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SAMMANFATTNING

En metod för bestämning av bindemedelshalt i bitumi-

nösa massor benämnd pipettmetoden, har utvärderats.

Experimentella undersökningar har genomförts, där

pipettmetodens noggrannhet och precision jämförts med

samtliga i dag normerade metoder (5 st) i Sverige.

Undersökningen indikerar att pipettmetoden är lik-

värdig de normerade metoderna vad gäller noggrann-

het och precision. Då pipettmetoden dessutom i vissa

avseenden är att föredra (detta gäller framför allt

tidsåtgång per analys) borde den röna större uppmärk-

samhet än vad som i dág är fallet blandbeläggnings-

tekniker.

VTI MEDDELANDE 161



1 INLEDNING

I Sverige finns i dag inte mindre än 5 olika metoder

för bestämning av bindemedelshalt i bitüminös belägg-

ning och massa normerade (2-6). Trots detta används

vid flera laboratOrier andra metoder för detta ändamål.

Anledningen kan antas vara att metoderna ifråga i vä-

sentliga avseenden anses överlägsna de normerade. En

av de icke-normerade metoderna, i detta meddelande be-

nämnt pipettmetoden, har utvärderats.

Som grund för planeringen av projektet har följande

frågor legat:

l) Ger pipett-metoden ett sant analysvärde?

2) Ger pipett-metoden ooh någon normerad metod samma

resultat vid analys av ett och samma prov?

3) Erhålls samma medelVärde och standardavvikelse med

pipett-metoden som med de normerade metoderna vid

analys av prover tagna ur ett och Samma laboratorie-

proV?

4) Vilka för- och nackdelar har pipett-metoden jämfört

med de normerade metoderna?

I avsnitt 2 beskrivs experiment utförda för att be-

svara frågorna 1-3, I aVsnitt 3 görs ett försök att be-

svara fråga 4.
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2 EXPERIMENT OCH RESULTAT

För att kunna besvara de i föregående avsnitt ställda

frågorna utfördes 3 av varandra oberoende försöksserier.

Hur beredningen av analysprover utförts framgår av bi-

laga 1.

En kortfattad beskrivning av använda analysmetoder ges

i bilaga 2. Metodbeskrivning för analys enligt pipett-

metoden ges i bilaga 3.

I provserie l invägdes i extraktionskärl bestämda

mängder stenmaterial och bindemedel. Någon blandning

av aggregat och asfalt utfördes ej p g a risk för ma-

terialspill. Proven i denna serie är alltSå ej konven-

tionella massor. 6 prover invägdes och analyserades

enligt pipett-metoden..Som jämförelse analyserades 6

andra prover enligt MBB 3 (kallextraktion med mekanisk

omrörning). Som framgår av figur 1 och.tabell l, bi-

laga 7, är avvikelsen mellan analysvärde-och teoretiskt

'mycket liten-när pipettmetoden används

0,02 vikt-%).

värde, AB,

(standardavvikelse i'AB

Med MBB 3 observerades en mindre systematisk avvikelse

från teoretiskt värde. En kontroll i efterhand Visade

att det använda stenmaterialet innehöll spårmängder

vatten (stenmaterialet, som en längre tid legat i rums-

temperatur och tagit upp en viss mängd fukt, torkades

ej före tillsats av bindemedel). Detta vatten medför

att bindemedelshalten blir 0,03 vikt-% för hög. När-
varo av en mindre mängd vatten i massan påverkar däre-

mot ej reSultatet om analysen utförs enligt pipett-

metoden. I figur 1 har samtliga värden erhållna enligt

MBB 3 korrigerats för en vattenhalt på 0,03 vikt-%.

Det bör emellertid observeras att trots denna korrek-

tion vi i inget fall med MBB 3 erhöll en_lägre binde-

'medelshalt än den teoretiska. Denna "systematiska"

avvikelSe på i genomsnitt 0,02 vikt-% kan eventuellt
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tillskrivas förlusten av filler vid centrifugeringen.

I provserie 2 blandades i en laboratorieblandare 6 st

AB 8T-massor' med olika bindemedelshalt (4,5, 5,5 eller

6,5 vikt-%) och med två olika typer av bindemedel (A 120

och A 135). Varje blandning neddelades till 8 analys-

prov. Vart och ett av de 47 analysproven (l prov för-

lorades när extraktionskärlet av glas gick sönder)

analyserades först med pipett-metoden och sedan enligt

MBB 3, som emellertid i ett par avseenden frångicks.

Dels användes som lösningsmedel diklormetan och dels

utfördes extraktionen enligt pipett-metoden. Dessa

bägge avsteg torde ej ha något inflytande på analys-

resultatet.

Resultaten framgår av figur 2 och tabell.2 i bilaga 7.

Som synes är överensstämmelsen mellan resultat erhåll-

na enligt pipett-metoden resp MBB 3 god. För mer än

o\
070 % av proven är.A s0,04 vikt-% och för mer än 90

50,07 vikt-%. Avvikålsen från det teoretiska värdet är

liten; I genomsnitt ligger analysvärdet 0,05 vikt-%

under det teoretiska värdet. Denna skillnad är ej svår

att förklara, eftersom det i praktiken är omöjligt att

efter blandningen kunna tömma blandaren till 100 %.

I provserie 3 slutligen har pipett-metoden jämförts

med samtliga 5 i Sverige normerade'metoder, En sats om

ca 100 kg massa (MAB 8TW blandades i en laboratorie-

blandare. Mässan neddelades till 10 laboratorieprover

om ca 10 kg vardera. För att få dessa prover så lika

som möjligt utfördes neddelningen på det sätt som be-

skriVs i bilaga 1. Varje laboratorieprov neddelades

sedan till 6 analysprov. Bindemedelshalten hos ett av

dessa prov bestämdes enligt pipett-metoden, hos ett

prov enligt MBB 2 Osvr 10 analyser utfördes alltså en-

ligt vardera metoden, d7v s totält 60 analyser.

Resultaten framgår av figur 3 och tabell 3 i bilaga 7.
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Som synes är överensstämmelsen mellan resultaten er-

hållna enligt de olika metoderna god. Alla metoder med

undantag för MBB 3 ger efter avrundning samma medel-

värde, 5,9 vikt-%. Detta värde är lika med det teore-

tiska värdet. Det skall också observeras att det er-

hållna medelvärdet (5,96 vikt-%' enligt MBB 3 på intet

sätt är extremt. Om medelvärdet i detta fall hade varit

0,02 vikt-% lägre skulle efter avrundning även i detta

fall resultatet ha blivit 5,9 vikt-%. I tabell 1 har
också "standardavvikelsen" angivits för de olika meto-

derna. Dessa siffror behöver emellertid ej nödvändigt-

vis spegla respektive metods precision, då de 10 ana-

lysproven ej är "helt identiska", Av tabell 1 framgår

att även-preciSionen är ungefär lika stor för samtliga

metoder. Det angivna värdet'for pipett-metoden (s =

= 0,060) indikerar en något större Spridning i resul-

taten vid analys enligt denna metod än vid analys en-

ligt de normerade metoderna, Förklaringen till detta

är att ett av de enskilda värdena enligt pipettmetoden

(se figur 3) kraftigt avviker från de övriga. En ana-

lys av resultaten-(7) Visar emellertid att detta värde

kan förkastas, och om man gör så halveras standardav-

vikelsen (jfr tabell_3, bilaga.7),
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DISKUSSION

Som framgår av avsnitt 2 kan de i avsnitt 1 ställda

frågorna l,.2 och 3 alla besvaras med ett ja. Samman-

fattningsvis indikerar alltså resultaten i denna under-

sökning att pipett-metoden vad gäller analysnoggrann-

het är likvärdig med i dag i Sverige normerade metoder.

Man kan sedan fråga sig-om.pipett-metoden kan uppvisa

några väsentliga fördelar jämfört med MBB-metoderna.

I bilaga 4har en uppräkning gjorts av ett antal för-

och nackdelar hos de olika metoderna- Pipett-metodens

viktigaste karaktäristika kan sammanfattas i följande

fyra punkter:

1)

3)

4)

 

Analys enligtpipett-metoden "kräver" sannolikt mer

av laboranten än analys enligt någOn av de normerade

 

metoderna

 

Ett antalmöjliga-felkällor vid analys enligt pi-

pett-metoden diskuteras i bilaga 5.

 

UtrUStningskostnaden för analys enligt pipett-metoden

 

är förhållandevis låg

Ett försök till koStnadsjämförelse mellan pipett-

metoden och den "billigaste" MBB-metoden.(MBB 3)

ges i bilaga 6.

Mängden lösningsmedel som krävs per analzs enligt

 

:pipett-metoden är relativt liten1_i

.(jfr-bilaga 4)l

.Pipett-metoden är överlägsen övriga metoder vad

 

gäller tidsåtgång peranalys

 

Detta påstående gällergemellertid reservationslöstV _ .
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endast bestämning_av bindemedelshalt. Om bestämning av

kornstorleksfördelningen hos stenmaterialet inkluderas

i "totalanalysen" blir tidsåtgången per analys ej lika

fördelaktig för pipett-metoden. Samtidigt ska emeller-

tid observeras att pipett-metoden möjliggör beräkning

av fillerhalten (ur provvikt, bindemedelshalt och vikt

stenmaterial exkl filler), vilket gör fillercentrifu-

gen överflödig. Detta är såväl ur tids- som apparat-

kostnadSaspekt naturligtvis fördelaktigt. Till Slut
måste också påpekas att pipett-metodens överlägsenhet

vad gäller analystid är sant endast Under förutsätt-

ning att ett relativt stort antal prover finns till-

gängliga för analys. Tidsåtgången vid.bestämning av

bindemedelshalten hos ett enstaka prov är däremot unge-

fär lika stor oavsett vilken metod som anVänds.
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4 SLUTSATS

ReSultaten av de undersökningar som presenteras i detta

meddelande antyder att bituminösa massors bindemedels-

halt kan bestämmas enligt pipett-metoden med samma

noggrannhet som om analysen utfördes enligt någon i

dag i Sverige normerad metod. Då pipett-metoden dess-

utom i vissa avseenden uppvisar fördelar jämfört med

övriga metoder borde den röna större uppmärksamhet

bland beläggningstekniker. P g a metodens "snabbhet"

kan den i första hand rekommenderas för kontroll av

produktionen vid ett'asfaltverk. Ingenting i denna

undersökning tyder emellertid påwatt den skulle vara

mindre lämplig för kvalitetskontroll än de i dag nor-

merade MBB-metoderna;

VTI MEDDELANDE l6l



ll

5 REFERENSER

l. MBB 2 Bestämning av bindemedelsé och vattenhalt

genom varmextraktion i Soxhletapparat

2. MBB 3 Bestämning av bindemedelshalt genom kallex-

traktion med mekanisk omrörning

3. MBB 4 Bestämning av bindemedels- och/eller vatten-

halt genom varmextraktion

4. MBB 5 Bestämning av bindemedelshalt genom extrak-

tion i filtercentrifug

5. MBB 6 Bestämning av bindemedelshalt genom varmexh

traktion
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Bilaga 1
Sida 1(2)

Provberedning

 

Eêrêêkêêsris_l

Känd mängd stenmaterial.och bindemedel invägdes direkt

i extraktionskärlet. 12 prover bereddes, 6 för analys

enligt MBB 3 och 6 för pipettmetoden. Någon blandning

av stenmagerial och bindemedel utfördes ej. Stenmate-

rialet som en längre tid legat Öppet i en behållare

torkades ej före provberedningen.

Eêr§ê5§§s22§_ê

Ca 10 kg av'6 olika massor blandades i en laboratorie-

blandare, mOdell Sandby. Massornas bindemedelshalter

var 4,5, 5,5 eller 6,5 viktá%'och<två;olika typer av

bindemedel (A 120, A 135)_användes. Som stenmaterial

användes Skärlundagranit. Massorna var av typ 8T.

Varje massa neddelades enligt MBB 16 med Spade till 8

analysprov, som vart och ett analyserades först enligt

pipettmetoden och sedan enligt MBB 3.

E§E§§E§§§22§_§

Ca 100 kg massa (nedan benämnd urprOVetX, MAB 8T, blan-

dades i'en sats i en laboratOrieblandare, modell Sandby.

Stenmaterialet var Skärlundagranit och massans bindeme-

delshalt 5,9 Vikt-%. Urprovet neddelades i 10 mellanpro-

ver om ca 10 kg på så sätt att ca l'kg åt gången togs

ut och placerades slumpmässigt i någon av 10 kartonger.

Varje mellanpröv uppvärmdes pånytt och överfördes till

en plåt. Under avsvalningsförloppet-bearbetades massan

med en spackelSpade för att få den finfördelad . När

massan antagit rumstemperatur neddelades den till 6

analeprover.(4 st på ca.l,2 kg och 2 st på ca 2,4 kg)
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Bilaga 1
Sida 2

med hjälp av en neddelningsapparat, modell Vattenfall.

Proven på 2,4 kg analeerades enligt MBB 2 respektive

MBB 5 och övriga prover enligt MBB 3/ MBB 4, MBB 6

eller pipettmetoden. ' k
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Bilaga 2

Sida 1(2)

Kortfattad beskrivning av använda analysmetöder för

 

bestämning av bindemedelshalt

 

A. MBB-metoderna

l _Gsmsnâasme egenskaper

För samtliga MBB-metoder (MBB 2-6) gäller att binde-

medelshalten i en bituminös beläggning eller massa be-

stäms ur viktdifferensen mellan provet och stenmateri-

alet (+ eventuellt vatten i provet).

I samtliga metoder används xylen som lösningsmedel.

(I MBB 3 och 6 kan även trikloretylen användas.)

Den efter extraktionen bildade asfaltlösningen centri-

fugeras över en sil och filler som passerar silen tas

på så sätt tillvara.

Stenmaterialet kan efter extraktionen undersökas med

avseende på kornstorleksfördelning, densitet m m.

2- Särskiléa_eseasäaee:

MBB 3 octhBB 5 är kallextraktionsmetoder som i prin-

 

cip är avsedda för vattenfria prov.

Med MBB 3 sker extraktionen under omrörning i ett

cylindriskt metallkärl, som får rotera på en axel

driven av en elektrisk motor.

Med MBB 5 extraheras provet i en filtercentrifug.

Extraktionskärlet utgörs av en skål försedd med

en fläns. Ett.filterpapper fastspänns_mellan skå-

lens lock ooh flänsen. Bindemedlet i provet ave

lägsnas genom satsvis tillsättning av lösnings?

medel och fråncentrifugering av erhållen lösning

som får pasSera genom filterpappret. Filtercentri-
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Bilaga 2

Sida 2

fuger med automatik finns kommersiellt tillgäng-

liga.

MBB 2, 4 och 6 är varmextraktionsmetoder där provbe-

 

hållaren består av metalltrådsnät som insätts i en ex-

traktionsapparat (i MBB 2 kallad Soxhletapparat).

Lösningsmedlet destilleras och destillatet får konti-

nuerligt rinna genom provet.

Med MBB 2 och 4 avskiljs eventuellt vatten i en

vattenfälla.

MBB 6 är-i princip avsedd för vattenfria prov.

B- Eiestämeäsésg

Pipettmetoden är en kallextraktionsmetod Som i princip

är avsedd för vattenfria prov.

Lösningsmedlet är diklormetan. Provet roterar i en

vändskakapparat driven av en elektrisk motor. Efter

extraktion och centrifugering av ca lO ml asfaltlös-

ning uttages en exakt Volym fillerfri lösning av bin-

demedel med pipett. Provet får indunsta på-ett bleck-

lock. I '

Provets bindemedelshalt beräknas ur provets totalvikt,

tillSatt volym lösningsmedel, den på blecklocket er-

hållna asfaltens vikt samt asfaltens densitet.

Stenmaterialet kan efter extraktionen tvättas med di-

klormetan och undersökanged aVSeende på kornstorleks-

fördelning, densitet m m, Halten filler.i analysprovet

kan beräknas ur provets vikt, bindemedelShalt och

stenmaterialhalt.
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Bilaga 3

Sida 1 (10)

Bituminös beläggning och massa

 

 

Bestämning av bindemedelshalt enligt pipettmetoden*

 

 

Bituminous pavement and mixture. Determination of binder content by means of the
pipette method. '

  

l. Orientering
2. Sammanfattning

3. Utrustning och kemikalier
4. Provberedning

5. Provning
6. Beräkning

7. Precision, eventuell upprepning
8. Rapport

l. Orientering

Denna metod är avsedd för bestämning av halten bindemedel i en bi-
tuminös beläggning eller maSsa av MAB- eller HAB-typ och med binde-
medel som kan extraheras med diklormetan (metylenklorid).

I princip är metoden avsedd för vattenfria.prov men kan också till-
lämpas på prov med låg fukthalt.

2. Sammanfattning

Ett prov på beläggningen eller massan_invägs i en glasflaska eller

annat kärl som kan tätförslutas. Efter tillsats av en bestämd volym

diklormetan extraheras bindemedlet kallt varefter ett prov av asfalt-
lösningen uttas och centrifugeras. Ett fillerfritt'prov av lösningen
överförs till ett blecklock och indunstas. Bindemedelshalten erhålles
ur provets.totalvikt, tillsatt volym diklormetan, den på blecklocket
erhållna asfaltens vikt samt asfaltens densitet.

Stenmaterialet kan efter extraktionen tVättas rent med lösningsmedel
och undersökas med avseende på kornstorleksfördelning, densitet m m.

3. Utrustning och kemikalier

3.1 Motordriven vändskakapparat enligt fig, 1 med lämpligt antal metall-

cylindrar fästade längs apparatens rotationsaxel. Cylindrarna skall
vara så dimensionerade att_extraktionskärlet får god passning.

3.2 Extraktionskärl med tättslutande lock5 tiex glasflaska med slipad
propp (jfr fig- 4);

* Metodbeskrivningen skall ej uppfattas som definitiv. Vissa steg i analysen kan utföras
på annat sätt med likvärdig noggrannhet.

x7rn'r MT'DTWTNU'T 7\T\TT\'C' 'lá'l



Bestämning av bindemedelshalt enligt _ Bilaga 3
pipettmetoden .

Sida 2

  

  

Figur_l. Vändskakapparat, rotationshastighet 15-25 varv/min
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3
pipettmetoden

3.

3.

3.

3.

4.

5.

.10.

.11.

.12.

.13.

.14.

.15.

.16.

.17.

.18.

Sida 3

Centrifug, Wifug "Doctor" 102-08 5700 r/min eller likvärdig.
En schematisk bild av centrifugen ges i figur 2.

Centrifugrör, 10 m1, med kork. Centrifugröret skall vara av plast

som tål diklormetan eller av glas. '

Värmehäll med termometer enligt figur 3 för indunstning av prov.
Hällen skall vara av rostfri plåt och ha plan botten med godstjock-
lek ca 4-6 mm. Hällens ovanyta skall slutta in mot diagonalpunkten
med ett fall på ca 5-10 mm. Plåttjockleken hos sidorna och ovan-
ytan skall vara 1-2 mm. Hällen skall i varje hörn varaförsedd med
jexpansionsrör.

Värmehällen skall vara fyllg med olja (se 3.17) och hålla en tempe-
ratur i intervallet 105-115 C. Detta kan åstadkommas genom att
värmehällen placeras på två elektriska kokplattor som regleras så
att önskad temperatur uppnås. '

Kalibrerade pipetter, 10 m1 och 2 ml. 2-ml pipetten kan med fördel
böjas för att underlätta pipetteringen (se figur 5). Pipetten kalib-
reras genom Vägning av den mängd destillerat vatten, som erfordras
för att fylla pipetten till nollstrecket vid den temperatur vid

vilken analysen skall utföras. lO-ml pipetten skall ha relativt
stor öppning nedtill för att undvika stopp p g a filler vid pipet-
teringen. '

Peleus-boll för pipettering (se figur 5).

Kalibrerad (jfr 3.6) mätkolv, 250 m1,.eller annan volym beroende på
provstorlek och provets bindemedelshalt.

Blecklock av t ex järnplåt enligt-figur 6. PlåtthCklek ca 0,2 mm.

Våg med minst noggrannheten 0,5 g och lämplig kapacitet (beroende
av provets ooh extraktionskärlets vikt).

Analysvåg med minst noggradnheten 0,0001 g och lämplig kapacitet.

Sprutflaska-som tål diklormetan. Lämplig volym 0,5 eller l-liter.

Lämplig anordning vid pipettering enligt figur 7.

StekSpade" för förflyttning av blecklock till och från värmehällen.

Signalur för kontroll av centrifugerings-, indunstnings- och avsval-
ningstider.'

i Exsickatorfett;

Värmeresistent olja, t_ex Shell Valvata Oil J 460.

' Diklormetan,_teknisk kvalitet;

. Anm. Säkerhetsföreskrifter

 

'Hälsorisk

Diklormetan är klassat som vådligt ämne och är giftigt. Vid
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3
i ettmetoden

p p Sida 4

 

Figur 2: Centrifug Wifug "Doctor" 102-08.

    
Figur 3: Värmehäll
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3

pipettmetoden , '
/ Sida 5

 

 

 

I

Figur 4: Extraktionskäri (glasflaska med NS-slipad propp).
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Figur 5: Pipetter med peleusbollar.
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3
pipettmetoden v Sida 6

 

Figur 6: Blecklock
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Figur 7: Lämplig anordning vid pipettering.
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3
pipettmetoden sida 7

beröring avfettar diklormetan huden samt irriterar ögon och
slemhinnor. Diklormetan upptages genom andningsvägarnas slem-
hinnor och verkar bedövande. Diklormetan bör därför alltid
hanteras i dragskåp.

åraaéäêrå

Diklormetan är svårbrännbar men kan med luft ge explosiva

blandningar och i kontakt med heta ytor eller öppen eld ge

mycket giftiga gaser.

4. Provberedning

 

årl;_§§lêaaaiag

Analysprovens storlek och antalet prov varierar med provningens syfte

och måste avgöras från fall till fall. Provstorlek och lösningsmedels-
mängd skall emellertid väljas så att för varje analysprov gäller:

mängd asfalt i gram <1_
lösningsmedelsvolym i ml '5

 

t ex högst 50 g asfalt per 250 ml lösningsmedel.

Erforderlig storlek på analysproven beror på största kornstorleken.
Normalt skall storleken på analysproven väljas med följande utgångs-
punkter:

Största kornstorlek, mm 12 l8 25 32 40

Vikt per analysprov, kg 1 1,5 2 3 4

Storleken på analysproven bör emellertid ej vara mindre än 1 kg annat
än.i fallen mycket fillerrika massor.

Utrustningen tillåter i princip extraktion av godtycklig provstorlek.
Om aktuella extraktionskärl emellertid har sådan dimension att t ex

endast 1,5 kg prov kan extraheras per-kärl måste analySprov med korn-

storlekar över 18 mm uppdelas på två till tre extraktionskärl. Vid
beräkningen.av analysprövets bindemedelShalt summeras sedan vikterna
av de uppdelade materialmängderna.

Vid provningen görs normalt minst två bestämningar. Om även vatten-
halten måste bestämmas, behövs minstfyra analysprov.

5. Provning

 

5.1. Allmänt

'Provningen skall utföras i lokal med jämn temperatur (max 250C).

Vid provningen skall allt material vara rumstempererat.

Vägningarna görs med avläsningar på 0,5 g eller bättre samt vid väg-

_ning på analysvåg på 0;0001 g eller bättre.
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Bestämning av bindemedelshalt enligt 5 . Bilaga 3
pipettmetoden

Sida 8

5-2- InVäåEiEåz-§§EEâkEÅQE;_EêEEEiÃEåêEÅEå_QEE;EÅEåEEEEÅEB

Extraktionskärlet vägs. Analysprovet (i förekommande fall del av
analysprovet) införs i kärlet och får anta rumstemperatur. Analys-

provet och extraktionskärlet vägs tillSammans.

250 ml (eller annan lämplig volym) rumstempererad diklormetan hälls
i extraktionskärlet, som omedelbart tillsluts tätt. Om extraktions-

kärlet utgörs av en glasflaska med slipad propp infettas övre hal-
van av proppens slipning med exsickatorfett.

Extraktionskärlet insätts och fastspännes i vändskakapparaten, var-
efter denna startas. Extraktionstiden skall normalt väljas utifrån
följande utgångspunkter (angivna värden är minimivärden):

Nytillverkad massa MAB-massa 20 min
(upp till 1 dygn gammal) HAB-massa 30, "

Massa äldre än-l dygn MAB-massa V 30 min

HAB-massa 45 "

Massa och beläggning MAB-massa 45 "
äldre än en månad HAB-massa 60 "

Gjutasfalt _' 2 tim

Efter slutförd extraktion omskakas provet kraftigt för hand i
5-10 sek, Locket tas av och ett prov på ca 10 m1 tas omedelbart

ut med pipett och överförs till ett centrifugrör för centrifugering.
Centrifugröret tillsluts genast med en kork och placeras i centri-

fugen. Centrifugen startas och provet centrifugeras i 10 minuter.

Blecklocket vägs på analysvåg.

Efter slutförd centrifugering tas med pipett omedelbart ut 2 ml
fillerfritt prov (Völymen känd på 0,01 ml när), som fördelas jämnt
på blecklocket.(Det är vid pipetteringen lämpligt att först suga
upp Så mycket prov att vätskeytan står 2-3 cm över pipettens noll-

streCk Och därefter låta överflödigt prov sakta rinna ur pipetten
.ned i uppsamlingskärlet (se figur 7) tills nivåytan befinner sig
exakt vid nollstrecket. Kalibrerad volym (se 3.6) prov fördelas

därefter jämnt på blecklocket, varefter i pipetten resterande prov
får rinna ut i uppsamlingskärlet. Kontrollera noga att inga luft-
.bubblor bildas i pipetten.)

Blecklocket med prov får stå ca 10 minuter på en plan ren ytå i
rumstemperatur och placeras därefter på värmehällen (105-115 C)
i 10-20 minuter.

'Sedan blecklocket med asfalt svalnat ca 10 minuter vägs det på
analysvåg.

6. Beräkning

Bindemedelshalten anges i viktprocent av torrt analySprov och beräk-
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3

pipettmetoden
Sida 9

nas enligt följande:

mb' V1

 

B = 100 - mb

(V - -Ö ° (m. - m )p 0 1 Va

där B = bindemedelshalten i vikt-% av torrt analysprov

erhållen vikt av bindemedel (på blecklock) i gram

O
?

mi = vikt av analysprov i gram

mV = mängden vatten i gram, beräknad på 1111

V1 = tillsatt volym lösningsmedel i ml

Vp = kalibrerad pipettvolym i ml

pa = asfaltens densitet (med 3 decimaler) i gram per cm

mV beräknas ur uttrycket

V ° m.
1

m =

v _TÖÖ__

där V = vattenhalt i viktprocent, bestämd på separata analysprov.

Bindemedelshalten beräknas med två decimaler.

7. Precision, eventuell upprepning

 

le;_§elägaaiag

Beroende på på provningens syfte får frågan om precisionen och an-
talet bestämningar avgöras från fall till fall.

ZLZ;_M§§§ê

Vid vanlig kontroll av bindemedelshalten gäller följandei Om skill-
naden i bindemedelshalt mellan två analysprov ej överstiger 0,20
procentenheter godtas värdena.

, . ' .1

Är skillnaden större provas ytterligare två analysprov. Därefter

beräknas standardavvikelsen på grundval av samtliga bestämningar.
Erhålls härvid en standardavvikelse, som är större än 0,15 procent-
ienheter, utförs strykning av eventuella extremdataenligt MBB 15-74.

Aritmetiska medelvärdet beräknas ur samtliga godtagna värden.

8. Rapport

åll;_§eläggaiag

Beroende på provningens syfte får frågan om hur rapporteringen skall
ske avgöras från fall till fall. Dock ska rapporten alltid ge besked

om att provningen utförts enligt denna metod.
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Bestämning av bindemedelshalt enligt Bilaga 3
pipettmetoden

Sida 10

8.2. Massa

Vid vanlig kontroll av bindemedelshalten Skall provningsrappqrten
ge besked om

a) att provning utförts enligt denna metod,

b) bindemedelshalt, medelvärde avrundat till en decimal och samtliga
godtagna värden,

c) vattenhalt, medelvärde avrundat till en decimal och metod för

dennas bestämning.
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Bilaga 4
Sida 1(7)

FÖR-OCH NACKDELAR MED MBB 2 - MBB 6 SAMT PIPETTMETODEN

MBB 2

Fördelar

Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let klart för eventuell bestämning av kornstorleks-

fördelning.

2. Vattenhalten erhålles samtidigt.

3. Stor provmängd = större säkerhet i analysresultat.

4. Under extraktionens gång kan visuellt kontrolleras

om extraktionen är klar.

Nêsäéelêä

5. Varmextraktion

a) ökade miljörisker

b) extraktionsapparaturen måste svalna

6. Tidskrävande. 2 proVningar/perscn, arbetsdag och

extraktionsapparat. . I '

7. Relativt dyr analysutrustning.

8. Stor åtgång på lösningsmedel (5-7 l/analys).

9. Vissa delar av utrustningen ömtåliga, t ex glasdetal-

jer och.0,074 mm-nätet i korgbotten.
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Bilaga 4
Sida 2(7)

MBB 3

Fördelar

l. Relativt billig analysutrustning.

2. Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let klart för eventuell bestämning av kornstorleks-

fördelning.

3. Kallextraktion

a) Mindre miljörisker

b) Ingen-tid behövs för avsvalning

Eêskéslêä

4. Relativt tidskrävande. 2-4 prövningar/person, arbets-

dag och extraktionSapparat.

5. Vattenhalten erhålles ej samtidigt utan får bestäm-

mas separat.

6. Mindre provmängd än MBB 2 och 5 :'mindre säkert

resultat än med dessa metoder:

7. Det är svårt attunder extraktionens gång avgöra

om provet är fullt upplöst.

8. Omrörning och'dekantering av provet = mycket lös-

ningsmedelsångör.

9. Relativt stor åtgång på lösningsmedel (2,5-4 l/ana-

lys).
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Bilaga 4
Sida 3(7)

MBB 4

Fördelar

1. Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let klart för eventuell bestämning av kornstorleks-

fördelning.

2. Vattenhalten erhålles samtidigt.

3. Dyrare analysutrustning än MBB 3 men billigare än

MBB 2 och MBB 5.

Nackdelar

4. Varmextraktion

a) Ökade miljörisker

b) Extraktionsapparaturen måste svalna

5. Relativt tidskrävande; 2-3 prOVningar/person, ar-

betsdag och extraktionsapparat.

6. Mindre provmängd än MBB 2 och MBB 5 = mindre säkert

resultat än med dessa metoder-

7. Provet kan ej iakttagas under\extrakti0nens gång.

8. Relativt stor åtgång på.lösningsmedel (2-3 l/analys).

9. Vissa delar av utrustningen svår att anskaffa = egen

tillverkning:
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Bilaga 4
Sida 4(7)

MBB 5

Fördelar

1. Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let klart för eventuell bestämning av kornstorleks-

fördelning.

2. Stor provmängd = större säkerhet i resultatet.

3. Vid extraktionens slut kontrolleras lätt visuellt om

extraktionen är klar.

4. Kallextraktion

a) Mindre miljörisker

b) Ingen tid behövs för avsvalning

Centrifugering sker samtidigt med extraktion.LI
!

6. Flera extraktionskärl kan "laddas" med prov och lös-

ningsmedel i väntan på körning.

Eê§:_99ä_§êsäêslêr

 

7. Automatiska filtercentrifuger finns kommersiellt

tillgängliga.

a) Mindre passning (+)

b) Känsligare apparatur (t ex kretskort) (-)

Nackdelar

8. Dyr analysutrustning.

9. Relativt tidskrävande: Högst 4 provningar/person, ar-

betsdag och extraktionsapparatyy
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Bilaga 4
Sida 5(7)*

lO. Vattenhalten erhålles ej samtidigt utan måste be-

stämmas separat.

ll. Stora tunga extraktionskärl ("ont i ryggen").

12. Stor åtgång på lösningsmedel (4-5 l/analys).

MB B 6

Eêäéelêr

1. Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let klart för eventuell bestämning av kornstorleks-

fördelning.

2. Under extraktionens gång kan visuellt kontrolleras

om extraktionen är klar.

3. Jämte MBB 3 den minst_utrymmeskrävande metoden.

EQE:-9§E-E§EEQêlêE

4. Dyrare analysutrustning än MBB 3 men billigare än

MBB 2 och MBB 5.

Eêgäéêlêä

5. Varmextraktion

a) Ökade miljörisker

b) Extraktionsapparaturen måste svalna

6. Relativtátidskrävande. 2-3 provningar/person, ar-

betsdag-och extraktionsapparat. V

7. Vattenhalten måste bestämmas separat.
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Bilaga 4
Sida 6(7)

Mindre provmängd än MBB 2 och MBB 5 : mindre säkert

 

8.

resultat än med dessa metoder.

9. Stora klumpiga destillationskärl.

lO. Relativt stor åtgång på lösningsmedel (2,5-3,5 l/ana-

lys). ' F

Pipettmetoden

Eêäêelêä

1. Ej tidskrävande. 32-48 provningar/person, arbets-

dag och extraktionsapparat.

2. Relativt billig analysutrustning.

3. Relativt liten åtgång på lösningsmedel (0,25 - 0,5

l/analys. Om bestämning av kornkurva skall utföras

kräVs för tvättning av.stenmaterialet ytterligare

1-2 1 lösningsmedel/prov).

4. Närvaro av små mängder vatten i provet påverkar ej

analysresultat.

5. Små fysiska "strapatser" i analysarbetet (i mot-

sats till t ex MBB 5).

6. Analysarbetet kan för bindemedelshaltsbestämning

från början till slut utföras i dragskåp ä fördelar

ur miljösynvinkel.

Nêskéelêä

7. Metoden kräver stor noggrannhet av laboranten och

en väl kontrollerad utrustning.
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lO.

ll.

12.

Bilaga 4
Sida 7(7)

Efter bindemedelshaltsbestämningen är stenmateria-

let ej klart för eVentuell bestämning av kornstor-

leksfördelningen.

Vattenhalten måste bestämmas separat.

Bindemedlets täthet måste vara känd.

Metoden kräver jämn temperatur i laboratoriet.

Mängden bindemedel i provet måste vara approximativt

känd före analysen.
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Bilaga.5
Sida 1(2)

Några felkällor vid analys enligt pipettmetoden

För att illustrera några tänkbara felkällor vid ana-

lys enligt pipettmetoden har några enkla beräkningar

utförts utgående från värden som antas vara "exakta":

B = bindemedelshalt = 6,00 vikt-%

mb = vikt asfalt på blecklocket = 0,3342 g

Vl = volymen lösningsmedel = 300,0 ml

Vp = pipetterad volym asfaltlösning = 2,00 ml

pa = asfaltens täthet = 1,016 g/cm3

mi = analysprovets vikt = 1000,0 g

Formel för beräkning av bindemedelshalt:

0,3342 .
100 ° a

300,0

  

(2 00 0,3342
.r ' 1,016 )

Resultat:

a) Ett fel på 0,0010 g i,m = 0,02 vikt-% fel 1 B.
b

b) Ett fel på 0,5 ml i.V fel 1 B.l=>.0,Ol vikt-%

c) Ett fel på 0,01 m1 i Vp 2 0,04 vikt-% fel i B.

d) Ett fel på 0,01 g/cm3 1 p a = 0,01 Vikt-% fel 1 B.

e) Ett fel på 1 g i mi = 0,01 % fel 1 B.
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Bilaga.5
Sida 2

För attminimera felet krävs bl a för

mb: 1) En noggrant kontrollerad analysvåg

2) Fullständig avdunstning av lösningsmedlet innan

vägningen utförs

3) Fillerfritt prov

l) Lösningsmedlet och provet skall ha rumstempe-

ratur

2) Jämn rumstemperatur

3) Kalibrerad mätkolv

V : l) Noggrant kalibrerad pipett

2) Noggrann avläsning vid pipettering

3) Jämn rumstemperatur
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,Bilaga 6

Utrustning för MBB 3 och pipettmetoden_-'ett försök

till kestnadsjämförelse I "

  

 

 

 

.Utrustningskostnader (kkr)
Utrustning - .

MBB 3 Pipettmetoden

Extraktionsapparat ..
och kärl 3 10

Centrifug 28 i 5

Snabbvåg 4 4

Analysvåg - 8

Värmeskâp 3 3*

Vibrator _ 3*'

Värmehäll - 3

Övrigt . > v 1

Totalt för best.
av bindemedelshalt 38 31 (37*)

 

   

* För bestämning av bindemedelshalt enligt pipettmeto-

den krävs ej värmeskåp och.vibratpr. Om även dessa

inräknas finns för bägge metoderna utruStning "fram

till" torrsiktning av stenmaterialet.
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Bilaga 7

Sida 1

Resultat vid bestämningar av.bindemedelShalt

(försöksserie l)

   

   

 

   

  

 

?êäêll_l

:iov r . Metod

(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

1 5,50 5,53 0,03 P
2 5,50 5,47 0,03 P
3 5,50 5,54 0,04 P
4 5,52 5,545 0,02 P
5 5,54 5,51 0,03 P
6 5,53 5,51_ 0,02 P

7 5,50 5,51 0,01 MBB 3
8 5,50 5,54 0,04 MBB 3
9 5,50 5,51 0,01* MBB 3*

10 5,50 5,54 0,04' v MBB 3
11 5,50_ 5,51 0,01 MBB 3
12 5,50. 5,50 0,00 5 MBB 3

§ 0,02

BT = Teoretisk bindemedelshalt

BA = Analyserad'bindemedelshalt

AB - IBT - BAJ
i = Medelvärde
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Bindemedelshalt (vikt-%)

 

Pipett-metoden MER 3
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Prov nr MABÅ8T MAB

 

wv
5

w
V
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N
.
0
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m

5,43

5,54

5

5,29

5,33

5,45

5,53

5,49

'5,52

5,38

5,46

5,52

5,59

<5,42

5,49

*5,58

5,47
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m<3'\
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'5,45
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BINDEMEDELSHALT (VIKT-%)

 

Prov nr _MBB 3 MBB 4 MBB 5 MBB 6

"Pipett-

metoden

Medelvärde
för resp.
kartong

 

O...4
H

Cu
m

<
r
|
n
*
m
i
r
\

w
ox

5,85

5,91"  

5,89

5,91

5,88

5,_ _86

5,83

5,83

'5,83

.5,92

5,96

5,96

6,02

5,96
5,96

5,94

6,03

5,94

5,89

5,90

5,93*

5,96'

5,97

5:95

5,93

5,90

5,91

5,84

5,95

5,86

'5,96

5,95

5,92

5,97

5,93

5,88

5,87

5,91

5,87

5,97

5,93

5,89

5,93

5,88

5,91*

5,92

5,92

5,83

5,83

5,88

5,86

5,86

5,90

5,89

5 , 92

5,90

5,91

5,88

5,95

5,93

5,91

5,92

5,92

5,89

"5,89

(
f
ö
r
s
ö
k
s
s
e
r
i
e

3)

45,70* 5,86'

  

5,91

/_i ' , /5,89

,86 '
'5,87

       

0,03

 

0'090,O3

  

' *

' X

Extremvärde. Förkastas enligt SCAN-G 2:63

"Statistisk behandling av provningsdata"
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