
 

VTInotat  
Nummer: V 62 Datum: 1983-02-25

Titel: KARAÄKTÄRISERING AV POLBINDEMEDEL TILL SPECIAL-YTBEHANDLING
Ett referat av en rapport om laboratoriemetoder från LCPC iFrankrike av Jean Claude Vaniscote och Bernard Brälé, 1987.

Författare: Lars Johansson

Avdelning: Vägavdelningen
Projektnummer: 4331102-6
Projektnamn: Ytbehandlingsteknik - materialprovning
Uppdragsgivare: Vägverket
Distribution: fri/begzänsad/  loken e 

 
Statens väg- ochtrafikinstitut

?, V och Trafik- Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-204000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1436
Institutet Besök: Olaus Magnus väg 37 Linköping



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

REFERAT AV RAPPORTEN

Inledning

Provningsförfarande

Kommentarer till provningsresultaten

Jämförelser mellan bindemedlen - Försök 1 provvägsmaskin
kontra laboratorieförsök

Förslag på metoder för bestämning av egenskaper
hos modifierade bindemedel

Slutsatser

KOMMENTARER OCH SLUTSATER

Sida

22

26

28

30





SAMMANFATTNING

Franska LCPC (Centrala Väg- och brolaboratoriet) har rapporterat (i)

och (2) att man tagit fram laboratoriemetoder för karaktärisering av

polymer-modifierade bindemedel till ytbehandling på högtrafikerade

vägar. Metoderna är användbara på emulsioner och fluxade bitumen vad

gäller bestämning av lâgtemperaturegenskaper.

Metoderna har tagits fram genom provning på de mest använda

polymer-modifierade bindemedlen i Frankrike. Vid konsultationer med

entreprenörer valdes nio bindemedel ut förprovning. I jämförande syfte

togs även med ett _e_j_ modifierat bindemedel i varje kategori av

bindemedel.

Först testades alla bindemedlen med alla kända laboratoriemetoder.

Detta hade två syften: för det första att utvärdera modifieringsgraden

jämfört med de ej modifierade referensbindemedlen och för det andra

för att specificera metoder att användas genom att förenkla

förfarandet på labortoriet genom att enbart använda relevanta

provningsmetoder.

Som ett komplement till laboratorieprovningarna gjordes ett

trafiksimuleringstest i en cirkulär trafiksimulator för att möjliggöra

jämförelser under mer verklighetsnära påkänningar.

Fransmännens undersökningar har gjort det möjligt att göra upp ett

system för klassificering av modifierade bindemedel. Man har även

kunnat dra gränser under vilka ett bindemedel ej kan anses vara

modifierat.

Syftet med föreliggande rapport är att ta fram underlag till att en

liknande klassificering blir möjlig i Sverige. Det är troligt att man även

i Sverige kommer att använda polymer-modifierade bindemedel till

ytbehandling på speciella vägar.

Redan under 1987 har VTI tagit upp ett par laboratoriemetoder som

nämns i den franska rapporten. Detta med ledning av ett besök i



Frankrike 1986.

För att följa utvecklingen på detta viktiga område är det viktigt att VTI

införskaffar och skaffar sig praktiska erfarenheter från de i Frankrike

rekommenderade laboratoriemetoderna. Metoderna är:

- plasticitetsintervall (mjukpunkt och brytpunkt) - båda används

 

sedan länge i Sverige

- kohesion med Vialit-pendel - apparaten håller på att byggas på

VTI

- utdragningsprov ("elongation") - finns ej på. VTI

 

Dessutom har korrelationsstudier i trafiksimulator (provvägsmaskin)

gjorts i Frankrike vilket även finns möjlighet till på VTI.

Korrelationsstudier i fält bör också göras men i ett senare skede.

Fransmännen har inte lyckats ta fram metoder som är tillämpbara vid

högre temperaturer. De tycks dock arbeta med detta och VTI bör följa

utvecklingen här.



l. REFERAT AV RAPPORTEN

1.1 Inledning

Under 1970-talet informerade de franska vägmyndigheterna oljebolagen

m fl att man var intresserad av polymermodifierade bindemedel. Binde-

medlen skulle användas till ytbehandling på högtrafikerade vägar då

man förutsåg att normala bindemedel inte skulle tåla påkänningarna på

dessa typer av vägar.

I Frankrike utföres numera årligen ca 350 miljoner m2 med ytbehand-

ling. Ca lO % av dessa utföres på relativt högt trafikerade vägar och då

med polymer-modifierade bindemedel.

På denna stora marknad har många företag utvecklat sitt eget

"perfekta" modifierade bindemedel. På grund av den rika floran på

bindemedel har det blivit nödvändigt att ta fram laboratoriemetoder för

att karaktärisera egenskaperna för dessa specialbindemedel. Det är inte

möjligt att göra fältförsök med varje nytt bindemedel. LCPC har därför

utvecklat ett förfarande där man på laboratoriet karaktäriserar

polymer-modifierade bindemedel.

1.2. Provningsförfarande

För att utvärdera bindemedlens egenskaper och deras utveckling på kort

sikt har provningar utförts på

- ej åldrade bindemedel, fluxad eller emulgerad bitumen("as they

are binders")

- åldrade bindemedel, bindemedel där de flyktiga beståndsdelarna

 

har försvunnit ("stabilized binders")

Åldrat bindemedel åstadkoms genom att konditionera en tunn bindeme-

delsfilm i en ventilerad ugn i 50°C under fjorton dagar och anses

motsvara åldringen (förhårdning) på vägen under ett år. Bindemedels-



filmens tjocklek var 1 mm i :fallen med fluxade bitumen och vad gäller

emulsion hälldes den mängd upp som motsvarar en tjocklek på 1 mm för

bitumenåterstoden.

Av tabell 1 framgår vissa prover som utfördes.

Tabell 1 Utförda tester på såväl âldrade som ej åldrade bindemedel.

  

Test Working method "as they "Stabilized"
are" binders

binders

Pénétration at 250C NFT 66 004 X

Ring and ball softening point NFT 66 008 X X

FRAASS brittle point M.O. RLB 7 project X X

Elongation at -lO°C See annéxe X X

Elongation at +20°C "- X

VIALIT cohesion "- X X

Treadwheel traffic
simulation "- X

 

Utdragningsprovet (elongation)

 

Vid utdragningsprovet (elongation) mäts påkänningen och förlängningen

under konstant deformationshastighet (500, 100, 10 eller 1 mm/min).
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Figur 1 Utdragningsprovet, provkropp av bindemedel typ H2 och en

typisk deformationsukurva



Provningstemperaturer var -lOOC och +200C för åldrade bindemedel. Ej

åldrade fluxade bitumen provades vid -lO°C.

Som resultat redovisas den maximala hastigheten som är möjlig utan att

man får brott före flytgränsen. Exempelvis anger resultatet -lOOC och

10 mm/min att bindemedlet är sprött vid denna temperatur vid

nästkommande deformationshastighet = 100 mm/ min.

Varje resultat presenteras som par av °medelvärden (spänning och

töjning) mätta vid flytgränsen och vid brottpunkten och en medelkurva

framtagen från minst fem upprepade mätningar.

Kohesions-provet med Vialit-pendel

Principen för mätningen är att mäta den energi som absorberas då man

bryter en bindemedelsfilm med en given stöt med en pendel.

Bindemedlet provas genom att en stålkub limmas mot ett stålstöd.

Mellan de två anliggningsytorna, som är räfflade, anbringas

bindemedlet. Kuben har ytan lcm2 och bindemedelsfilmen är lmm

tjock.

Starting position

Binder
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Pomt of impact

Figur 2 Principskiss av Vialit-pendel



Kuben träffas av en stöt från pendeln och bindemedlet brister. Pendelns

utslag avläses på en skala med hjälp av en nål som ej medföljer pendeln

tillbaka. Energin beräknas från pendelutslaget.

Provet utföres dels med och dels utan bindemedel. Kohesionen är lika

med differensen i energi mellan de två mätningarna.

Proven utföres vid varierande temperaturer (-300C till +600C) för varje

bindemedel. Kohesionskurvor i förhållande till temperatur uppritas.

Trafiksimuleringi provvägsmaskin

Proven gjordes i en cirkulär trafiksimulator (Total) med en diameter på

ca3m.

Provningen syftade till att bestämma bindemedlets förmåga att kvar-

hålla stenarna i en enkel ytbehandling.

Ett belastat och bromsat hjul snurrar på provytan vid +5°C och +350C.

Vid varje temperatur bedöms bindemedlets:

-= kvalitativt, genom undersökning av provytans utseende

-= kvantitativt, genom mätning av mängd lossnade stenar

Provytan består av en 6 cm asfaltbetong 0-10 mm med bitumen B l.LO/50

och med en packningsgrad på minst 95. Den därpå utförda ytbehand-

lingen (1,2 m lång) består av det aktuella bindemedlet (1,5 kg/m2) täckt

med 6-10 mm i ett lager. Ett bindemedel åt gången provas.

Ytan konditioneras till provningstemperatur (+50C och +35OC), Mätson-ø

der mäter temperaturen dels på ytan av bindemedlet och dels inuti

bindemedelsfilmen.

Vid varje provning gällde följande:

- hjulhastighet 12 km/tim



- hjullast 300 kg

- däcktryck 2,5 x 105

- bromskraft (vridningsmotstånd) 3 m.daN

Belastningen anses motsvara en lB-tons axel med hastigeten 60-80

km/tim.

Under provningens 5.000 varv avbryts vid åtminstone fyra tillfällen

(300, 600, 1000, 2000 varv) varvid de lossnade stenarna tas upp och

vägs.

Resultatet redovisas i form av diagram där mängden lossnad sten

avsätts mot antalet varv.

Adhesions- och kohesionsprov med Vialit-platta

Provningen består i att på stålplattor anbringa ytbehandling med torra

stenar i ett bestämt antal. Materialens temperatur vid tillverkning var

dels +5°C och dels +20°C. Efter vältning hängs plattan upp med

ytbehandlingen nedåt och får tre stötar från en fritt fallande kula.

Stötarna utföres vid olika temperaturer med början vid +5°C och

därefter i steg om 5°C ned till -20°C.

Som resultat redovisas antalet kvarsittande stenar på plattan efter de

tre stötarna. Antalet kvarsittande stenar i förhållande till temperaturen

uppritas.



1.3. Kommentarer till provningsresultaten

 

Resultat av följande provningar föreligger:

- konsistens mätt med penetration, mjukpunkt (enligt kula och ring)

och brytpunkt (enligt Fraass).

- utdragning (elongation) vid konstant hastighet

- kohesion mätt med Vialit-pendel

- adhesion och kohesion mätt med Vialit-platta (endast med fluxade

ej åldrade bindemedel)

- trafiksimulering vid Total's franska forskningscenter

Konsistens

Metoder för mätning av konsistens var:

- penetration vid 25°C (mm/ 10)

- mjukpunkt enl kula och ring (0C)

-= brytpunkt enl Fraass (OC)

Syftet med att modifiera bindemedel med polymerer är ofta att minska

känsligheten för temperatursvängningar vid normala användningstempe-

raturer. Vilket innebär en sänkning av temperaturen vid vilken binde-

medlet blir sprött och en höjning av temperaturnivån vid vilken

bindemedlet mjuknar och härmed fås ett ökat s k plasticitetsintervall.

 

Med plasticitetsintervall menas summan av absolutbeloppen för mjuk-

punkt och brytpunkt. Om exempelvis mjukpunkten är +40°C och bryt-

punkten a200C blir plasticitetsintervallet 60°C. Vid användning av

fluxade bindemedel måste man även beakta temperaturer vid lämplig

spridningsviskositet, att bindemedlet lämpar sig för spridningsutrust-

ningen samt att bindemedlet förmår väta stenmaterialet.



Att jämföra plasticitetsinvervall anses vara mycket viktigare än att

separat jämföra de olika resultaten. En tillverkare av bindemedel kan

välja att göra sitt bindemedel mer lämpat för kallare klimat beroende

på hur man väljer plasticitetsintervallet för sitt basbitumen.

a) as they are binders (except emulsions)
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Figur 3 Plasticitetsinvervall, brytpunkt enl Fraass och mjukpunkt

enl kula och ring. Nr 1 och nr 7 är referensbindemedel.

Några kommentarer till figur 3:

- i figur 3 a) är skillnaden i plasticitetsintervall ca 20°C vid en

jämförelse mellan referensbindemedlet (nr 7) och ett modifierat

bindemedel (nr 10)

- i figur 3 b) ses att för de fluxade bindemedlen innebär en avgång

av de flyktiga beståndsdelarna naturligtvis att bindemedlet blir

mer trögflytande men dessutom innebär det ett ökat plasticitets-

intervall (i medeltal ca lOOC)



Som en sammanfattning av mätningarna av mjukpunkt och brytpunkt

sägs att plasticitetsinvervallet ger en intressant indikation som gör det

möjligt att klart urskilja modifierade bindemedel.

Utdragning (elongation)

 

Resultat från utdragningsproven ses i figur 4-6.

Kommentarer till figur 4:

- alla bindemedel passerar flytgränsen (= töjningen ökar trots

minskad spänning)

- spänningen sjunker olika snabbt efter flytgränsen för de olika

bindemedlen, ju högre flytgräns ju snabbare faller spänningen

- för bindemedel nr 7, som är referensbindemedel, faller spänningen

till noll, vilket betecknas som duktilt beteende.

- de modifierade bindemedlen uppvisar ett spänningsvärde större än

noll efter flytgränsen och kan i vissa fall (nr 10) till och med

uppvisa ett med töjningen ökande spänningsvärde vilket benämnes

viskoelastiskt beteende med stort elastiskt innehåll och uppvisar

därmed egenskaper liknande elastomerer. Det är just detta

beteende som eftersöks då man modifierar bindemedel till

ytbehandling.
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Figur 4

 

600 800 _2_ (96)

Ej åldrade bindemedel (fluxade bitumen) vid -lOOC och

100 mm/min. Kurvorna visar medelvärden.
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Kommentarer till figur 5:

- jämfört med figur LI» är bindemedelen mer trögflytande (på grund

av hårdnandet) vilket dock k0mpenserats med den högre

provningstemperaturen.
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a) stabihzed emulsxons n° 1 *to 5
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Figur 5 Åldrade bindemedel vid +20°C och 500 mm/min. Kurvorna

visar medelvärden.
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Kommentarer tiil figur 6:

- efter avdunstning av flyktiga beståndsdelar och emulsionernas

brytning har bindemedlen klart olika beteende vid -10°C (jfr

tig. 4)

- endast två av de modifierade bindemedlen (nr 10 och 12) passerar

fiytgränsen vid hastigheten 100 mm/min

- ett modifierat bindemedel (nr 9) samt reterensbindemedien (nr 1

och 7) är spröda även vid hastigheten 10 mm/min

- alla övriga bindemedel passerar tiytgränsen vid hastigheten 10

mm/min.
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a) stabiiized emulsxons n° 1 to 5, 10 mnm par minute
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Figur 6 Åldrade bindemedel vid »10°C. Kurvorna är medelvärden.
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Informationen som utdragningsprovet ger om modifierade bindemedel

anses ej entydig. Man säger att den bästa informationen fås för åldrade

bindemedel vid -lOOC. Utdragningsprovet anses vara en möjlig metod

för bedömning av modifieringsgraden, speciellt vad gäller

deformationsegenskaperna vid kalla förhållanden.

Kohesionsprovning med Vialit-pendel

 

En viktig anledning till att modifiera bindemedel till ytbehandling anses

vara att öka kohesionen.

Resultaten från mätningarna med Vialit-pendeln redovisas i figur 7.
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Figur 7 Kohesions-kurvor erhållna med Vialit-pendel.
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Kommentarer till figur 7:

- alla kohesionskurvor har samma utseende - om man startar vid de

höga temperaturerna (6OOC till 7OOC) och går mot lägre tempera-

tur så ökar kohesionen i proportion till ökande viskositet för att

nå ett maximum där maximal kohesionstemperatur kan definieras,

från detta maximum minskar sedan kohesionen från bindemedlets

viskösa område till dess mera spröda tillstånd där en låg kohesion

är typisk.

- i fig 7 a) kan man se att inblandning av polymerer kan ge en

avsevärd höjning av kohesion för ej åldrade bindemedel, nästan en

fördubbling av kohesionen har erhållits för vissa bindemedel (nr 10

och 12), temperaturintervallet inom vilket kohesionen ökar har

också avsevärt utökats för vissa av demodifierade bindemedlen.

-= av figur 7 b) framgår att då de flyktiga beståndsdelarna försvunnit.

så glider kohesionskurvorna över till höger i diagrammet jämfört

med figur 7 a); rangordningen efter maximal kohesion blir

densamma i figur 7 b) som i figur 7 a).

- av figur 7 c) framgår att liknande egenskaper gäller för åldrade

emulsioner som för åldrade fluxade bitumen.

Vialit-pendeln anses ge en bra indikation på modifieringsgrad för både

fluxade bitumen och emulsioner om mätning utföres på åldrade binde-

medel. Maximal kohesionstemperatur är mer en spegling av produktens

viskositet än av modifieringsgraden. Det anses intressant att följa den

maximala kohesionstemperaturens förskutning då de flyktiga bestånds-

delarna avgår för att välja bindemedel med avseende på det klimat det

skall användas i.

Adhesions» och kohesionsprovning med Vialit-platta

 

Provning med Vialit-platta gör det möjligt att studera bindningen

mellan sten och bindemedel. Förutom bindemedlets och stentypens

inverkan studeras även betydelsen av materialens temperatur vid till-
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verkningen av "ytbehandlingen". Inverkan av materialens temperatur vid

provning undersöks även.

Metoden att prova med Vialit-platta var ursprungligen inte tänkt att

användas till att undersöka modifieringsgraden på bindemedel. Trots

detta har intressanta resultat erhållits som gör att en redovisning är

berättigad i detta sammanhang. Provningarna utfördes med sex ej

åldrade fluxade bindemedel och tre olika stenmaterial.

Resultaten från mätningarna redovisas i figur 8.

Några kommentarer till figur 8:

- stenmaterialet var tvättat, trots detta var mikrodioriten täckt

med finmaterial

- vidhäftningstalet är bra för båda appliceringstemperaturerna

(+50C, +200C) då temperaturen vid provning är +5°C

-= vid sänkning av provningstemperaturen sjunker vidhäftningstalet

snabbare vid appliceringstemperaturen +5°C

Av försöken framgår framför allt betydelsen av temperaturen vid

utförandet, inte bara för de modifierade bindemedlen utan även för det

traditionella (nr 7). Jämförelser göres därför mellan ytor utförda vid

+ZOOC.

Provningen gäller såväl adhesion, vilken äger rum vid ca +5OC, som

kohesion, vilken förekommer vid lägre temperaturer.

Som gräns för godkänt värde har valts 90 % kvarstannande stenmängd.



18

l° = Quartzi'te 10/14

Chippings applied at 20 °C
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' Figur 8 Adhesionsw och k0hesionskurvor erhållna med Vialit-platta
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Provning i cirkulär provvägsmaskin

Provet bestod i att vid varierande temperatur studera hur bra stenarna

sitter fast i en ytbehandling som trafikeras av ett rullande och konstant

bromsat hjul.

Försöket utfördes enbart på åldrade bindemedel. Utförandet av yt-

behandlingen gjordes vid lämplig temperatur (ex.vis varmt stenma-

terial).

Valet av de två provningstemperaturerna (+50C, +350C) gjordes mot

bakgrund av tidigare försök där man funnit att:

- mängden lossnade stenar i förhållande till temperatur passerar ett

minimivärde

- temperaturen vid minimivärdet stämmer relativt väl överens med

den maximala kohesionstemperaturen mätt med Vialit-pendel.

- de mest signifikanta skillnaderna i mängden lossnade stenar fås

vid temperaturer tillräckligt långt från temperaturen vid minimi-

värdet för mängd lossnade stenar.

Resultatet av provningen ses i figur 9.
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Figur 9 Resultat av provning i provvägsmaskin, andelen løssnade

stenar som funktion av antalet överfarter.
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Några kommentarer till figur 9:

- spridningen av provningsresultaten är störst vid provningstempe-

raturen +50C, denna temperatur kan därför anses tillräckligt låg

som provningstemperatur trots att den är långt ifrån de lägsta

temperaturerna som kan förekomma

- provningen vid +5°C verkar vara mycket passande om man vill

visa vilka förbättringar man får med modifiering av bindemedlet

d v 3 förbättringar vad gäller beläggningens motstånd mot att

släppa stenar vid låga temperaturer

- vid provning vid +350C lossnar inte stenen beroende på ett brott i

bindemedlet utan på grund av viskösa egenskaper som också leder

till att stenarna förflyttar sig något
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1.4. Jämförelser mellan bindemedlen - försök i provvägsmaskin

kontra laboratorieförsök

 

Jämförelsen gäller för åldrade bindemedel som var de enda som

provades i provvägsmaskinen.

Som tidigare nämnts var provningen i trafiksimulatorn mest utslags-

givande vid +50C. Problem i samband med högre temperaturer (_>_35CJC))

är svåra att mäta (blödning, nedtryckning avsten i underlaget, om-

lagring av sten på grund av mjukt bindemedel). Mjukpunkt enligt kula

och ring, som är det enda laboratorievärdet vid hög temperatur, kan ej

relateras till resultatet i trafiksimulatorn vid 350C.

Bindemedlens egenskaper vid höga temperaturer kan inte beskrivas

tillräckligt bra med de metoder som finns i denna rapport.

Jämförelser mellan resultaten i provvägsmaskinen och laboratorieresul-

taten är därför begränsade till de sk lågtemperaturegenskaperna. I

tabell 2 har en godtycklig fyra-gradig skala antagits.

I tabell 3 jämföres resultaten från trafiksimulatorn med laboratorie-

resultaten.,



Tabell 2

eller emulgerade)
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Fyra-gradig skala för provade åldrade bindemedel (fluxade

              

O 1 2 3
+ ++ °°4

Plasticin range (°C) 60 60 a 65 65 a 70 70

Maximum VIALIT cohesion (kg.m/cm2) 5 5 á 10 13 á 15 15

FRAASS (°C) 5 -5 å-lO -10 å-l5 -15

Fracture lengthening at -l0°C 10 10 a 100 100 a 1000 1000
10 mm/min (96)

Traffic simulator (+ 5°C) rejection 75 75 á 50 50 á 25 25
after 5,000 cycles (96)

L

Tabell 3 Jämförelse mellan resultaten från trafiksimulatorn med

resultat av laboratorieanalyserna (åldrade bindemedel).

                   

Binder number 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

(i) (l)

Plasticin range + +++ + ++ + 0 0 + -+- - -al

Maximum cohesion + H- h +1.? ++ + - ++ +-+ -- -.-,+

FRAASS +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ + +++ --r- -r-E-w

Eiongation at -lO°C O ++ + ++ ++ + .L 0 +++ .: M,-

Lab. average + +++ -r ++ ++ + + + +++ s- +++

Traffic simulator at 5°C + ++ +7 +4 -+ 0 ., ++ H- 0 .LH

L_
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Tabell 3 visar att:

det finns ett klart samband mellan plasticitetsintervall och

maximal kohesion mätt med Vialit-pendel (se figur lO)

tillfredsställande samband finns mellan plasticitetsintervall,

maximal kohesion (Vialit-pendel) och utdragningsprovet vid

- lOOC, skillnaden är aldrig större än ett steg i tabell 1

en låg brytpunkt (Fraass) är ett nödvändigt men ej tillräckligt

villkor för att erhålla ett bra värde på utdragningsprovet vid

-lOOC; om brytpunkten sänks genom en modifiering av bindemed-

let med polymerer följer även en ökning av plasticitetsintervallet

och ett bättre värde vid utdragningsprovet vid -lOOC; om å andra

sidan brytpunkten sänks genom ett mjukare bitumen blir utdrag-

ningsvärdet fortsatt medelmåttigt. På samma sätt leder en låg

brytpunkt alltid till sprött brott vid utdragningsprovet vid -lO°C.

Intervallc de

plast1c1:c(°C)

  

ll
75 d 0 /

0N\ °
Q.

\§7.////

70 . qñ/ .

5'

0 q 4» 0
O'

65 4 o\. 0 O
3///3

0

///f o
60

i 0 g

/ .

///. Cohélion maxi. Viallt

5 : 4:; (kg n'cn:)
0 30 20

Figur 10 Plasticitetsintervallet som funktion av maximal kohesion

mätt med Vialit-pendel (åldrade bindemedel).
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Det faktum att resultatet i trafiksimulatorn inte helt överensstämmer

med de enskilda laboratorieprovningarna visar att ingen enstaka labora-

toriemetod kan förespegla resultatet i trafiksimulatorn. Å andra sidan

är medelvärdet för laboratorieresultaten (4 st) i stort överensstämman-

de med provvägsmaskinsresultatet.

Av detta följer att följande egenskaper indikerar modifieringsgraden för

hårdnade bindemedel:

- plasticitetsintervallet mellan mjukpunkt och brytpunkt (kula o.

ring resp Fraass)

- utdragningsprov vid -lOOC vid en deformationshastighet av

10 mm/min

- maximal kohesion med Vialit-pendel, kompletterar plasticitets-

index

- förhållandet mellan spänningen vid 1000 % töjning och spänningen

vid flytgränsen under utdragning vid +200C och 500 mm/min.

vilket är snarlikt den information man får vid utdragsprov vid

»10°C.

Alla dessa egenskaper kan tas fram för alla typer av åldrade bindemedel

oberoende av om de varit emulsioner eller fluxade bindemedel. I fallet

med fluxade bindemedel kan vissa egenskaper vara av intresse även då

man mäter på _ej_ åldrade bindemedel. Det har visat sig att vissa

egenskaper (maximal kohesion enl Vialit-pendel och dragkraft) för

åldrade bindemedel har uppvisat samband med värden på ej_ åldrade

bindemedel.
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1.5. Förslag lå metoder för bestämning av egenskaper hos

modifierade bindemedel

 

Metoderna som här föreslås syftar till att specificera graden av

modifiering på ett bindemedel jämfört med ett konventionellt bindeme-

del och de ger inte anspråk på att förutse uppförandet under trafikering

för en ytbehandling utförd med aktuellt bindemedel. Andra parametrar

såsom temperatur på bindemedlet, mängd bindemedel, trafik och klima-

tiska förhållanden har härvidlag minst lika stort inflytande.

Dessutom erbjuder föreslagna metoder endast att bindemedlens egen-

skaper bestäms vid Elg temperatur. För att undvika att alltför mjuka

bindemedel kommer till användning rekommenderas en lägsta mjuk-

punktstemperatur (kula o. ring).

I tabell 4 listas de metoder som föreslås samt de gränsvärden som bör

gälla för att bindemedlet skall anses som modifierat.
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Tabell 4 Föreslagna metoder och dess gränsvärden

"AS THEY ARE" ANHYDROUS BINDERS

  

 

  

CHARACTERISTICS : THRESHOLDS

. plasticity range (°C) 2 50

. maximum cohesion (kg. m/cmz) 3 12

elongation at -10°C, 100 mm/min

- fracture lengthening (Z) ; > 1000

- stress ratio at 1000 Z and at flow threshold : > 0,1

STABILIZED BINDERS

CHARACTERISTICS ; THRESHOLDS

. plasticity range (°C) ; 60

. maximum VIALIT cohesion (kg.m/cm2) ) 10

. elongation at 20°C, 500 mm/min.

- fracture lengthening (Z) : > 1000

- stress ratio at 1000 Z and at flow threshold : > 0,1

elongation at -10°C, 10 mm/min

- fracture lengthening (Z) : > 100

- ring and ball temperature (°C) ; 50
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1.6. Slutsatser

Franska myndigheter har satsat stort på. forskning kring modifierade

bindemedel till special-ytbehandlingar under den senaste 15-års

perioden.

Satsningen har i första hand gällt forskning kring mekanismer som

modifierar egenskaperna hos traditionella bindemedel. Därefter har

man även satsat på forskning kring metoder för bestämning av egenska-

per, vilket denna rapport är en följd av.

Föreliggande studie har syftat till att ta fram ett komplett förfarande

vid bestämning av egenskaperna hos modifierade bindemedel. För att

sammanfatta har detta lett till:

i. Förbättrade kunskaper om bindemedlens inre egenskaper genom

laboratorieprovningar

2. Upptäckten av att ett bra samband råder mellan bindemedlens

laboratorieegenskaper och deras uppförande i en cirkulär trafik-

-simulator (provvägsmaskin)

3. Ett förslag på metoder för bestämning av bindemedlens egenska-

per där de mest användbara testerna är:

- plasticitetsintervall

- kohesion mätt med Vialit-pendel

- utdragningsprov vid olika temperaturer

4. Förslag på gränsvärden för ovannämnda egenskaper under vilka

modifieringsgraden kan anses för låg för att ha någon inverkan

jämfört med traditionella bindemedel.

Ett viktigt steg framåt vad gäller kunskaperna om modifierade binde-

medel anser man sig tagit i och med denna rapport. Den utger sig

emellertid inte för att ha löst alla problem och i framtiden bör

ytterligare arbete ägnas åt:
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bindemedlens uppförande under högretemperaturer och också att

ta fram laboratoriemetoder för detta

sambandet mellan laboratorieprovningar och egenskaper vid

simulerade och verkliga trafikförhållanden.
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KOMMENTARER OCH SLUTSATSER

Vägverket och VTI bör snarast besluta om man kan anta de

franska metoderna eller om andra förfaranden bör provas.

Under våren 1988 blir Viallt-»pendeln klar att tas i bruk på VTI.

Därmed finns samtliga av fransmännen rekommenderade metoder

på VTI utom utdragningsprovet (detta eller liknande prov utföres

på lim hos Kenobel i Stockholm).

Sedan provningsmetoderna fastställts återstår att välja ut de

bindemedel som bör provas samt att göra ett provningsprogram.

Bindemedelstyperna bör väljas av Vägverket, VTI och bindeme-

delsleverantörer.
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