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FÖRORD

Föreliggande litteraturutredning har utförts av Åke Rosengren, Åke

Rosengren FoU-projekt AB, på uppdrag av Nynäs Petroleum AB _rohg

Statens väg- och trafikinstitut (VTI). Arbetet har till lika delar finansie-

rats av de båda uppdragsgivarna.

Ingemar Bronge
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The mechanical properties of bitumen - analysis of the conventional
empiric test methods and points of view on these

A literature study

By Åke Rosengren
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

This report is a literature study dealing with the signification and

usefulness of the following bitumen tests: .

- penetration

- softening point

- breaking point Fraass

- ductility

The study may be considered as a continuation of the study published in

VTI Meddelande l#70 (1986).
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Bitumens mekaniska egenskaper - analys av de konventionella empiriska
provningsmetoderna och synpunkter på dessa

Litteraturutredning

Av Åke Rosengren
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Som en fortsättning på VTI Meddelande l470, "Bitumens mekaniska

egenskaper", har penetration, mjukpunkt, brytpunkt enligt Fraass och

duktilitet behandlats mer ingående med syftet att klargöra dessas

innebörd och nytta.

Penetrationens viskositetsberoende har studerats. Säkraste korrelation

 

har erhållits då viskositetsbestämningen utförts vid den genomsnittliga

skärhastigheten hos motsvarande penetrationsbestämning. Beroende på

penetrationsnålens konicitet har formlerna blivit olika för penetra-

tionsvärden över och under 60.

Väl så intressant är emellertid att penetrationen kan uttryckas i styvhet

för 0.14 5, 50.4, vilket påvisats med hjälp av styvhetsnomogrammet

enligt van der Poel.

Mjukpunkten representeras i Statens Väginstituts viskositetsdiagram av

 

ett band, vilket lutar så att en högre mjukpunkt svarar mot ett högre

viskositetsområde. Lutningen kan förklaras med att mjukpunktsbestäm-

ningarna görs under konstant upphettningshastighet, medan man enligt

Walthers formel har logaritmiskt samband mellan viskositet och tempe-

ratur.

I Heukelums diagram övergår viskositetsskalan i en penetrationsskala då

penetrationen är 800. För vägbitumen (vaxfattigt, direktdestillerat,

icke för hårt) stämmer mjukpunkten bra överens med temperaturen för

denna penetration, Tgoo, vid vilken viskositeten är omkring

1.3-104 poise. För_ högre mjukpunkter och blåsta kvaliteter har mjuk-
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III

punkten visat sig bli lägre än Tgoo. För vaxrika bitumen har mjukpunk-

ter under SOC blivit högre än Tgoo.

Den större utfällningen av vaxer vid provets nedkylning för mjukpunkts-

bestämning ger ett material som bättre svarar mot det man har i

beläggningen. En minimifordran på mjukpunkt kan därför i viss mån

kompensera en för låg viskositet vid 6OC.

Brytpunkten låter sig varken defineras som en ekvipenetrationstempe-

 

ratur eller som en ekviviskös temperatur.

En mekanisk analys leder emellertid till att brytpunkten närmast är att

betrakta som en ekvistyvhetstemperatur vid tiden 11 s, som är den tid

det tar för att böja blecket i brytpunktsapparaten. Styvheten ifråga har

beräknats genom tillämpning av de mekaniska lagar som gäller för det

på brytpunktsblecket applicerade bitumenskiktet och användning av ett

sannolikt värde för brotthållfastheten. Resultatet blev

S = 0.94-108 N/mz. Vid provning i van der Poels styvhetsnomogram

befanns S ligga omkring 1.1 -108 N/m2 med spridningen var stor, vilket

främst tycks ha berott på ofullkomlighet i metoden för bestämning av

brytpunkt.

Normalt ger brytpunkten således inte någon information utöver den man

kan få ur penetrationsvärden vid två väl valda temperaturer. Den kan

dock vara av värde vid lågtemperaturbedömning av vaxrika bitumen, om

vaxerna är mer kristalliserade vid brytpunkten än vid penetrationstem-

peraturerna. Brytpunkten kan också vara intressant i samband med

polymermodifierade bitumen, som kan ha annan brotthållfasthet än det

rena bitumenet. Förutsättningar härför är att brytpunktsmetoden för-

bättras. En svaghet är tekniken för applicering av provet på blecket.

Duktilitetsprovet har,'såväl teoretiskt som experimentellt, grundligt

 

studerats av Saal, som publicerade sina resultat 1955. En duktilitets-

bestämning ger ettdera av följande förlopp:

1. Efter en övervägande elastisk deformation inträffar sprödbrott, i

vilket fall duktiliteten är liten (mindre än 1 cm).
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2. En tråd bildas som går av, när dess tvärsnitt blivit mycket litet.

Den kritiska styvheten tagen vid 10 3 för sprödbrott (fall 1) visade sig

vara ca 107 N/mz. Med hjälp av van der Poels styvhetsnomogram kan

man bestämma temperaturen för denna styvhet i relation till mjukpunk-

ten eller temperaturen för penetrationen 800.

Vid trådbildning (fall 2) fann Saal att trådens tvärsnitt är mindre än det

beräknade värdet. Denna livbildning (förtunning i mitten) blir mer

utpräglad ju högre penetrationsindex är.

Vid tixotropi, som blåsta bitumen uppvisar, reduceras viskositeten vid

stora deformationer. Denna reduktion kan vara mycket stor och kan

förklara livbildning hos blåst bitumen.

Livbildningen beror emellertid i väsentlig grad på att temperaturen i

provet stiger, i synnerhet omkring provets liv, på grund av det arbete

som uträttas vid dragningen.

Efter sin utredning ifrågasatte Saalmycket starkt nyttan av en duktili-

tetsbestämning. Vid trådbildning är ju töjningarna av helt annan stor-

leksordning än som förekommer i praktiken. Man behöver alltså där inte

räkna med temperaturstegring vid töjning och i regel inte heller med

tixotropieffekter. Trots detta har duktiliteten tilldragit sig stort intres-

se ända in i våra dagar. Det är emellertid ingen tvekan om att man

genom direkt eller indirekt bestämning av styvheten vid intressant tid

och temperatur får mycket värdefullare information än genom bestäm-

ning av duktiliteten vid en temperatur eller bestämning av enekvidukti-

litetstemperatur.
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0 INLEDNING

De metoder som här avses gäller

- penetration (5 s, 100 g)

- mjukpunkt

- brytpunkt enligt Fraass

- duktilitet

Man kan fråga sig vilka fysikaliska eller mekaniska storheter och

enheter mätresultaten kan översättas till. En följdfråga är vilken nytta

man har av mjukpunkt, brytpunkt och duktilitet om man känner

penetrationsvärdena vid två väl valda temperaturer. Utgående från

dessa kan man ju i allmänhet prediktera styvhet och därmed brottöj-

ningen och brottspänningen. Utredningen enligt VTI Meddelande 470 har

visat att penetrationer vid två temperaturer är att föredraga framför

penetration vid en temperatur i kombination med mjukpunkt.

l PENETRATION

För bitumen av newtonsk karaktär fann Saal och Koens (3302) samban-

det

_ 5.13409
p,311.93 (1:1)

där '11 = viskositeten uttryckt i poise som av Saal et al. (4601)

reviderades till

_ 1.58-1010
' penne (1:2)

Ytterligare undersökningar utfördes av Carré och Laurent (6301) på

olika bitumenprov, som även omfattade sådana med högt penetrations-

index och alltså med 'utpräglat non-newtonskt beteende. Mätningarna av

den skenbara viskositeten gjordes vid den genomsnittliga skärhastighe-

ten hos motsvarande penetrationsbestämningar. Ekvation (1:2) bekräfta-

des för penetrationsvärden större än ca 60. För penetrationsvärden

under ca 60 erhölls
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9.5-1010
penzo60 (1:3)

Formelskiftet vid penetrationen ca 60 har tydligen att göra med

utformningen av penetrationsnålens spets, som ju består av enstympad

kon av längden ca 5.5 mm (ca 55 penetrationsenheter).

Relationen mellan penetration och viskositet har också varit föremål

för omfattande studier i USA (6603, 6702, 8001), men viskositetsvärde-

na togs där för en och samma skärhastighet, nämligen 0.05 5'1 (före-

skriven i kvalitetsnormerna) och man fick naturligtvis då inte så god

korrelation.

Väl så intressant är relationen mellan penetration och styvhet. Van der

Poel (51401) har visat att penetrationen kan uttryckas i styvhet för tiden

0.4 5. Han förfor därvid enligt följande: För ett penetrationsvärde, t ex

30, beräknades differensen mellan mjukpunkten och temperaturen för

penetrationsbestämningen, TRch-T, för olika PI-värden (enligt ekvatio-

nerna 3:2 och 3:3 eller enligt figur 3:1 i VTI Meddelande 470). För varje

kombination av TRöcB-T och PI bestämdes sedan styvheten för olika

tidsvärden med hjälp av styvhetsnomogrammet (figur 5:3 i VTI Medde-

lande 470), och de erhållna styvhetsvärdena avsattes mot tidsvärdena i

ett logdiagram. Kurvorna representerade olika PI skar varandra vid

0.4 5. Samma resultat erhölls när han utgick från andra penetrationsvär-

den. Det var sedan lätt att i ett diagram framställa förhållandet mellan

penetration och styvhet vid 0.4 5, 50.4. Saal (5502) formulerade samban-

det

109.4
5 = -----0.4 penm N/m2 (1:4)

Heukelom (7301) fann vid tillämpning av differensen mellan temperatu-

ren för penetrationen 800 och temperaturen för penetrationsbestäm-

ningen, TgOO-T, i stället för TRöcB-T, vilket förfarande ju givit

pålitligare S-värden, att förhållandet mellan log SOA och log pen snara-

re representerades av ensvagt S-formad kurva, som dock inte avvek

mycket från linjen enligt ekvation (1:4).
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Det kan förefalla märkligt att tiden är 0.4 s och inte 5 s som används

för penetrationsbestämningen. Spänningen är emellertid avsevärt större

i början än i slutet av penetrationsbestämningen. Följaktligen kan den

effektiva belastningstiden vara avsevärt kortare än 5 s (5401).

2 MJUKPUNKT

I Statens väginstituts viskositetsdiagram representeras mjukpunkten

kula och ring av ett band. Man kan alltså där bara utläsa ett område

inom vilket viskositetsvärdet för en mjukpunkt ligger. Bandet är rakt

men lutar på sådant sätt att en högre mjukpunkt svarar mot ett högre

viskositetsområde.

Vid inläggningen av bandet utnyttjade Hallberg (4501) såväl institutets

egna som andras mätvärden, både från dynamiska och från kinematiska

provningar (den numeriska skillnaden mellan dynamisk och kinematisk

viskositet kan här försummas). Institutets egna värden visade klart att

viskositeten ökade med mjukpunkten, och en trend härtill hade observe-

rats i en annan undersökning. Resultatet var väntat efter de studier

man gjort över en annan mjukpunkt, nämligen den enligt Krämer-

Sarnow. Bandets lutning kan förklaras med att bestämningarna görs

under konstant upphettningshastighet, nämligen SCC/min i fallet i kula

och ring, medan man enligt Walthers formel har logaritmiskt samband

mellan viskositet och temperatur. Spridningen av viskositetsvärdena

förklaras delvis bero på non-newtonskt beteende.

De senare gjorda undersökningarna av Heukelom (7301) och dennes

diagram, figur 4:1 i VTI Meddelande 470, vederlägger inte relationen

mellan viskositet och mjukpunkt enligt väginstitutets diagram. Man kan

ur hans resultat utläsa att mjukpunkten, TRÖCB, hos S-bitumen (vaxfat-

tigt, direktdestillerat) av icke för hård kvalitet stämmer bra överens

med temperaturen för penetrationen 800, Tgoo, för vilken Heukelom

fann att viskositetsvärdena varierade omkring 13-104 poise. Det kan

anmärkas att detta viskositetsvärde också erhålls vid tillämpning av

ekvation (1:1), som tydligen är tillförlitligare än ekvation (1:2) vid så

extremt högt penetrationsvärde. Det 'kan konstateras att linjen för

ifrågavarande viskositetsvärde ligger inom den del av mjukpunktsban-

VTI MEDDELANDE 540
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det, som täcker penetrationsgraderade vägkvaliteter av bitumen. För

bitumen med högre mjukpunkter och av blåsta kvaliteter har TRÖCB

blivit lägre än Tgoo, vilket är i överensstämmelse med mjukpunktsban-

dets lutning.

Vaxrika bitumen har givit högre TRÖCB än Tgoo vid TRÖCB lägre än ca

50C (7301), vilket kan antas sammanhänga med att man vid mjukpunkts-

bestämningar kyler provet till en lägre temperatur, varvid det blir mer

utfällda vaxer. Detta tillstånd har ansetts bättre svara mot verklighe-

ten (7301). En egen slutsats man kan dra härav är att en minimifordran

på mjukpunkt i viss män kan kompensera en med hänsyn till belägg-

ningens stabilitet för låg minimifordran på viskositet vid 60C.

3 BRYTPUNKT

I diagrammet enligt Heukelom representeras brytpunkten av en rät linje

på penetrationsnivân 1.25 (7301). Detta tycks stämma bra för direkt-

destillerade, vaxfattiga bitumen. För blåsta bitumen, däremot, inträffar

brytpunkten vid högre penetrationsvärden (7301) och brytpunkten är

alltså för sådant bitumen i realiteten sämre (högre) än den man kan

utläsa i diagrammet.

Pechenui et al. (8003) har framställt ett nomogram för prediktering av

brytpunkten ur penetrationen vid 25C, P25, och ett slags penetrations-

index, I, som baserats på penetrationen 200 g 60 3 vid 0C, P0 och P25.

För P0/P25<0.27 är

I: [30/sz (3:1)

och för PO/P25>0.27 är

I = 0.1 + 0.59 130/1325 (3:2)

Som alternativ till nomogrammet har de också givit matematiska

formler för beräkning av brytpunkten ur P0 och P25.

Korsgaard och Bohn (7807) har beräknat viskositeten vid brytpunkten
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med hjälp av Walthers formel. Förutom brytpunkten behövdes viskosite-

ten vid två andra temperaturer, vilket behov tillgodosågs genom pene-

trationen och mjukpunkten. Ur penetrationen (beräknades nämligen

viskositeten vid penetrationstemperaturen genom tillämpning av ekva-

tion (1:2). För mjukpunkten sattes viskositeten = 1200 Pa-s, ett värde

som Saal (3301) funnit. Försöksmaterialet omfattade 113 direktdestille-

rade bitumen av normal hårdhet, 46 direktdestillerade exceptionellt

mjuka bitumen (penetrationerna bestämda vid DC), 15 oxiderade bitu-

men och 77 bitumen återvunna ur "Gussasphalt". Medelvärdet av

brytpunktsviskositeterna för respektive grupp blev 3.66-1011, 1.80-109,

1251010 och 1.0301011Paos. De konstruerade så ett diagram, med

vilket man lätt kan prediktera brytpunkten ur penetrationen och mjuk-

punkten. Detta förutsätter emellertid att provet tillhör någon av

grupperna ovan. För mer newtonskt bitumen (tjära) hade Rigden och

Lee (5303) fått medelvärdet 4.2-108 Pa°s för brytpunktsviskositeten.

Brytpunkten låter sig alltså varken defineras som en ekvipenetrations-

temperatur eller som en ekviviskös temperatur. Anledningen härtill är

bitumens non-newtonska karaktär vid brytpunkten.

En mekanisk analys, som van der Poel (5401) gjort och sedan även

behandlats av Heukelom (6604), leder till att brytpunkten närmast är

att betrakta som en ekvistyvhetstemperatur.

Det erinras om brytpunktsbestämningens utförande: Ett stålbleck belagt

med ett ca 0.5 mm tjockt skikt av provet kyls med hastigheten

1°C/min. Varje minut böjs blecket med konstant hastighet, vilken

böjning tar 11 s. Bestämningen utförs i en standardiserad apparat, och

temperaturen observeras på en termometer , vars kula befinner sig i ett

kylande luftbad som omger blecket. Brytpunkten är den temperatur då

provet spricker vid en böjning.

Hållfastheten hos bitumen vid de temperaturer och den tid det är fråga

om har vid dragprov visat sig vara av storleksordningen 3.106 N/m2

(5401). Andra test har givit lägre värden, och resultaten av dessa pekar

mot att det är den hydrostatiska spänningen som avgör huruvida det blir

brott eller inte. Den hydrostatiska spänningen, p, sammansätts enligt
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O+GU
p: * J* 2 (%D

där h-

G = spänningen

x, y och 2 står för riktningen

Vid dragprovet utsätts materialet för spänning endast i dragriktningen

(åtminstone ifråga om den kritiska zonen). Låter man x markera

dragriktningen blir oy och 0 2 = 0. Man får alltså p = 0 x/3. Uttryckt

med p är hållfastheten alltså av storleksordningen 10106 N/mz.

Enligt klassisk mekanik är.

0 0 +0'
Ex : _§- - H ---------Yz

E E

där

8 x = töjningen längs x-axeln

E = elasticitetsmodulen

p = Poissons konstant

Analoga formler gäller för 8 y och 8 Z. För bitumen, som i dessa

sammanhang är att betrakta som inkomprimerbart material, är p. = 0.5.

Ur ekvationerna (3:3) och (3:4)4 och motsvarande för 8 y och E 2 fås med

tillämpning av p. = 0.5

0x-P=§E8x (mm

2

oz-p=§Egz 00)

Eftersom det inte sker komprimering har man också

gx+gy+sZ=O (3:8)

vilket för övrigt visar sig vid addition av ekvationerna (3:5), (3:6) och
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(3:7). Låter man vid brytpunktsprovet x vara riktningen längs bågen av

blecket, y riktningen vinkelrät mot bitumenytan och 2 riktningen tvärs

blecket så är 0 y = 0 och E 2 = 0. Ur detta förhållande och ekvationerna

(3:7) och (3:3) fås

Ox=2p (mm

ekvationerna (3:5) och (3:9) ger

2

Ersätter man E med 5 fås

5::

N
u
» .9. .Ex (3.11)

Den maximala töjningen i bitumenlagret vid en böjning av blecket i

enlighet med brytpunktsmetoden har beräknats till 1.64% (5401). Insätts

detta värde för 8 x och 1-106 N/m2 för p 1 ekvation (3:11) fås

s .-. 0.940 108 N/m2

Brytpunkten skulle alltså vara den temperatur som svarar mot styvhe-

ten ca 108 N/m2 vid 11 5.

Vid prövning av experimentella värden för brytpunkten i sitt styvhets-

nomogram fann van der Poel (5401) att brytpunkten snarare svarar mot

styvheten 1.1 -108 N/m2 men att spridningen blev stor. I referensen

diskuteras orsakerna härtill. Den främsta tycks vara ofullkomligheten i

metoden för bestämning av brytpunkten. Variationer i brotthållfasthe-

ten, vilken ju antagits vara konstant, bidrar också något till spridningen.

Normalt ger brytpunkten således inte någon information utöver den man

kan få ur penetrationsvärden vid två väl valda temperaturer. För

lågtemperaturbedömning av vaxrika bitumen kan den dock vara av

värde, om vaxerna vid brytpunkten är kristalliserade i större omfattning

än vid penetrationstemperaturerna. Brytpunkten kan också vara intres-

sant i samband med polymermodifierade bitumen, som kan ha annan

VTI MEDDELANDE 540



brotthållfasthet än det rena bitumenet. Förutsättning är dock att

metoden för brytpunktsbestämning förbättras. En svaghet är tekniken

för applicering av provet på blecket (5401).

4 DUKTILITET

Saal (5503) har grundligt studerat duktilitetsprovet, såväl teoretiskt

som experimentellt. En duktilitetsbestämning ger ettdera av följande

förlopp (5503):

1) Efter en övervägande elastisk deformation inträffar sprödbrott, i

vilket fall duktiliteten är liten (förlängningen mindre än 1 cm).

2) En tråd bildas som går av, när dess tvärsnitt blivit mycket litet

(förlängningen större än l cm).

Matematisk analys (5503) av deformationen hos en provkropp av stan-

dardmått gav

l+D
3(l-D)ln D : Vt

 

där D = ytan av livets tvärsnitt i om2 vid tiden t

v = draghastigheten i cm/s

t = tiden i s

Förutsättning är dock att materialet uppför sig linjärt, dvs att styvhe-

ten är oberoende av spänningen.

Vid sprödbrott, som ju innebär en mycket liten töjning och alltSå liten

förändring av D (D = 1 cm2 vid starten) kan ekvation (4:1) approximeras

till

3 (l - D) ln2 = vt (4:2)

Det kan visas att

l-D=E (4:3)
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där 8 = den relativa förlängningen = töjningen

Inför man styvheten

 

_ G .s - 8 (4.4)

så erhålles ur föregående ekvationer

__ 3 in 2 .S - vt 0 B (4.5)

där 0 B = brotthållfastheten

Hos newtonskt material (PI mindre än -2, viskositet :'n ) sker spröd-

brottet nästan omgående. Därvid gäller

3 = åtn- (4:6)

För att få veta den kritiska styvheten för sprödbrott, dvs den lägsta

styvhet materialet får ha för att sprödbrott ska inträffa, får man därför

studera blåsta bitumen. Dessa visar duktilitetsvärden å ä lcm vid

sprödbrott. Substitution av vt = 0.8 cm (t = 10 s) och 0 B = 3 - lO6 N/m2

i ekvation (4:5) ger

Sloszca 107 N/m2 (4:7)

Med hjälp av van der Poels styvhetsnomogram kan man bestämma

temperaturen för denna styvhet i relation till mjukpunkten (eller till

temperaturen för penetration 800). Så erhållna temperaturer har visat

sig stämma rätt bra överens med experimentellt bestämda kritiska

temperaturer för sprödbrott.

Vid trådbildning visar det sig att\D i verkligheten blir mindre än D

beräknad enligt ekvation (4:1) och denna livbildning (förtunning i

mitten) blir mer utpräglad ju högre PI är. Saal (5503) diskuterar

tänkbara orsaker härtill och kommer till slutsatsen att det kan vara

fråga om temperaturstegring och tixotropi.
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Vid tixotropi, som blåsta bitumen uppvisar, reduceras viskositeten vid

stora deformationer. Denna reduktion kan vara mycket stor och kan

förklara livbildning hos blåst bitumen. Livbildningen beror emellertid

också på en temperaturstegring.

Temperaturen stiger i provet under en duktilitetsbestämning, i synner-

het omkring provets liv, på grund avdet arbete som uträttas vid drag-

ningen. För att :få en uppfattning om *temperaturstegringen kan man

tänka sig en cylindrisk stång och att denna utsätts för en konstant

dragspänning. Temperaturstegringen kan beräknas ur

 

stegring x spec. värme Wi??? = 1:81 = 0' ln -D-g (4:8)

där P = applicerad kraft

Do = cylinderns ursprungliga tvärsnitt = 1 cm2

D = cylinderns momentana tvärsnitt i _cm2

1 = cylinderns längd

0 = konstant dragspänning

Resultatet av Saals beräkningar ges i tabellen nedan. En tunn tråd som

går av har normalt diametern ca 0.005 cm, som motsvarar en tvär-

snittsyta av storleksordningen 10'5 cmz. Det är tydligt att tempera-

turstegringen är så stor att den reducerar viskositeten tillräckligt

mycket för att väsentligt öka livbildningen.

Tabell Beräknad stegring av temperaturen 1 0C enligt ekvation (4:8)
för olika G och D.

   

10'1 cm2 10'2 cm2 10'3 cm2

3 x 106 N/m2 4 . 12 20

1 x 106 N/m2 1.3 4 7

0.1 x 106 N/m2 0.13 0.4 0.7

 

Genom experiment, beräkningar, logiska överväganden och resultaten i
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tabellen kom Saal fram till styvhetsvärden för 1200 5, 51200, svarande

mot duktiliteten 100 cm (1200 s) hos bitumen av olika PI. Ur sådan

styvhet bestämdes så temperaturen för duktiliteten 100 cm i relation

till mjukpunkten med hjälp av styvhetsnomogrammet. Vidare beräkna-

des differensen, Tdiff, mellan denna temperatur och kritiska tempera-

turen för sprödbrott. Slutligen jämfördes nämnda Tdiff med Tdiff

baserad på direkt bestämda temperaturer. För PI = 0 erhölls

51200 = 2.1 - lO6 N/m2 och Tdiff = ll C (teoretisk), medan de direkta

bestämningarna av temperaturerna gav Tdiff = 14 C. Högre PI-värden

gav större skillnader mellan de två slagen av Tdiff-Väl'den, vilket måste

bero på tixotropi. För PI = 4 var skillnaden mycket stor.

Ökas draghastigheten vid provningen så minskar duktiliteten, vilket

enkelt förklaras med den ökade spänningen och följaktligen större

temperaturstegring.

Varför tråden brister när den blivit tillräckligt tunn har Saal inte kunnat

fastställa men han' nämner heterogenitet som möjlig orsak.

Efter sin utredning ifrågasatte Saal (5503) mycket starkt nyttan av en

duktilitetsbestämning. När det gäller trådbildning är ju töjningarna av

helt annan storleksordning än som förekommer i praktiken. Man behöver

alltså där inte räkna med temperaturstegring vid töjning och i regel inte

heller med tixotropieffekter. Skillnader i duktilitetsvärden som erhållits

för bitumen av samma PI och samma mjukpunkt kan tillskrivas osäker-

heten i bestämningarna av såväl duktilitet som PI och mjukpunkt.

För sina studier använde Saal bitumen med vaxhalter enligt DIN under

2%. Vid högre vaxhalter får man räkna med att vaxkristaller kan smälta

vid värmeutvecklingen, vilket i så fall minskar duktiliteten.

Trots Saals glänsande studier av duktiliteten och den negativa syn på

duktilitetsprovet de utan tvekan leder fram till har duktiliteten tilldra-

git sig stort intresse ända in i våra dagar, tre decennier efter det att

Saal publicerade sina resultat. Det har allmänt hävdats att låg duktili-

tet ger bitumenet dåliga bindegenskaper. Så har på provvägar ofta

konstaterats att det vid skador i beläggningen också varit låg duktilitet
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hos bindemedlet. Vid standardbestämning av duktiliteten vid stipulerade

temperaturer ernâs oftast värden över 100 cm. För att få bättre

information har man också gjort bestämningar vid lägre temperaturer

och då med lägre hastigheter. Bestämningar av detta slag har förordats

i referens (7607). Av andra referenser behandlande duktilitet i något

sammanhang kan nämnas (6503), (6603), (6701), (6702), (7601) och

(8001).

Enbart en av dem, nämligen (6503), omnämner Saals studier, som alltså

tycks vara okända för de flesta.

Det är ingen tvekan om att man genom direkt eller indirekt bestämning

av styvheten vid intressant tid och temperatur får mycket värdefullare

information om bitumenets egenskaper än genom bestämning av duktili-

teten vid en temperatur eller bestämning av en ekviduktilitetstempera-

tur.
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