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Bitumen och dess kemi: Analysmetcder och tillämpningar.

Minnesanteckningar från ett studiebesök på LCPC i Frankrike

av

Liliane Berglund



Vägverket och VTI är intresserade av att veta mer om bitumen, dess

kemiska sammansättning, struktur, egenskaper, förhållandet mellan

dessa och åldringen, livslängd m/m.

Den l9 och 20 november 1987 gjorde jag en studieresa till Paris, och

besökte det franska bro- och väglaboratoriet, laboratoire Central des

Ponts et Chaussées (L.C.P.C).

De personer jag mötte var:

- Monsieur B. Brulé

Sektionschef för Bituminösa bindemedel

- Monsieur G. Ramond

Ingenjör

- Monsieur C. Such

Biträdande chef för organisk kemiska sektionen

- Monsieur Bononi

Forskare på Kemiska sektionen

Med M. Brulé pratade jag i ungefär 5-6 timmar, med M. Ramond i

4 timmar plus att han var med när jag diskuterade med M. Such (3

timmar) och M. Bononi (2 timmar).
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l BAKGRUND

Monsieur Brulé började med att säga några ord om LCPC (Centrallabo-

ratoriet i Paris). LCPC är ett statligt, forskningslaboratorium och är

underställt "le Ministêre de l'Urbanisme, du logements et des Trans-

ports" (bostads- och transportminiseriet). LCPC sysslar med vetenskap-

liga och tekniska problem rörande vägar, broar och till viss del

miljöfrågor.

LCPC är organiserat i ett antal serviceenheter och divisioner. Service-

enheterna omfattar bl a fysik, ADB, mekanik, kemi, materialmatematik

och arbetar med grundforskning. Divisionerna arbetar däremot med

mera tillämpad forskning, anpassad till konkreta behov. M. Brulé arbe-

tar själv inom "division des matinaux de chaussées" (vägmaterial) och är

chef för bindemedelssektionen. Med bindemedel menas

- bindemedel för vägändamål

- tjära

- isoleringsmaterial för broar

Ungefär 600 personer arbetar på LCPC och i Frankrike arbetar omkring

20 personer med bituminösa bindemedel. Dessutom finns det ett antal

regionala laboratorier som mer sköter rutinkontroll.

2 BITUMEN

LCPC har forskat inom bitumen sedan 25 år tillbaka. Trots varierande

resultat innebär detta en stor mängd kunskap och erfarenheter. Allt

finns dokumenterat i deras "Rapports des Laboratoires" och "Bulletin de

liaison des laboratoires".

2.1 Terminologi

 

M. Brulé berättade om hur komplicerat bitumen är. Den består av ett

mycket stort antal kemiska föreningar och ämnen. För att studera den

ur kemisk synvinkel brukar man fraktionisera den i mindre enheter. Pâ

LCPC använder man sig av Corbetts benämning: asfaltener, resiner,

aromatiska oljor, mättade. Resiner, aromatiska oljor, mättade kallas

även för malten.



                 

BITU MEN

asfaltener Resiner Aromatiska mättade

oljor oljor

2.2 Bitum ens kolloidala egenskaper

 

Ur kemisk synpunkt är bitumen en kolloidal lösning. Asfaltenerna är

inte lösta i oljorna i fysikalisk mening utan är kolloidalt dispergerade

tack vare resinerna. Resinerna bildar ett "skyddande skal" runt asfal-

tenerna och håller dem svävande i oljulascn, Resinerna och asfal-

tenerna bildar s k "miceller".
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.1.

Kolloidal struktur av bitumen (schematiskt).

På grund av dess kemiska sammansättning attraherar asfaltenerna

varandra mer eller mindre. Detta resulterar i olika typer av kolloidala

lösningar. De mest extrema tillstånden är:

en "sol", där man har en låg halt asfaltener. De är väl skyddade av

resinerna. Attraktionskraften mellan dem är liten.

en "gel" där koncentrationen i miceller är hög. De attraherar

varandra och bildar en kontinuerlig struktur av kedjor (agglomerat).

Den typen av struktur bildas vid t ex oxidation.



Ett vanligt vagbitumen befinner sig i regel någonstans mellan dessa

tillstånd. Attraktionskraften mellan molekylerna är beroende av tempe-

raturen och koncentrationen.

Denna kolloidala modell av bitumen är grundläggande för att kunna

förstå och tolka dessa kemiska och mekaniska egenskaper.

3 FORSKNING INOM BITUMEN (bitumenskemi) PÅ LCPC

3.1 Allmänt

Forskningen görs på 2 nivåer:

a) grundforskning

b) tillämpad forskning

M. Brulé betonade Vikten av att inte skilja den ena från den andra. Det

är de problem man möter Vid den tillämpade forskningen, som utför

inCitament till och som motiverar grundforskningen. Han skiljer dock

mellan grundforskning och fundamental forskning då den ena har större

anknytning till konkreta problem medan den andra är mer teoretisk.

3.2 Målsättning

 

Forskningen om bitumen och dess kemi kan sammanfattas på följande

sätt: bygga upp kunskap, hitta samband och tillämpa.

a) Man Vill fördjupa Sln kunskap om bitumen och veta mer om dess:

- kompOSition (sammansattning)

- struktur

- egenskaper (mekaniska, fySiska, kemiska)

b) När man har byggt upp en kunskapsbas Vill man hitta samband

mellan komp05ition, struktur och egenskaper och deras påverkan på

åldringen.



komposmon : struktur_ ;_-3 egenskaper

c) de samband man hittar eller misstänker tillämpar man sedan för

att:

* öka bitumens prestationsförmåga och hållbarhet på vägen

* förutse de förändringar bitumen genomgår i tiden

* kontrollera, analysera och tolka beläggningsskador, förebygga

dem och ge förslag till åtgärder

* "skräddarsy" bitumen så den bäst passar sitt ändamål, t ex

o välja rätt bitumen till rätt tillsats eller rätt polymer eller

vice versa

- hitta rätt proportion vid blandning av olika bitumen

- anpassa bitumen och stenmaterial för att förbättra vidhäft-

ningen, optimera deras egenskaper genom val av rätt tillsats

och rätt modifiering

* bättre förstå varför en bitumen tjänar bättre eller sämre sitt

syfte än en annan

* förbättra normerna och specifikationerna och genom dem ge en

bättre information till "konsumenten".

4 ANALYSMETODER OCH UTRUSTNING

De metoder man använder för att analysera bitumen kan delas i 2

grupper

- de traditionella

- de icke-traditionella

4.1 Traditionella metoder

 

De traditionella provningsmetoder man använder är:



a) de som hör till specifikationerna

 

penetration

kula och ring

duktilitet

densitet

viktändring

flampunkt

lösligheter i koltetraklorid

O
O

O
O

O
O

O
O

paraffinhalten

Obs! Viktändringen fås genom att väga en viss mängd bitumen i en

vanlig pen-burk värma den i 5 timmar vid 1630 och väga på nytt. Ej

jämförbart med TFOT.

TABLEAU IV - Norme française de spéciñcations des bitumes purs (NFT 65-001)

      

, . , Classes
Caraclenstnq ues

180-220 80-100 60-70 40-50 20-30

Pénétrabilité á 25 °C. 100 g, 53 (1310 mm) . . . . . . . . . .. 180 :i 220 80 á 100 60 a 70 40 el 50 20 a 30
Point de ramollissement Bille et Anneau (°C) . . . . . . . .. 34 a 43 41 á 51 43 a 56 47 21 60 52 a 68
Densité relativa á 25 °C (au pycnométre) . . . . . . g . . . . .. 1.00 á 1.07 1.00 51 1.07 1.00 1.10 1.00 :i 1.10 100 a 1.10
Perte de masse au chauñage (163 °C pendant 5h)(%) < 2 < 2 < 1 < 1 < 1
Pourcentage de pénétrabilité restante aprés perte de
masse au chauñage par rapport á.la pénétrabilité
initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. > 70 > 70 > 70 > 70 > 70

Point d éclair (vase ouvert) (°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. > 230 > 230 > 230 > 250 > 250
Ductilité á 25°C (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. > 100 > 100 > 80 > 60 > 25
Solubilité dans lc tétrachlorélhyléne (CZCL) (°/o) . . . . .. > 99.5 > 99,5 > 99.5 > 99.5 > 99.5
Teneur en parañines (9/0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. < 4.5 < 4.5 < 4.5 < .5 < 45

    

En annan skillnad mot våra specifikationer är att fransmännen har

inget krav på viskositet i deras specifikationer. Monseur Brulé

ifrågasätter värdet av viskositetsmätning på ASTM-vis (kapillär-

viskosimeter) som mått på bitumens konsistens vid temperaturer

som ligger nära värden som på vägen orsakar spårbildning. Mjuk-

punkten skulle ge en bättre bild. Ett pågående arbete handlar om

förhållandet mellan mjukpunkt, temperatur och bitumens benägen-

het att be beläggningar som deformeras plastiskt.

Redan nästa år kommer troligen deras specifikationer att komplet-

teras med ett mått på åldring, RTFOT, med brytpunkt bestämd

"efter". Dessutom ska kraven på kula. 9 ring skärpas något.
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b) de som ligger utanför specifikationerna

Man kan nämna:

- brytpunkt (lågtemp. egenskaper)

- viskositet: i Frankrike använder man "sliding plate microvisco-

meter" typ Shell (endast företaget Elf använder kapillärviskosi-

metrar). En bitumenfilm av känd tjocklek, 50/4, klistras mellan 2

glasskivor. Den ena hålls sedan fast, den andra dras med känd

 

hastighet.

4.2 Icke traditionella metoder

4.2.1 Provningsutrustning för reologiska mätningar

a) "Pelage" (skalning)

Man applicerar bitumen (1 mm tjocklek) på en stålplatta (4,5 x 12cm)

och klistrar ett bomullsband (2,5 cm brett) över bitumenhinnan. Man värmer

lätt för att bandet ska fästa sig. Man drar sedan bandet med bestämd

hastighet och temperatur och i 90 graders vinkel. Man registrerar den

alstrade kraften. Brytningen sker antingen på bitumen, man får då ett

mått på kohesionen, eller mellan bitumen och stålplattan, man får då

ett mått på vidhäftningen (adhesionen).

Detta försök ger en bra bild av bitumen ur rheologisk

synpunkt, men är tidskrävande.

b) Mikroviskometer

Då bitumentjocklek i aggregaten varierar mellan 0 och 50%., är det

viktigt att kunna mäta bitumens viskositet vid en tjocklek som är

mindre än 50/U..

LCPC har utvecklat "Shell sliding plate microviscometer" för att kunna

göra mätningar på en bitumenfilm med en tjocklek på leL .
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Vid 10)4 tjocklek kan man observera en träskel för den plastiska

deformationen (seuil de deformation plastique) vilket man inte gör vid

SO/L. Förklaringen finns i bitumens struktur. Vid 10/4 är enheterna

(agglomerat) inom bitumen stora nog för att bygga en bro mellan

plaketterna. Denna observation är mycket viktig vid studier av spår-

och vågbildning på vägar.

Denna viskometer är en prototyp. LCPC är ensam om att kunna mäta

viskositet på så tunna bitumenskikt.

c) Annan viskometer (rheometer) = "Gone-plate" och "rotational

coaxial cylinder".

Den är en vanlig utrustning, men LCPC har förbättrat den för att kunna

göra observationer vid låg skjuvspänning. Det är viktigt att kunna

karakterisera bitumens rehologi när den är nära jämvikt, dvs man

deformerar den så lite som möjligt. Med dessa förbättringar är denna

apparat också en prototyp.

LCPC har gjort en hel del studier beträffande viskositet. Många

parametrar kan påverka resultaten: provtagningen, dess termiska histo-

ria m m.

Vi diskuterade en studie de har gjort om påverkan av fillerhalten på

bitumen-viskositet; kalkstensfiller användes. De kom fram till intres-

santa resultat beträffande bitumen-filler:s rheologi. De misstänker ett

visst samband mellan fillerhalten och tendensen till spår- eller sprick-

bildning i vägbeläggningar.

d) Viscoelasticimeter typ Metravid

det är en apparat för mätning av komplexmodulen.
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I? = rayon exténeur

I = rayon nnténeur

h = hauteur de lanneau

   

Man applicerar en sinusformad belastning med en given temperatur och

frekvens och registrerar den kraft, som går genom provet. Man får ett

mått på den elastiska komponenten av ett visko-elastiskt prov.

Denna är en bra apparat ur mekanisk synpunkt. Enda problemet är den

termiska stabiliteten.

Det finns en klar korrelation mellan bitumens komplexmodul och dess

kemiska sammansättning mätt med gelfiltreringskromatografi. Då gel-

filtreringskromatografin (GPC) ger en bild av bitumens struktur, får

man här ett bevis på sambandet mellan struktur och rheologi. Även ett

samband struktur - rheologi - kemi - och beteende på vägar kan etable-

ras. De bitumen som i vägbeläggningar ger tendenser att bilda spår och

de som bildar sprickor kan var för sig karakteriseras med viskosimetern

och GPC.

Dessa resultat från laboratoriestudier stämmer mycket bra överens med

provvägsförsöken.

4.2.2 Provningsutrustning för den generiska kompositionen

Med generisk komposition menas % asfalt, % mättade oljor, O/o resiner,

% anomatiska oljor i bitumen.

a) Corbetts metod

Den här metoden kallas för adsorptionskromatografi. Den innebär en

uppdelning av ett provs komponenter genom påverkan av såväl en rörlig



som en stationär fas. Den kromografiska processen är resultaten av en

upprepad adsorption/desorption som sker medan provet rinner genom

den stationära fasen.
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I sin metod använder Corbett en vanlig kolonnkromatografi. Trots

otaliga försök med olika kolonnlängd, diameter, packning etc, har LCPC

aldrig kunnat bemästra denna metod. Repeterbarheten har ställt till

problem och forskarna på LCPC slår vad om att ingen har lyckats med

den. (Pâ förslag av Ulf Isacsson har jag, våren 1987 testat Corbetts

metod med en kolonnlängd på 1 m - utan större framgång).

Förutom dålig repeterbarhet (och därmed reproducerbarhet) är denna

metod tidskrävande.

b) Högtryckvätskekromatografi (HPLC)

Det är en adsorptionskromatografi som pågår undertryck för att

påskynda förloppet. LCPC har arbetat i 2år med den och gjort

intressanta iakttagelser: t ex betydelsen av den temperatur vid vilken

man kör försöket, korrelationen mellan % polära komponenter och

resultatet med HPLC. De har hittat ett snabbt sätt att mäta bitumens

kolloidala stabilitet och kunnat följa de förändringar en serie bitumen

genomgår efter RTFOT.
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Den största kritiken mot HPLC är att den har dålig reproducerbarhet.

c) Tunnskiktskromatografi (Iatroscan)

Tunnskiktskromatografi är en form av adsorptionskromatografi. I den

här metoden kopplas den till en flamionisationsdetektor, för attfå en

kvantitativ analys.

Metoden används för att bestämma bitumens generiska komposition.

Man får fyra fraktioner: mättade, resina, anomatiska oljor, asfaltener

och därmed ett "fingerprint" på, bitumen. Metoden går ganska snabbt, 4

analyser hinner man med per dag.

LCPC använder den sedan 3 år tillbaka.

d) Gel filtreringskromatografi GPC

GPC står för gel permeation chromatografi.

Princip: gelfiltrering separerar molekyler på grund av olikheter i storlek

och form. Molekylerna rinner genom en kolonn och kommer att retarde-

ras olika mycket beroende på i vilken utsträckning de kan tränga sig in i

gelkornen man packar kolonnen med.

GPC anänds på LCPC för att göra strukturstudier av bitumen. Man kör

försöket med hög koncentration, max-flöde och lågt antal kolonner. De

kromatogram man får ger mycket bra information om bitumen.

- GPC visar karakteristiska kromatogram för bitumen ur struktur-

synpunkt

- Den visar skillnaden mellan de olika tekniska framställningarna

av bitumen, destillerat, blåst, fluxat, blandat etc.

- Man kan göra en skillnad mellan det oxiderade bitumenet

(RTFOT, TFOT) och det ursprungliga.

- Man kan se skillnader mellan bitumen med samma specifikation.

- Den ger bra information även för studier av modifierade bitu-

men.



ll

Analyserna går mycket snabbt, 15 om dagen. Repeterbarheten och

reproducerbarheten är god.

GPC är intressant ur en annan synpunkt. Den kan komblneras med

rheologlska studier och resultaten stämmer mycket bra överens. Detta

är en länk mellan bitumens struktur och dess uppförande (beteende) på

vägar.

Vi pratade länge om GPC om både teoretiska, kemlska och teknlska

problem. Vi tlttade på programmet de har bearbetat för att tolka

kromatogram men.

Det ar en av deanalysmetoder forskarna på LCPC varmt rekommende-

rar på grund av sin enkelhet, sin snabbhet och den informatlon den ger.

Dessutom kräver den ytterst lite provmaterial.



V
o
l
u
m
e
:
m
e
m
e

   

12

(\

+0 re..

Fvg Chromatogrammes GPC des bnumes avant (tract fort) et

aprés (Han fan) RTFOT

Güer

_...- Fåee_ eTçor

EFTEQ u

V
o
l
u
m
e
d
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n

  

A
- _ _d_--., T.,1i

! 4

.- #v_;- i 7--.. E .

E 8 i 2
Ö- __ _;_' -1... :

1 i i
: g : J

_4-.._ r -.1___.' i

J , g .
w ** _Tñ : : '

i l i

_- fp_ {
C I , g :'

^ * i 5
"--:-1 K L_ L_L ;

Massa moleculaare

  

än: acw
F59. 10. - Chromatogrammes des bitumes avant et aprés RTFOT
dans des conditions de GPC « ultra rapnde »

5%., ,I /Nå W *X çgm

           

Anréa HTFOT ,' 4/ '. Avan! RTFOTx w /;
.I /

l/':l,'// '
;ny _ _. _, __ -_42

\. j

:li \\\ | I
/1/ a

//I' lu., M _ MM
I! '
/ln' B i

,i I 3 7
/./ /1 E :
lf, '1 .- A

/r' /1 i
,z/ 1

I' I ' 2
l

:

/, z' 0 iA I// ,, h i i
/X/

/ /// , '

.'/I/ l/I'I/ C

i

   



13

A
Détecteur UV 350 nm

,i

/ l_\\
g

0 /. \\ .ä
C _

§ I \
| / i

:U '

E ' °>
2 / å
ä ' g

'E2

    

_L_
r

 

Tallle molecuiaure (Å)
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Taulle moleculanre (Å)

Fug 3 b - asphaltenes de batume de dustlllanon directe.
-- asphaltênes de butume soufflé

F19 3 --- Chromatogrammes de bnumes e! d'asphaitenes

Figur
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Masse moleculaare

Figur

5 BITUMENEMULSION FÖR YTBEHANDLING

Slutligen på Lars Johanssons begäran tog jag upp emulsionsproblemen.

LCPC har forskat intensivt om emulsioner för ung 10-12 år sedan. De

har studerat de parametrar, som påverkar emulsionen såsom tempera-

tur, tillsats, bitumens polaritet, ytspänning, vidhäftning etc. De tyckte

sig ha uttömt ämnet då, och har därefter icke mer studerat detta.

Resultaten av den forskningen är fortfarande giltiga. Nyligen aktualise-

rades problemen med emulsionsbindemedel igen och ett projekt om dess

brytningsegenskaper har startats.
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6 SAMMANFATNING OCH PERSONLIGA INTRYCK

Besöket har varit intensivt och lärorikt. Att jag är franskspråkig var av

stor betydelse enligt forskarna där. Vi kunde diskutera detaljer och

nyanser. Denna skrift sammanfattar bara en del av våra diskussioner.

Vissa teoretiska och tekniska detaljer har jag U be. lämnat.

Jag blev imponerad av LCPC:s kompetens, kunskapsnivå, och påhittiig-

het. De har kommit långt, inte bara inom forskningen om den rena

bitumen, utan även om samspelet bitumen bitumen och stenmaterial. På

LCPC arbetar samma människor med båda dessa områden, vilket inte

ses som en splittring, utan som något berikande och som ger en

helhetssyn på bitumens problem. Man ser inte bara på bitumen som

sådan utan även på vad den ska användas till. En "bra" bitumen kan ge

en "dålig" asfaltbetong och en "dålig" bitumen kan ge en "bra" asfaltbe-

tong. Samma tanke finns bakom deras sätt att närma sig bitumenskemi.

De studerar inte kemin för sig, utan kopplar den till ett problemområde.

Man får hitta direkta tillämpningar, relatera den till beteende, hållbar-

het, åldring, modifierng etc... Det synsättet är också det jag vill göra

gällande, då vi ska börja studera bitumens kemi. Metoder och utrustning

finns tillgängliga på marknaden för analys av kompositon, struktur och

rheologi.

- den generiska kompositionen får vi med Iatroscan

- den kolloidala strukturen sol-gel med GPC

- det rheologiska beteendet med viscosimetern

" kopplingen mellan GCP och rheologin ger möjligheten att finna

samband mellan den kemiska kompositionen och beteendet på

vägar.

LCPC är mycket intresserat av ett samarbete med VTI/VV. Gemen-

samma problemområden skulle kunna vara:

- bitumens kemiska sammansättning och åldringsegenskaper

bitumens rheologi vid låg temperatur

- polymermodifierade bitumen

Andra förslag kan även diskuteras.
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Till slut kan Jag namna beträffande bltumen och dess kemiska samman-

sattning att 1 USA satsas 50 miljoner dollar inom SHRP-prOJektet på

detta område, ett tecken på att man anser detta vara Viktigt. MonSieur

Brulé är SjälV involverad 1 det prOJektet då han sitter med i den tekniska

rådgivmngsgruppen om bitumen och är en av dem (10 stycken) som

granskar de förslag (anbud) på testprogram som ska genomföras inom

SHRP.

LCPC är ett av de laboratorier som deltar l SHRP.

Då, M. Brulé och LCPC finns Vld forskningsfronten torde ett samarbete

med dem vara givande för både VV och VTI.

(Även övriga nordiska länder har börjat intressera sig för detta område).
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