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FÖRORD

Föreliggande rapport beskriver ett forskningsprojekt genomfört vid

Statens Väg -och trafikinstitut (VTI) under 1987.

Uppdragsgivare har varit

- Vägverket

samt tre leverantörer av vidhäftningsmedel nämligen

- Kenobel

- Akzo Zout Chemie Svenska AB

- Jahres Fabrikker

Projektet har finansierats av de fyra uppdragsgivarna så att Vägverket

stått för hälften av kostnaderna och de tre leverantörerna till lika delar

för resten.

,xx
* 0

I

   

VTI MEDDELANDE 564



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

SUMMARY

I. INLEDNING

2. MATERIAL

2.1 Vidhäftningsmedel
2.2 Bindemedel
2.3 Stenmaterial
2.4 Vatten

3. BEREDNING AV BINDEMEDELSPROV

3.1 Bitumen
3.2 Mjukbitumen
3.3 Vägolja

4. VÄRMELAGRING

5. METODIK

5.1 Rullflaskmetcden
5.2 Modifierad rullflaskmetod
5.3 VTIs vâtblandningsmetod

6. RESULTAT

6.1 Varmblandad asfaltbetong
6.2 "Mjuk" asfaltbetong
6.3 Oljegrus

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

8. REFERENSER

VTI MEDDELANDE 564

Sid

I -II

III-IV

k
J
I
-
P
U
J
U
J

\
I
I
\
J
I
\
J
1

12
16

16

21



Laboratorieundersökning av vidhäftningsmedels värmestabilitet i bitu-
minösa bindemedel

av Ulf Isacsson, Thomas Bengtsson och Martin Isacsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

 

När man talar om vidhäftning i en asfaltbeläggning avser man normalt

beläggningens förmåga att motstå angrepp av vatten. För att öka

vattenresistensen tillsätts s.k. vidhäftningsmedel till det bituminösa

bindemedlet.

Vid de temperaturer som är aktuella vid lagring av bituminösa binde-

medel ( _>_ 80°C) inaktiveras vidhäftningsmedlet genom kemisk reaktion

med vissa substanser i bindemedlet. Efter tillsats av vidhäftningsmedlet

är det därför viktigt att lagra bindemedlet kortast möjliga tid vid lägsta

möjliga "hanterbara" temperatur.

I rapporten beskrivs undersökningar av värmestabiliteten hos 8 kommer-

siellt tillgängliga vidhäftningsmedel avsedda för vägbeläggningar. Sta-

biliteten har karaktäriserats genom uppmätning av vidhäftningen mellan

bindemedel och sten i närvaro av vatten före och efter värmelagring vid

olika temperaturer och lagringstider. Två olika metoder, rullflask- resp.

våtblandningsmetoden, har använts. Bindemedel med högt respektive

lågt syratal har studerats.

Resultaten indikerar bl.a. följande:

- Produkter från olika fabrikanter kan vara olika effektiva som

vidhäftningsmedel.

- Vidhäftningsmedel avsedda för varmblandade massor och ofta be-

nämnda "värmestabila" av fabrikanter inaktiveras relativt snabbt
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vid de temperaturer som är aktuella vid massatillverkning. Under-

sökta produkter inom denna grupp uppvisar för Övrigt relativt dålig

aktivitet redan innan värmelagring.

- Vidhäftningsmedlen inaktiveras snabbare i bindemedel med högt

syratal än i bindemedel med lågt syratal. Detta gäller i alla typer

av bindemedel som undersökts, dvs bitumen, mjukbitumen och

vägol ja.

- Undersökta vidhäftningsmedel avsedda för mjukbitumen har efter

3 dygns lagring vid lBOOC helt förlorat förmågan att fungera som

aktivt vidhäftningsmedel.

- Det finns produkter för oljegrus som redan före värmelagring

uppvisar otillfredställande vidhäftningsegenskaper.
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Laboratory investigations of the thermal stability of adhesion agents in
bituminous binders

by Ulf Isacsson, Thomas Bengtsson and Martin Isacsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

 

When referring to adhesion in asphalt concrete, this is normally taken

to mean the capacity to resist attack by water. In order to increase

resistance to water, adhesion agents are added to the bituminous

binder.

At the temperatures where bituminous binders are stored (z SOOC) the

adhesion agent is inactivated through chemical reactions with certain

substances in the binder. After the addition of the adhesion agent, it is

therefore important to store the binder for the shortest possible time at

the lowest possible temperature at which the binder can be handled.

The report describes investigations of thermal stability in bituminous

binders of 8 commercially available adhesion agents. The stability has

been inyqstigated by measuring adhesion between the binder and

aggregate in the presence of water before and after heated storage at

different temperatures and for different periods. Two different met-

hods, the rolling bottle method and wet mixing method, have been used.

Binders with high and low acid numbers have beenstudied.

The results indicate the following:

- Products from different manufacturers may be of differing effici-

ency as adhesion agents.

- Adhesion agents intended for hot mixes, and often named "thermal-

ly stable" by manufacturers are inactivated relatively quickly at

the temperatures that occur when manufacturing mixes.
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The products investigated in this group show relatively poor results

even before heated storage.

- Adhesion agents are inactivated faster in binders with high acid

number than in binders with low acid number. This applies to all

types of binders that have been examined, i.e. bitumen, soft

bitumen and road oil.

- The adhesion agents which have been examined and are intended

for soft bitumen have completely lost the ability to act as active

adhesion agents after 3 days storage at 1300C.

- There are products for oil gravel which demonstrate unsatisfactory

adhesion properties even before heated storage.
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1. INLEDNING

När man talar om vidhäftning i en asfaltbeläggning menar man normalt

beläggningens förmåga att motstå angrepp av vatten. För att öka

vattenresistensen tillsätts s.k. vidhäftningsmedel till det bituminösa

bindemedlet i vissa typer av beläggningar som tankbeläggningar (t.ex.

ytbehandlingar och indränkt makadam), dränerade asfaltbetong och

"kallblandad massa" (t.ex. oljegrus). Mindre vanligt idag är vidhäftnings-

medel i varmblandad, tät asfaltbetong.

Som vidhäftningsmedel i vägbeläggningar används derivat av långkedja-

de fettsyror, framförallt aminderivat, men även derivat av amido-

aminer och imidazoliner.

Ytterst få publikationer har påträffats som beskriver den termiska

nedbrytningen av vidhäftningsmedel i bituminösa beläggningar (1-3).

Maupin (1) har i en mindre undersökning studerat om vidhäftningsmed-

let, som inblandats i bindemedlet före transporten till asfaltverket,

fortfarande är aktivt vid massatillverkningen. Resultaten av Maupins

undersökningar indikerar att inblandning av vidhäftningsmedel före

tranSporten av bindemedlet är en fungerande metod. Maupin menar

emellertid samtidigt att vidhäftningsmedlet kan bli mindre effektivt vid

längre tids lagring vid höga temperaturer.

Dybalski (2) menar att fettsyradiaminer och -amidodiaminer vid tempe-

raturer över lOOOC överförs till icke-funktionella diamider (se figur 1).

Sannolikt sitter flera tillverkare av vidhäftningsmedel inne med kunskap

inom detta område. Tyvärr når av någon anledning inte denna kunskap

allmänheten.

VTI MEDDELANDE 564



H H 0 HH H H

(>100°C )
H : H C=O

H Fettsyra H H å

Fettsyradlümln 9 (i) _ 2 . .
ç=0 ç=0 Fettsyradlümld
R2 R2

Figur 1 Postulerad mekanism :för "nedbrytning" av fettsyradiaminer
i bituminösa bindemedel enligt Dybalski (2).

Syftet med det aktuella projektet är att studera värmestabiliteten hos

ett antal kommersiellt tillgängliga vidhäftningsmedel avsedda för väg-

beläggningar genom upphettning i olika bituminösa bindemedel vid olika

temperaturer och lagringstider.

Vidhäftningsmedlens värmestabilitet harkaraktäriserats genom upp-

mätning av vidhäftningen mellan bindemedel och sten i närvaro av

vatten före och efter värmelagring.

De vidhäftningsmedel som undersökts är i 1:a hand avsedda för följande

typer av beläggningar:

- varmblandad asfaltbetong (t.ex. öppen asfaltbetong)

_ "mjuk" asfaltbetong (innehåller mjukbitumen)

- oljegrus
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2 MATERIAL

2.1 Vidhäftningsmedel

 

De vidhäftningsmedel som ingått i den aktuella undersökningen har

utvalts av resp. leverantör och framgår av tabell 1.

Tabell 1 I projektet undersökta vidhäftningsmedel

   

Leverantör I Vidhäftningsmedel Avsedd för

Kenobel VP 75E Varmblandad
asfaltbetong

Diamin HBG Oljegrus

Wetfix SH-LV "Mjuk" asfalt-
betong

Akzo Zout Redicote N422 Varmblandad
Chemie asfaltbetong
Svenska AB

Duomeen 'I' Oljegrus

Redicote Nil08 "Mjuk" asfalt-
betong

Jahres Jafagrip AES Varmblandad
Fabrikker asfaltbetong

Jafagrip ADQF Oljegrus

Jafagrip AE5 "Mjuk" asfalt-
betong

2.2 Bindemedel

 

De bindemedel som använts framgår av tabell 2. För varje tillämpnings-

område (varmblandad asfaltbetong, "mjuk" asfaltbetong och oljegrus)

har två bindemedel, med högt reSp. lågt syratal, studerats.
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Tabell 2 Bindemedel som ingått i undersökningen

 

Bindemedel Egenskaper Avsedd för

 

Bitumen (B180)
från Venezuela

Bitumen (5200)
från Mellan-

östern

Mjukbitumen
(MB 8000) till-
verkad av

bitumen från
Venezuela

M jukbitumen
(MB 8000) till-
verkad av
bitumen från
Mellanöstern

Vägolja (VO500)
med högt syra-
tal

Vägolja (VOSOO)
med lågt syra-
tal

Penetration vid 25°C Varmblandad
174 (1/10 mm) asfaltbetong
Syratal: 3.7 mg KOH/g

Penetration vid 25°C: Varmblandad
174 (1/10 mm) asfaltbetong
Syratal: 0.2 (mg KOH/g)

Kinematisk viskosi-
tet vid 60°C:
7900 (mmZ/s)
Syratal: 2.6 (mg KOH/g)

"Mjuk" asfalt-
betong

"Mjuk" asfalt-
betøng

Kinematisk viskosi-
tet vid 60°C:
7700 (mmZ/s)
Syratal: 0 (mg KOH/g)
(ej påvisbar halt)

Kinematisk viskosi-
tet vid 60°C:
870 (mmZ/s
Syratal: 3.9 g (KOH/g)

Oljegrus

Kinematisk viskosi-
tet vid 60°C:

600 (mmZ/s
Syratal: 0.3 (g KOH/g)

Oljegrus

 

2.3 Stenmaterial

 

Som stenmaterial till varmblandad asfaltbetong och "mjuk" asfaltbetong

har VTI:s referensmaterial, Skärlundagranit, använts. Skärlundagranit

(bergkross) kan ur kvalitetssynvinkel anses vara ett "genomsnittligt"

stenmaterial.

Som stenmaterial till Oljegrus har ett krossat naturmaterial (Olivehult)

använts. Materialet uppfyller gällande krav (BYA 84) på stenmaterial

för oljegrusbeläggningar.
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2.4 Vatten

Tvättning av stenmaterialet för rullflaskförsöken (se avsnitt 5.1) har

utförts med kranvatten. I övrigt har avjoniserat vatten använts i denna

undersökning.

3 BEREDNING AV BINDEMEDELSPROV

3.l Bitumen

Före inblandning av vidhäftningsmedlet uppvärmdes bindemedlet till

aktuell temperatur (150 resp. l800C). l;00 g bitumen invägdes i en

600 ml glasbägare med diameter ca 100 mm. 1.6 g vidhäftningsmedel

invägdes och sattes till bindemedlet under kraftig omrörning med en

glasstav under ca 1.5 min.

3.2 Mjukbitumen

 

För att erhålla MB 8000 (mjukbitumen med kinematiska viskositeten

8000 mm2/s vid 60°C) invägdes 32 g "mjukgörare" (Lett Saf Flux från

Norska Esso) i en 250 ml bägare med diametern ca 20 mm. Därefter

tillsattes 168 g bitumen uppvärmt till 1400C. De bägge komponenterna

blandades under ca 2 min. med hjälp av en glasstav. Halten mjukgörare i

bindemedlet är alltså 16 vikt-%. Den använda mjukgöraren (LSF) är ett

vakuumdestillat utvunnet i samband med bitumenproduktion från bitu-

menråolja. Tabell 3 ger några egenskaper hos mjukgöraren ifråga.

1,6 g vidhäftningsmedel tillsattes under omrörning varvid bindemedlet

hölls vid aktuell lagringstemperatur (100 resp. l30°C) med hjälp av en

värmeplatta. Omrörningen pågick under ca 5 min och utfördes med

hjälp av en termometer som möjliggjorde temperaturkontroll av binde-

medlet.

3.3 Vägolja

200 g vägolja uppvärmd till aktuell lagringstemperatur (80 resp. lOOOC)

invägdes i en 250 ml bägare med diameter ca 70 mm. 1.6 g vidhäft-

ningsmedel tillsattes under omrörning. För övrigt, se avsnitt 3.2.
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Tabell 3 Egenskaper hos mjukgöraren, Lett Saf Flux (LSF). TFOT: Thin
Film Oven Test.

   

Prov Kinematisk visko- Viktförlust vid
sitet vid 60°C TFOT enligt
enligt MBB 39-82 ASTM 01754 (vikt-96)
(mmzls)

LSF efter 24.3
TFOT vid 900C 24.5 0.20

LSF efter
TFOT vid lZOOC 24.3 0.51

LSF efter
TFOT vid 1630C 27.3 2.3

4 VÄRMELAGRING

Blandningar av bindemedel och vidhäftningsmedel lagrades vid de

temperaturer och under de tidsintervall som anges i tabell 4.

Tabell 4 Lagringstemperaturer och -tider

  

Bindemedel Lagringstid Lagrings-
(dygn) temperatur

(0C)

Bitumen 0 och 1 150 och 180

Mjukbitumen 0, 1 och 3 100 och 130

Vägolja 0, 1 och 3 80 och 100

 

Från början var avsikten att också lagra bitumen upp till 3 dygn. Under

projektarbetets gång framkom emellertid att aktuella vidhäftnings-_

medel redan efter 1 dygn "inaktivierats" i så hög grad att det inte

ansågs meningsfullt med 3 dygns lagring (se avsnitt 6.1).

Under värmelagringen var glasbägaren med provet täckt med alumi-

niumfolie .
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5 METODIK

För bedömning av aktuella vidhäftningsmedels (se tabell 1) effektivitet

före och efter värmelagring har nedan beskrivna metoder använts.

5.1 Rullflaskmetoden

I de fall bindemedlet utgjordes av bitumen har rullflaskmetoden använts

för bedömning av vidhäftningsmedlens värmestabilitet. Provning enligt

denna metod, som finns beskriven i andra publikationer (4-6), går i

korthet till på följande sätt:

Stenmaterialet ifråga torrsiktas och fraktionen 5.6-8 mm tvättas

samt torkas över natten vid 110 i' SOC. Stenmaterialet och binde-

medlet värms till blandningstemperaturen vilken är beroende av

bindemedlets konsistens. För bitumen av sort B 180 är temperaturen

normalt 150 i 5°C (i denna undersökning även l8OOC). Bindemed-

let och stenarna blandas i en porslinsskål under ett par minuter med

hjälp av enSpackelspade. De bitumenklädda stenarna placeras på ett

plâtlock och lagras över natten vid rumstemperatur.

En glasflaska fylls till hälften med avjoniserat vatten (SOC) varefter

stenarna en i taget, överförs till flaskan. Sedan flaskan förslutits

placeras den på ett rullbord och rullas med 60 varv/minut under 3

dygn. Av varje materialkombination undersöks tre analysprov. An-

vänt rullbord tillåter rullning av upp till 24 flaskor samtidigt, dvs 8

materialkombinationer kan analyseras. Täckningsgraden, dvs andelen

stenyta som är täckt med bindemedel, bedöms efter ca 4, 24, 48 och

72 h av två av varandra oberoende personer. Medelvärdet för

täckningsgraden (från 2x3 analysresultat) avsätts som funktion av

rulltiden.

5.2 Modifierad rullflaskmetod

 

Det skall observeras att det är den s.k. "passiva vidhäftningen" som

mäts vid provning enligt rullflaskmetoden eftersom stenmaterialet vid

blandning med bindemedlet är torrt.

I verkligheten är ofta stenmaterialet fuktigt vid tillverkning av belägg-

ningsmassa (gäller t.ex. oljegrus och "mjuk" asfaltbetong).
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Det vore därför värdefullt med metodik som möjliggör bestämning av

den "aktiva vidhäftningen" hos en sten-bindemedelkombination. Av

denna anledning har rullflaskmetoden enligt avsnitt 5.1 modifierats på

föjande sätt:

Stenmaterialet uppvärms till 80°C varefter vatten (3.5 vikt-%)

tillsätts. Vattnet fördelas på stenarna med hjälp av enspackelSpade

tills alla stenar är täckta. Därefter tillsätts bindemedel (temperatur

100 resp 1300C) och blandas med stenarna under 2 min. Blandningen

avbryts alltid efter 2 min. oavsett täckningsgrad.

De bitumenklädda stenarna utplaceras på ett lock och tempereras ca

0.5 tim i kylskåp (ca SCC), detta för att minska grader av

sammanklumpning i rullflaskorna.

Provningen ("rullningen") utförs vid 5 i' l°C. Om provningen utförs vid

rumstemperatur, vilket är fallet vid "normala" rullflaskförsök, är

insidan av flaskorna redan efter 24 timmars rullning helt täckta med

bindemedel p.g.a. dess låga viskositet.

I övrigt utfördes försöken enligt den metodik som beskrivits i av-

snitt 5.1.

5.3 VTIs våtblandningsmetod

 

Metoden, som utvecklats för bedömning av vidhäftningsegenskaper hos

oljegrus, går i korthet till på följande sätt:

Stenmaterialet ifråga siktas och material > 4 mm används vid

provningen. 3 kg av materialet (>4 mm) placeras i en laboratorie-

blandare, typ motströmsblandare. 90 ml vatten hälls över stenarna

och dessa rörs om tills stenytorna helt täcks med vatten. 90 g

vägolja innehållande vidhäftningsmedel blandas med stenarna under

2 min. Därefter tillförs så mycket vatten att stenarna är helt

täckta. Blandaren startas på nytt och täckningsgraden bedöms

visuellt efter 0, 2, 5, 10, 15, 30 och 60 min. blandning.

Vid denna provning bedöms de aktiva vidhäftningsegenskaperna hos

materialkombinationen ifråga. Erfarenheter vid VTI säger att
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täckningsgraden efter 60 min. blandning bör vara >90% om

"vidhäftningen" skall anses vara tillfredsställande.

6 RESULTAT

Bakom nedan presenterade resultat ligger totalt ca 80 rullflaskförsök

(240 analysprov) och 40 våtblandningsförsök.

6.1 Varmblandad asfaltbetong

Det ursprungliga provningsprogrammet omfattade tre olika lagrings-

tider, nämligen 0, l resp 3 dygn. Redan efter i dygns lagring hade

emellertid "aktiviteten" hos de undersökta vidhäftningsmedlen avtagit

så mycket att 3 dygns lagring ansågs meningslös. Detta förhållande

illustreras i figur 2 för B 180 (bitumen med högt syratal) och lagrings-

temperaturen l5OOC.

Av figur 2 framgår vidare att undersökta produkter överhuvudtaget ej

är speciellt "effektiva" som vidhäftningsmedel åtminstone vid jämförel-

se med de "aktiva" vidhäftningsmedel som används i t.ex. oljegrus (se

avsnitt 6.3). Redan efter 1 dygns rullning är täckningsgraden < 80% för

samtliga produkter (ingen lagring, bitumen med högt syratal) medan

"aktiva" vidhäftningsmedel under motsvarande förutsättningar ofta ger

> 80% täckningsgrad även efter 3 dygns rullning.

Bitumenets syratal tycks ha stor betydelse för vidhäftningsmedlets

värmestabilitet; inaktiveringen av vidhäftningsmedlet sker snabbare i

bindemedel med högt syratal (se fig. 3). Detta förhållande kan också

illustreras med figur 4. Som framgår av denna är täckningsgraden med

"olagrad högsyrabitumen" ungefär densamma som med "lågsyrabitumen"

lagrad 1 dygn vid 1500C. Efter 1 dygns lagring vid l80°C har emellertid

vidhäftningsmedlen förlorat så gottssom all "aktivitet" även i bitumen

med lågt syratal (figur 5).

Med något enstaka undantag erhölls sämre resultat med Jahres produkt

än med de övrigas, vilket illustreras i figur 2 till figur 5.
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Figur 2 Rullflaskförsök med bitumen B 180 (högt syratal).
Temperatur: 1500C; lagringstid: O resp. 24 h.

    

1°° 24h
150 °C

80 * = -I- 8180+Jafugrip AES

A \ -D- BZOO+Jufugrip AES

å . + 8180+VP75E
52 60- . -v- BZOO+VP75E
ä ' -0- 8180+Redico're NLZZ

ä -0- 3200+ Redicofe Nm
i 40' 0

U v
:<1:

'- C

20- '
I

I\ \ .

o . \
o 24 48 72

RULLTlD (h)

Figur 3 Rullflaskförsök med bitumen B 180 (högt syratal) resp. B 200
(lågt syratal). Temperatur: 1500C; lagringstid: 24 h.
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Figur 5 Rullflaskförsök med bitumen B 180 (högt syratal) resp. B 200
(lågt syratal). Temperatur: 1800C; lagringstid: 24 h.
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Vid redovisning av projektet för uppdragsgivarna hävdades från leveran-

törshåll att en ökad dosering av vidhäftningsmedlet sannolikt skulle

förbättra resultaten. Av denna anledning genomfördes nya försök med

0.6 vikt-% vidhäftningsmedel (tidigare försök 0.4 vikt-°/o). Som binde-

medel valdes bitumenet med högt syratal. Lagringstemperaturen var

l80°C och lagringstiden O resp 24 h. Resultaten sammanfattas i fig 6.

Någon påtaglig positiv effekt av ökad halt vidhäftningsmedel har inte

kunnat påvisas i dessa försök.

6.2 "Mjuk" asfaltbetong

Förändringen i vidhäftningsmedlets aktivitet vid lagring i mjukbitumen

med högt syratal illustreras i figur 7 för lagringstemperaturen lOOOC.

Det är intressant att observera att aktiviteten för ettpar av produkter-

na redan initialt ("lagring 0 timmar") är dålig. Minskningen i aktivitet

vid 3 dygns lagring illusteras av naturliga skäl bäst med den produkt

(Redicote N 408),som initialt har högsta aktiviteten (täckningsgraden

minskar från 95 till l45% efter 3 dygns rullning).

Om lagringstemperaturen höjs till 1300C är som väntat inaktiveringen

av vidhäftningsmedlen än mer påtaglig. Detta illustreras drastiskt i

figur 8 där resultaten efter lagringstiden O resp 3 dygn presenteras. Om

man får tro dessa resultat är inget av detre undersökta vidhäftnings-

medlen användbart efter 3 dygns lagring vid l30°C i mjukbitumen med

högt syratal. Av figur 8 framgår t.ex. att täckningsgraden efter bland-

ning av bindemedel och sten, dvs innan rullförsöket startar, inte i något

fall är högre än 40%. De undersökta produkterna är alltså ej längre

aktiva vidhäftningsmedel efter beskriven värmelagring.

Att bindemedlets kemi (här karaktäriserat genom syratalet) har stor

betydelse för vidhäftningsmedels värmestabilitet illustreras i figurerna

9 reSp lO. Produkter som i bindemedel med högt syratal är overksamma

efter 3 dygns lagring vid l30°C kan efter motsvarande lagring vara

effektiva som vidhäftningsmedel om bindemedlet har lågt syratal

(figur 10).
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Figur 6 Rullflaskförsök med bitumen B 180 (högt syratal).
Temperatur: 180°C; lagringstemperatur: 0 resp. 24 h; halt

vidhäftningsmedel: 0.6 vikt-%.
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Figur 7 Rullflaskförsök med mjukbitumen MB (B 180) med högt
syratal. Temperatur: 100°C; lagringstid: 0 resp. 72 h.
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Figur 8 Rullflaskförsök med mjukbitumen MB (B 180) med högt
syratal. Temperatur: 130°C: lagringstid: O reSp. 72 h.
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Figur 9 Rullflaskförsök med mjukbitumen MB (B 180) med högt
syratal resp. MB (B 200) med lågt syratal. Temperatur
lOOOC; lagringstid: 72 h.
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Figur 10 Rullflaskförsök med mjukbitumen MB (B 180) med högt
syratal resp. MB (B 200) med lågt syratal.
130°C; lagringstid: 72 h.
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6.3 Oljegrus

För vägolja med lågt syratal sammanfattas resultaten i fig. 11 A och

11 B. Som framgår av dessa figurer är resultatet tillfredsställande

(jämför avsnitt 5.3) för två av .de undersökta vidhäftningsmedlen.

(DuomeenT, Diamin HBG) även efter 3 dygns lagring vid lOOOC. För den

återstående produkten (Jafagrip AD 41:) är däremot "redan från början"

resultatet negativt.

Om vägoljan har högt syratal sker inaktivering även av de produkter

som är stabila i vägolja med lågt syratal.Detta illustreras i figur 12 C

för lagring 3 dygn vid 80°C och i figurerna 13 B och 13 C vid lagring 1

resp 3 dygn vid lOOOC.

För att få en mer direkt jämförelse mellan låg -resp högsyrabitumen

kan man jämföra figur 11 B och figur 13 A. Om dessa resultat är

representativa skulle undersökta vidhäftningsmedel kunna lagras i väg-

olja med lågt syratal upp till 3 dygn vid 100°C och ändå ha ungefär

samma aktivitet som om produkterna användes direkt efter inblandning

i en vägolja med högt syratal.

7 DISKUSSION oCH SLUTSATSER

De "verktyg" som använts i denna undersökning för karaktärisering av

vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av

vatten kan sägas vara "trubbiga". Såväl rullflask- som våtblandnings-

metoden är behäftade med brister av vilka främst bör nämnas att

vidhäftningen utvärderas visuellt och därmed subjektivt. De system som

studeras i laboratoriet kan inte heller sägas vara Speciellt verklighets-

nära.

Precisionen vid rullflaskförsök har .utvärderats vid en nordisk ringana-

lys (6). Standardavvikelserna vid bestämning av täckningsgrad i ett och

samma laboratorium befanns ligga mellan 6 och 10% (absoluta enheter)

beroende på var i området O-lOO% utvärderingen skedde. Detta betyder

t.ex. att försök på ett och samma materialsystem i 2 fall av 3 kommer
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Figur 11 Våtblandningsförsök med vägolja VO 500 med lågt syratai.
Temperatur: 80°C (figur A) resp. lOOOC (figur 8);
lagringstid: 0 h (figur A) re5p. 72 h (figur B).
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Figur 12 Vâtblandningsförsök med vägolja V0 500 med högt syratal.
Temperatur: 80°C; lagringstid: 0,24 resp. 72 h.
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Figur 13 Våtblandningsförsök med vägolja VO 500 med högt syratal.
Temperatur: 100°C; lagringstid: 0,24 reSp. 72 h.
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att få resultat mellan 40 och 60% om det "sanna" värdet är 50%. I den

aktuella undersökningen har nästan utan undantag samma personer

(2 stycken) gjort utvärderingen av täckningsgrad vid rullflaskförsöken.

Någon ringanalys på våtblandningsmetoden har inte utförts. Det kan

emellertid vara rimligt att anta att precisionen är ungefär densamma i

våtblandningsmetoden som i rullflaskmetoden då de bägge metoderna i

väsentliga avseenden påminner om varandra. I den aktuella undersök-

ningen har samma person utfört samtliga våtblandningsförsök.

Av vad som ovan sagts bör man alltså undvika att dra alltför långtgåen-

de slutsatser av resultaten från denna undersökning. Med denna reserva-

tion i minnet indikerar undersökningen följande:

- Produkter från olika fabrikanter kan vara olika effektiva som

vidhäftnings medel.

- Vidhäftningsmedel avsedda för varmblandade massor och ofta be-

nämnda "värmestabila" av fabrikanter inaktiveras relativt snabbt vid

de temperaturer som är aktuella vid massatillverkning. Undersökta

produkter inom denna grupp uppvisar för övrigt relativt dålig

aktivitet redan innan värmelagring.

- Vidhäftningsmedlen inaktiveras snabbare i bindemedel med högt

syratal än i bindemedel med lågt syratal. Detta gäller i alla typer av

bindemedel som undersökts, dvs bitumen, mjukbitumen och vägolja.

- Undersökta vidhäftningsmedel avsedda för mjukbitumen har efter 3

dygns lagring vid IBOOC helt förlorat förmågan att fungera som

aktivt vidhäftningsmedel.

- Det finns produkter för oljegrus som redan före värmelagring

uppvisar otillfredställande vidhäftningsegenskaper.
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På grundval av dessa slutsatser kan följande rekomendationer ges:

- minimera tiden mellan tillsättandet att vidhäftningsmedlet och

användningen av bindemedlet. Gör om möjligt ny dosering varje

arbetsdag. Undvik t.ex. att "förbereda" måndagens arbete genom att

tillsätta vidhäftningsmedlet på fredag e.m.

- använd helst vidhäftningsmedel i flytande form för att möjliggöra

dosering "on-line". Härigenom minimeras tiden för reaktion mellan

vidhäftningsmedlet och vissa kemiska substanser i bindemedlet.

- förvara bindemedlet vid lägsta möjliga "hanterbara" temperatur.

- var uppmärksam på bindemedlets syratal 1 På basis av resultat från

denna undersökning kan man diskutera om doseringen av vidhäft-

ningsmedel skall anpassas efter bindemedels syratal. Ytterligare

undersökningar erfordras emellertid innan en slutlig ställning kan tas

till denna fråga.

8 REFERENSER

l. Maupin, G.W. Jr. "Influcence of handling on the effectiveness of

antistripping additives" FHWA/VA-81/8

2. Dybalski, lN. "Cationic Surfactants in Asphalt Adhesion" AAPT 51

(1982) 293.

3.' Zumer, M. och Ramond, G. "Les dopes dans les bitumes-détection et

interactions" Bull. Liaison Labo. P. et Ch., spécial V,

december 1977.

4. "Laboratoriemetoder för bedömning av bituminösa beläggningars

vattenkänslighet -inflytande av. olika försökSparametrar". Nordiska

Vägtekniska Förbundet, Utskott 33 "Asfaltbeläggningar".

Bindemedelskommittén. Rapport nr 11 (1983).

VTI MEDDELANDE 564



22

5. "Nye vedheftningsmetoder". Nordisk Vegteknisk Forbund. Utvalg 33

"Asfaltbelegninger" Rapport nr 4 (1985).

6. Isacsson, U. och Jörgensen, T. "Laboratory methods for

determination of the water susceptibility of bituminous pavements.

Experience gained in the Nordic countries" VTI rapport nr 324 A

(1987L

VTI MEDDELANDE 564




