11-03-11A

återvunnet bindemedel 63 -2 > 100 8 40 31 2] *

B60+Trinidad?

RefB85 11 48 20 21

      

  

 

* Resultat saknas

 

 



Asfaltmastix - Laboratorieprovning vid VTI

    

Erfarenhetsvärden från andra närliggande projekt; 60049, 60050
MASTIX Tjörn VV-proj Mjuk- Bryt- Dukt. mättade aromat. hartser asfal- BBR

punkt punkt 25/17°C oljor oljor tener -12°C; -18°C.....
°C °C cm S/m

B85 98/0,473(-12°C)

Uttath vid utl, återv bm 51 -9 14 46 24 16 252/O,330(-l8°C)

Ursprungligt i samband m. 51 -14 291/O,368(-I8OC)

provning vid Otto Graf Inst 786/0,253(-24°C)

Ref C8 _<_ - 2 T300MpaI -180C

            

MASTIX konv VV-proj

B60/B 85+Trinidad

återvunnet bindemedel 57 -12 100/35 14 43 27 17

-efter 6 tim vid 220°C 57 -4 100/ 14 46 23 17 501/0,336(-18°C)

Ref860 14 50 22 14

RefB85 15 48 22 15 T3()()Mpa: -18°C

 

       

 

    




