
 

VZfnotat I
Nummer: V 32 Datum: 1987-04-14

Titel: EMULSIONSTILLVERKNINGEN I HÄSSLEHOLMEn sammanfattning av verksamheten under åren 1978-1983
Författare: Lars Johansson och Bo Simonsson

Avdelning: VägavdelningenProjektnummer: 4331106-7Projektnamn: EmulsionerUppdragsgivare: VägverketDistribution: fri/begränsad/

  

 
& Väg- och TrafikTI äg-och Trafik-

institutet

Statens väg- och trafikinstitut
Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-204000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1436
Besök: Olaus Magnus väg 37 Linköping



EMULSIONSTILLVERKNINGEN I HÄSSLEHOLM

En sammanfattning av verksamheten under åren 1978-1983

av

Lars Johansson och Bo Simonsson





INN EH Å LLSFÖR TE CK NIN G

Sid

1 INLEDNING 1

2 ANLÄGGNINGENS TILLKOMST OCH

SUCCESSIVA FÖRÄNDRING 2

3 STATISTIK ÖVER TILLVERKADE KVAÄNTITETER 5

4 BESKRIVNING AV TILLVERKNINGSPROCEDUREN 7

4.1 Allmänt 7

42 Bitumensidan 9

43 Vattensidan 10

44 Tillverkning 11

5 KVAÄLITETSKONTROLL 13

5.1 Provtagning 13

5,2 Analyser 14

6 VERKSAMHETEN 1978 14

6.1 Allmänt 14

6.2 Emulsion typ BE6SR 15

7 VERKSAMHETEN 1979 19

7.1 Allmänt 19

7.2 Emulsion typ BE6SR 21

7.3 Emulsion typ BE60OS 21

7.4 Gjorda erfarenheter 23

8 VERKSAMHETEN 1980 24

3.1 Allmänt 24

8.2 Emulsion typ BESOR 27

3.3 Emulsion typ BE6SR 28

8.4 Emulsion typ BE6OR 31

8.5 Ermulsion typ BE60OM 32

8.6 Emulsion typ BE6OMY 33

8.7 Emulsion typ BE65M 36

3.3 Laboratorieanalyser av bitumen 38

9 VERKSAMHETEN 1981 39

9.1 Allmänt 39

9.2 Emulsion typ BES5OR 40

9.3 Emulsion typ BE6SR 40

9.4 Emulsion typ BE60OM 46

9.5 Emulsion typ BE60OMY 47

9.6 Ermulsion typ BE60S 51

9.7 Laboratorieanalyser av bitumen 52



INNEHÅLLSFÖR TE G forts.

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12

12.1

12.2

12.3

12.4

VERKSAMHETEN 1982

Allmänt

Ermulsion typ BESOR

Emulsion typ BE6OR

Emulsion typ BE6SR

Emulsion typ BE6OMY

Emulsion typ BE60M

Emulsion typ BE65M

Emulsion typ BE6OS

VERKSAMHETEN 1983

Allmänt

Emulsion typ BESOR

Emulsion typ BE6OR

Emulsion typ BE6SR

Emulsion typ BE6OMY

Emulsion typ BE60OM

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - EN ANSATS

Produktions- och kvalitetsaspekter

Kompetensuppbyggnad

Kostnadsbilden

Framtidsutsikterna

Sid

53

53

54

54

55

57

57

58

60

11

11

63

64

66

638

69

70

70

83

84

84



1 INLEDNING

1974 beslutade Vägverket att satsa på bitumenemulsioner i första hand

som ersättning för bitumenlösning och vägolja. De emulsioner som

inledningsvis behövdes för en viss försöksverksamhet och senare

rutinmässig användning, tillverkades av AB Nynäs Petroleum.

Sedan 1978 innehar Vägverket en anläggning för emulsionstillverkning.

Den är placerad vid Vägverkets vägstation och länsverkstad i Röinge,

strax utanför Hässleholm.

Från början var anläggningen tänkt att användas till ren försöksverk-

samhet, där Vägverket tillsammans med VTI skulle skaffa egen kompe-

tens för utveckling av emulsioner att ses bla som motvikt till Nynäs

Petroleum.

Försöksverksamheten har dock slagit väl ut och fr o m 1982 är det mer

fråga om rutintillverkning.

Vissa prov utföres dock fortfarande och att ha tillgång till en väl

fungerande anläggning är viktigt för den fortsatta utvecklingen av

emulsioner.

Under åren 1978-1983 har sammanlagt ca 14000 ton emulsion tillver-

kats. I huvudsak har det varit ytbehandlingsemulsioner.

Inte bara emulsionerna har utvecklats utan även den processtekniska

utrustningen. Detta omfattar såväl komponenter, arrangemanget av

dessa som reglering och styrning av tillverkningsprocessen.

Denna rapport utgör en kortfattad beskrivning av tillverkningen under

perioden 1973-1983.



2. ANLÄGGNINGENS TILLKOMST OCH SUCCESSIVA

FÖRÄNDRING

Beslut om att starta en försöksverksamhet med emulsioner i egen regi

fattades av Vägverket 1977. Den egentliga försöksverksamheten med

emulsioner i Sverige startades 1975 med från USA importerad emulsion.

Emulsionen importerades av Nynäs Petroleum som vid den tiden också

träffade avtal med Chevron i Californien om tekniskt know-how

för en kommande svensk tillverkning av emulsioner. Till beläggnings-

säsongen 1976 hade Nynäs med Chevrons hjälp byggt upp en emulsions-

anläggning i Nynäshamn i vilken 45 m3/h kunde produceras.

Syftet med VVs försöksverksamhet med egen tillverkad emulsion var

ursprungligen att (Kjell Ingberk 1978-01-24)

- skaffa egen kompetens (bla att utnyttjas vad gäller att anpassa

emulsionskvalitet till stenmaterial etc)

- följa kostnadsutvecklingen samt genom att minska transportlängden

minska kostnaderna

- anpassa emulsionskvaliteten för att bla minska omfattningen av

felaktigheter

(Inom parentes må nämnas att anläggningens tillkomst också var en

följd av Nynäs "slutna" sätt att arbeta. Detta var delvis en följd av

avtalet med Chevron).

Vintern 1977/78 tillsatte Vägverket en projektgrupp med uppgift att

projektera anläggningen och förbereda verksamheten med planerad

start säsongen 1978.

Projektgruppen leddes av Kjell Ingberk dåvarande TVb. Övriga var Jan

Kindberg DDd, Acke Kandeman DMk, Åke Kling DMi och Bo Simonsson

VT1.

Acke Kandeman designade anläggningen medan Åke Kling ombesörjde

inköpen.



VTlIs uppgift var primärt, att svara för receptur, utarbetande av rutiner

för kontroll av tillverkad emulsion samt utbildning av personal (drift

och lab).

I arbetet med att bygga upp anläggningen och verksamheten i

Hässleholm deltog en grupp personer från VFLs laboratorium och

verkstad i Hässleholm, (Sven Jönnerheim, Knut Strömblad) samt

kontoret i Kristianstad (Henry Andersson). Härvid må speciellt omnäm-

nas den 1932 bortgångne Sven Jönnerheims insatser.

Efter projekteringsarbete våren 1978 fattades beslut om inköp av

komponenterna till anläggningen. På dåvarande Kema Nords (nuv. Keno

Gards) rekommendation och med hänsyn till priset inköptes en Hurrel

10-tons emulsionskvarn. Leveranstiden för denna blev ej vad leverantö-

ren lovat, varför en planerad start säsongen 1978 fick uppskjutas.

Räddningen blev dock att Kema Nord lånade ut sin 1-tons laboratorie-

kvarn av samma fabrikat. Denna installerades provisoriskt i anlägg-

ningen som till övriga delar var färdigställd september 1978. En mycket

begränsad provkörning kunde genomföras september 1978. Anläggningen

färdigställdes vintern 1978/79. Säsongen 1979 var anläggningen således i

det från början tänkta skicket.

Motivet till att placera anläggningen i Hässleholm vid Vägverkets

depåverkstad, var att där fanns just depåverkstad och laboratorium

samt att det i det omgivande länet (Kristianstads län) fanns egenregi-

-verksamhet vad gäller såväl ytbehandlingar som kallmassor. Det

uttalades också klart att placeringen skulle gälla vid "uppstartning" av

anläggningen. Senare skulle man mycket väl kunna tänka sig att flytta

den. Anläggningen utformades också med tanke på att den skulle kunna

flyttas, dock ej som någon slags "cirkus" utan snarare från en säsong till

en annan.

Genom åren har anläggningen successivt förbättrats. Detta gäller såväl

maskinellt som reglertekniskt. Att gå in på alla detaljer därvidlag i

denna redogörelse skulle leda alltför långt. I denna rapport redovisas de

mest väsentliga förändringarna.



3 STATISTIK ÖVER TILLVERKAÄDE KVAÄNTITETER

Av tabell 1 och figur 1 framgår totalt tillverkade kvantiteter.

Tabell 1. Tillverkade kvantiteter 1978-1983.

 

 

 

År Tillverkat

ton

1978 10

1979 171

1930 1774

1981 3776

1982 3942

1983 457]

Summa 14244

Ton 4

4000 -

3000 -

2000 -

1000 -

Sg»  T T n

1978 19179 19180 1981 1982 1983 Ar

Figur 1 Tillverkade kvantiteter per år



Tabell 2 visar hur kvantiteterna är fördelade på olika emulsionstyper.

Tabell 2. Tillverkade kvantititer fördelat på olika emulsionstyper.

 

 

År Tillverkat, ton

BES5OR BE6SR BE60OMY BE6OM BE6G5>MBE6O0OS Summa

1978 - - 10 - - - - 10

1979 6 - 148 - - 2 17 171

1930 58 9 1263 &] 7 17 10 2 1774

1981 30 - 1723 1688 247 - 38 3776

1982 239 356 1821 981 4 l&8 20 27 39&2

1983 235 33 2306 1519 &78 - - 4571

Summa 668 398 7271 4605 1190 30 82 14244

 

I tabell 3 visas de olika emulsionstypernas användningsområde och

beteckningar.

Tabell 3. Olika emulsionstypers beteckningar och användningsområde.

 

3553? BES5OR BE6GOR BE6SR BE60OMY BE60OM BE6G5SM BE6G0S

 

Så:; be- AEK-RO AEK AEK AEK-M2S AEK -MI1 AEK-M2 AEK -S 1

 
Använd- Klist- (Y2B) YIB Y1G F AEBÖ AEBT
ningsom- ring Y2B IM AEG
råde Y2G Y2G

IM
 



4. BESKRIVNING AV TILLVERKNINGSPROCEDUREN

4 . 1 Allmänt

I kvarnen, anläggningens "hjärta" blandas bitumen, eventuellt lösnings-

medel, vatten samt koncentrerad emulgatorlösning (se figur 2a). Före

ingången i kvarnen är bitumen och lösningsmedel förblandat liksom

koncentrerad emulgatorlösning och vatten.

Kvarnen som är av typ kolloidkvarn består av en rörlig del, rotorn,

utformad som ett hjul som med hög hastighet roterar i en stillastående

kammare, statorn (se figur 2b). Avståndet mellan rotor och stator är i

normalfallet 0,5 mm, men kan göras större eller mindre genom rotor-

byte. Finfördelningen av bitumen sker i spalten mellan stator och rotor.
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Figur 2b Genomskärning av kvarn



Bitumen, lösningsmedel och emulsion lagras i cisterner. Vatten tas från

det kommunala nätet och värmes till avsedd temperatur i en ångvärme-

panna. Den koncentrerade emulgatorlösningen bereds satsvis och för-

varas i plastcisterner. Kvarnen och den utrustning som erfordras för

beredning av koncentrerad emulgatorlösning har byggts in i ett tält. Till

anläggningen hör även en manövervagn från vilken tillverkningen styrs

och övervakas (flödes- och temperaturstyrning).

De fyra ingredienserna pumpas in i kvarnen och mängderna kontrolleras

med flödesmätare. Flödena ligger, beroende på vilken emulsionstyp man

skall tillverka, inom nedan angivna intervall.

Tabell 4. Normala flöden och temperaturer.

 

 

Material Flöde Temp.

1/tim C

Bitumen 2000-7000 140*

Lösningsmedel 0-550

Vatten 3000-4500 15-50

Konc. emulgatorlösning 250-500 50

Emulsion 90-95 *
 

* "Börvärde" - temperaturen har i praktiken varierat en del beroende

bl a på variationer i leveranstemperatur

** Optimal temperatur med hänsyn till bitumenets finfördelning.

l2 Bitumensidan 

Bitumen leds från lagringscisternerna till kvarnen via en uppvärmd och

isolerad rörledning. För att inte bitumenet skall stelna i ledningen vid

ex.vis driftavbrott och andra uppehåll i tillverkningen finns möjlighet

att värma ledningen med elslingor som förlagts under isoleringen.

De flesta emulsioner innehåller en liten mängd lösningsmedel (oftast av

naftatyp). Lösningsmedlet kan därvid tillsättas på följande tre sätt:



- till bitumenet före emulgering

- i kolloidkvarnen som en tredje fas

- till emulsionen efter kvarnen

I Hässleholms-anläggningen tillsätts lösningsmedlet i bitumenflödet

strax före emulgeringen.

Bitumenflöde och lösningsmedelstlöde kontrolleras med volymetriska

flödesmätare av typen ovalhjulsmätare.

43 Vattensidan

Vattensidan består av en sur lösning (pH normalt = 2,5-3) innehållande

vatten

saltsyra

emulgator

kalciumklorid

Då emulgatorn är av amintyp bildar den vid lösningens beredning ett

aminsalt med den saltsyra som tillsätts.

amin + saltsyra = aminsalt

Genom att saltsyremängden väljs något större än vad som erfordras för

saltbildningen ges vattenlösningen önskat pH-värde. Kalciumkloriden

(vanligt vägsalt) tillsätts för att förhindra svällning av bitumendroppar-

na.

Det finns i princip tre sätt att tillföra emulgator vid emulsionstillverk-

ningen.

1. Dosering av kemikalierna direkt i vattenledningen (in-line)

2. Koncentrerad emulgatorlösning som doseras i vattenledningen och

därvid spädes ut.

3. Utspädd emulgatorlösning som doseras direkt till kvarnen.
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Variant nr 2 ansågs pålitlig och valdes därför vid anläggningen i

Hässleholm. Måhända är sk in-line dosering mer elegant, men den

kräver god precision i doseringen och pålitlig utrustning. Denna variant

provades i inledningsskedet efter rekommendation från Kema Nord.

Efter ett mödosamt arbete som resulterade i att vi kunde konstatera

att doseringen slog alldeles fel övergavs idén.

Den koncentrerade emulgatorlösningen beredes i en plasttank som

rymmer ca 800 liter. Vatten (ca +500C), emulgator och kalciumklorid

blandas först, därefter tillsätts saltsyra tills önskat pH-värde erhålles

(pH = 1,0-1,5). Blandningen sker genom omröring med elmotordriven

propeller. När blandningen är färdig pumpas den över till en annan

plasttank, från vilken doseringen sker vid emulsionstillverkningen.

Detta system med två tankar möjliggör kontinuerlig drift.

Flödet av koncentrerad emulgatorlösning kontrolleras med volymetrisk

flödesmätare av typen ovalhjulsmätare.

Vattenflödet kontrolleras med flödesmätare av typen turbinhjulsmätare.

pH-värdet i den utspädda emulgatorlösningen kontrolleras stickprovsvis

under emulsionstillverkningen.

4& Tillverkning 

Recepten har framtagits genom samarbete mellan VTI och emulgator-

leverantörer.

Ett arbetsrecept räknas ut för en tillverkningskapacitet om

10.000 kg/tim, och gången vid beräkningen är som följer:

1. Bestäm bitumenhalt, lösningsmedelshalt, emulgatorhalt och halt av

kalciumklorid. Halterna bestäms som vikt-% på emulsion.

2. Gör upp recept för koncentrerad emulgatorlösning.

3. Beräkna flöden i I/tim för bitumen, lösningsmedel, vatten och

koncentrerad emulgatorlösning.
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Som exempel visas beräkningen av ett recept till BE6GSR.

Exempel på recept till BEGR:

 

Komponent Halt Flöde

vikt-% kg/tim

Bitumen 67 . 0 6700

Lösningsmedel 1.0 100

Emulgator 0 . 20 20

Kalciumklorid 0 . 10 10

Vatten 31.70 3170

Summa 100.000 10000

Koncentrerad emulgatorlösning:

Komponent kg dens. kg/l 1

Vatten 200 1,00 200

Emulgator 20 0,39 23

Kalciumklorid 10 3

Saltsyra _10 1,14 ___9

Summa 240 1,02 235

I den utspädda emulgatorlösningen skall pH-värdet vara 3.0, vilket

innebär att saltsyra måste tillsättas den koncentrerade emulgator-

lösningen till ett pH-värde 1.1. (Har bestämts genom utspädnings-

försök och bekräftats erfarenhetsmässigt).

 

 

Komponent flöde dens. flöde

kg/tim kg7l 1/tim

Bitumen 6 . 700 0,93 7 . 204

Lösningsmedel 100 115

Vatten 2.960 1,00 2.960

Konc. emulgatorlösning 240 1,02 235

Summa 10.000 10.514

Under tillverkningen kontrolleras flöden, pH-värde samt temperaturer.

Viktigt är att temperaturen på utgående emulsion ligger i intervallet

Denna temperatur styrs med temperaturen på vattnet.
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D. KVAÄLITETSKONTROLL

Kvalitetskontrollen har genomförts på Vägverkets laboratorium i

Hässleholm. Omfattningen av analysverksamheten ökade såväl kvalita-

tivt som kvantitivt de första åren verksamheten byggdes upp. I inled-

ningsskedet svarade VTI för vissa analyser, upplärning av laboratorie-

personal samt intrimning av provningsverksamheten.

Kvalitetskontrollen har omfattat såväl råvaror som färdig emulsion.

Tyngdpunkten har legat på det sistnämnda. I inledningsskedet analysera-

des även bitumenet. Sedermera har råvarukontrollen inskränkt sig till

provtagning och om inget oförutsett inträffat har uttagna prov kastats.

5.1 Provtagning 

Prov på emulsion kan tas på i princip två olika ställen i framställnings-

kedjan - på utgående ledning strax efter kvarnen eller i cistern för

färdig emulsion. Då vissa variationer förekommer i tillverkningsproces-

sen får man se upp vid provtagning från utgående ledning. Variationen

utjämnas dock om provtagningen utsträcks i tiden. Man bör emellertid

observera risken för avdunstning av vatten under provtagning. Vid

provtagning ur cistern för färdig emulsion kommer provet att represen-

tera den kvantitet som ligger i cisternen förutsatt att provet är rätt

uttaget. Skall provet användas för att bestämma kvaliteten på tillver-

kad emulsion kan eventuella rester av annan tillverkning helt förrycka

resultatet.

Inledningsvis togs de flesta proven från utgående ledning vid kvarnen.

Senare har denna provtagning minskat genom att tillförlitligheten på

instrumenten ökat och genom att en kontinuerlig mätning av viskosite-

ten införts. Fler prov har istället tagits på utlastad emulsion.
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5.2 Analyser

I inledningsskedet var analyserna begränsade till de absolut nödvändiga

såsom

- viskositet

- silrest

- lagringsbeständighet

- bitumenhalt

Senare har provning av brytningssnabbhet tillkommit.

Bitumenhalten har bestämts genom indunstning av vatten på

värmeplatta. Utrustning har även anskaffats för destillation, varvid

såväl bitumenhalt som lösningsmedelshalt kan bestämmas.
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6 VERKSAMHETEN 1978

6.1 Allmänt

En redovisning av verksamheten daterad 1978-12-05 har givits av Bo

Simonsson, VTI. Nedan redovisas ett sammandrag.

Kvarnen var av fabrikatet Hurrell och hade en tillverkningskapacitet på

1 ton/tim. (Lånades av Kema Nord på grund av försenad leverans av

beställd kvarn).

Kvarnens pumpar styrdes med ett variatorsystem på de drivande

kilremmarna.

Anläggningens uppbyggnad framgår av figur 3.

lösningsmedel

7 _

vatten asfalt
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slask
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Y kvarn

V
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' i beredningskarl

el.manöver

o

dosering

| |saltsyra

_

emulsion
, emulgator  

Figur 3. Principskiss över anläggningen 1973.
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6.2 Emulsion typ BE65R

Ca 10 ton emulsion till Y1IB tillverkades (YIB = enkel ytbehandling på

bituminöst underlag).

Bitumenet var av typen A120 (B180). Prov uttogs och analysresultaten

ses i tabell 5.

Tabell 5. bitumen.

 

 

Provning Resultat

Mjukpunkt (K&R), OC 34 , 5

Salthalt, ppm 200

 

Emulgatorhalten 1,0 vikt-% valdes (räknat på vattenmängden i emulsio-

nen). Som emulgator användes Lilamuls EM 14 från Keno-Gard.

Kalciumklorid i en mängd av 0,1 vikt-% tillsattes (räknat på emulsio-

nen).

Saltsyra tillsattes så att pH-värdet i den utspädda emulgatorlösningen

blev 3,5.

Två olika typer tillverkades, dels en utan lösningsmedel och dels en med

ca 2 % lösningsmedel (nafta).

Prov med YIB utfördes i Kristianstad län på väg 23 och väg 1026 vid

Hässleholm (se figur 4 och 5).
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Figur 5. Prov på väg 1026. Emulsion utan natta.
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Prov togs på emulsionen från spridarbilen. Proven analyserades på VTI

ca 1 vecka efter att emulsionen tillverkats. Analysresultaten ses i

tabell 6.

Tabell 6. Analysresultat, BEGSR.

 

 

 

 

Resultat

Provning Emulsion

utan med

nafta nafta

Egenskaper hos emulsionen

Viskositet STV

(500C, 4 mm) s 13 12

Viskositet STV

efter 30 d lagring s 8 , 2 8 , 5

Silrest 0,5 mm % 1,7 1,3

Silrest 0,5 mm

efter 30 d lagring % 1,9 0,6

Bitumenhalt, återstod

efter dest. till 2600C % 68,6 67 , 1

Oljedestillat vol-% 1,5 2,8

Brytindex 53 63

Återstodens egenskaper

(efter dest. till 2600C)

Mjukpunkt K & R OC 38 364

Penetration 1/10 mm 207 240

 

Kommentarer 

- Emulsionen hade för låg viskositet 12-13 sek (5009C STV 4 mm) och

alltför hög silrest, vilket bedömdes kunna bero på kvarnens mal-

ningsförmåga, bitumensorten, emulgatorn och en alltför snabb

avkylning av emulsionen.

- På väg 23 spreds för glest med pågrus. Då ingen sand fanns

tillgänglig spred man ytterligare pågrus.
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- Underlaget på väg 1026 var något spårigt (Y1G). Blött pågrus gjorde

att emulsionen späddes ut.

- Regn föll på kvällen samma dag ytbehandlingen utfördes.

Trots problemen blev resultatet mycket gott.
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7 VERKSAMHETEN 1979

7.1 Allmänt

En redovisning för verksamheten har tidigare skrivits av Bo Simonsson

1979-11-27. 1979 skulle, enligt de riktlinjer Vägverket enats om,

betraktas som provår med ambitionen att i första hand tillverka

BE6SR (AEK i andra hand BESOR (AEK-RO) och BE6OS (AEK -S1).

För att ge möjlighet att testa anläggningen skulle minst en veckas

kontinuerlig drift inplaneras. Den tillverkade emulsionsmängden fick

uppgå till max 1000 ton.

Provkörning av anläggningen genomfördes i juni och juli 1979. Försöks-

produktionen genomfördes första hälften av augusti.

Den ordinarie kvarnen hade inköpts och installerats. Även denna var av

fabrikatet Hurrell och med en tillverkningskapacitet på 10 ton/tim.

Kvarnen var, liksom den 1978 inlånade, försedd med ett variatorsystem

för reglering av flöden.

171 ton emulsion tillverkades, varav 148 ton BE6SR, 17 ton BE60S och

6 ton BESOR.

I princip såg anläggningen ut som i figur 6.



20

 

 

   

         

 
  

 

Lösnings-

medel

A A A

0 m? 0 m3 40 m3

+140*C +140 *C

K
2 o _

ATVärme- | +50 C   
Vatten > I beredare |

 
 

 

 
11

ämm

 
  

&

-->

Slask Emulsion

|. Q C

go
o

 

 
 

 
  

 

Emulsion
  

  
V

Ö © Provtagning

Emulsion| (Emulsion % 
    

   
P= Pump
F = Flödesmätare

Figur 6. Principskiss över anläggningen 1979.



21

7,2 Emulsion typ BE6SR

Provbeläggningar med YIB utfördes i Kristianstad län på vägarna 625,

626, 627, 6283 och 631 i närheten av Degeberga under de två första

veckorna i augusti.

På ovan nämnda vägar, förutom väg 626, utfördes även med

BEG6SR. tillverkad av Nynäs Petroleum för att en jämförelse skulle kunna

göras. Nynäsemulsion och VV-emulsion användes växelvis.

Stenmaterialet var 8-12 mm.

Recepturen var till en början avpassad så att en emulsion egenskaps-

mässigt relativt lika den Nynäs tillverkade vid samma tidpunkt skulle

erhållas. Mot slutet ändrades recepturen så att snabbare brytning skulle

erhållas. Detta kunde också iakttagas okulärt.

Resultatet av ytbehandlingarna blev bra. Vid tillverkningen av emulsio-

nen förelåg svårigheter att åstadkomma ett jämnt bitumenflöde i

kvarnen vilket resulterade i en varierande bitumenhalt i emulsionen och

därmed varierande viskositet. Orsaken till problemet var variator-

systemet.

73 Emulsion typ BE60S

Emulsionen användes vid tillverkning av emulsionsgrus.

Massorna tillverkades i ett oljegrusverk som var uppställt i Ylleröd. Ca

300 ton massa med Hässleholmstillverkad emulsion gjordes och ca

5700 ton massa med BE60S från Nynäs Petroleum framställdes.

Provbeläggningar utfördes i Kristianstad län på väg 636 vid Tollarp (se

figur 7). Ca 30 kg/mZ massa utlades i genomsnitt på väg 636.

Proven med emulsion tillverkad i Hässleholm lades i sektion

4/110-4/880 (höger sida) och i sektion 4/940-5/370 (vänster sida). I
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övrigt belades från sektion 0/000 till M-länsgräns med AEBT tillverkad

på Nynäs-emulsion (se figur 7).

Emulsionstillverkningen genomfördes andra veckan i september. Dess-

förinnan hade smärre ändringar i emulsionsfabrikens processutrustning

genomförts.

Recepturen för emulsionen tillhandahölls av Keno Gard. Två olika

emulgatorer, EM26 och EM31, provades.

[[ mer T]

Väg E66
  

 

 

  

en

0/000 X

NO
$
:0)2
| 31890

5/807
-- .1--- - - M-länsgräns

Figur 7. Skiss över väg 636 vid Tollarp.

Kommentarer 

- Utläggning vid sektion 4/110-4/880 (höger sida) gick relativt bra.
Emulsionen med EM31 som emulgator bröt något långsammare än
Nynäs-emulsionen.
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- Vid utläggningen i sektion 4/940-5/370 (vänster sida) hade massan

klumpat ihop sig i bollar och de större stenarna var ej fullständigt

täckta med bindemedel, emulsionen innehöll emulgatortypen EM26.

7.4 Gjorda erfarenheter

Tillverkningen var tillräckligt omfattande för att betydelsefulla iaktta-

gelser skulle kunna göras. Anmärkningar framkom vad gäller såväl

processutrustningen som recepturen. Förbättringar var nödvändiga vad

gäller den processtekniska delen i följande avseenden:

- dosering av kemikalier för tillverkning av koncentrerad emulgator-

lösning

- beredning av emulgatorlösning

- tillförsel av bitumen, lösningsmedel och koncentrerad emulgatorlös-

ning

- variatorsystemet

- flödesmätning

Vad gäller emulsionsrecepturen för BEGR var man på det klara med att

den mera brytningssnabba varianten (och kanske ännu snabbare) var att

föredra. Bitumenråvaran varierade i kvalitet med avseende på emul-

gerbarheten, så att viskositeten hos emulsionen också påverkades.

Beträffande emulsion till tät emulsionsbetong bedömdes väsentligen

recepturförbättringar erforderliga.
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8 VERKSAMHETEN 1980

En av de drivande krafterna för Vägverkets emulsionsverksamhet, Jan

Kindberg, slutade på Vägverket 1979. Hans funktion övertogs av Rune

Fredriksson, DDd, som vintern 1979/80 inrättade en styrgrupp för

emulsionsanläggningen. Denna kom att bestå av

Rune Fredriksson, Vägverket, CF/DDd

P-A Andersson, Vägverket, CF/TUb

Bo Simonsson, VTI

Rolf Johansson, Vägverket, VFL

Uppgifterna för representanterna för DDd, TUb och VTI var att ansvara

för "utveckling, policy och emulsionstyper" medan Vägförvaltningen i

Kristianstad län, VFL, svarade för driften av anläggningen.

För att hålla ordning på verksamheten vid anläggningen, med avseende

på leveranser och försöksverksamhet knöts Lars Johansson VFL (f.d

VFX och nu VTI) till verksamheten 1980.

8.1 Allmänt

En grundlig redogörelse för verksamheten har avgivits av Lars Johans-

son. Nedan redovisas ett sammandrag.

Vissa rent tekniska förändringar av anläggningen gjordes till säsongen

1980. Den viktigaste var att man tagit bort kvarnens variatorsystem

och ersatt det med fyra separata pumpar drivna av samma antal

tyristorstyrda motorer. På detta sätt kan man mycket noggrannt styra

de till kvarnen ingående fyra flödena (bitumen, lösningsmedel, vatten

och koncentrerad emulgatorlösning).



25

I princip såg anläggningen ut som i figur 8.
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För 1980 planerades en tillverkning på ca 2000 ton emulsion, varav ca
1900 ton emulsion till Y1IB och ca 100 ton till klistring. Dessutom
planerades viss provtillverkning av emulsion till AEBÖ, Y1IG och AEBT.
Förutom till Kristianstads län planerades leveranser till omgivande län
- Kronobergs och Malmöhus län.
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Mellan 1980-06-04 och 1980-09-29 levererades 1774 ton emulsion (se

tabell 7).

Tabell 7. Levererade kvantiteter.

 

Leve- BESOR BE6GOR BEGR BE60M BE65SM BE6OMY Summa

 

 

rerat län

till län ton ton ton ton ton ton ton

VFL 21,0 9,0 665 , 8 16,5 10,0 417 , 3 1139

VFG m om 289,0 - - - 289,0

VFM 36 , 5 - 302,0 ov om - 338,5

VFK 0,8 - 6,0 - 0, 2 - 7 ,0

S:a (ton) 58,3 9,0 1262 ,8 16,5 10,2 417 , 3 1774 , 1
 

Tillverkningen gick i huvudsak bra. Flödesmätaren för den koncentre-

rade emulgatorlösningen orsakade en del problem då mässingsdetaljerna

inte tålde den korrosiva miljön. Lagringsutrymmet för bitumen och

emulsion var i minsta laget.

Mottagarna var i stort sett nöjda med emulsionen.

Under tillverkningen togs prov på bitumen och emulsion.

Emulsionsproverna togs i 3-liters plastdunkar i flödet på utgående

ledning från kvarnen och analyserades omedelbart i Vägverkets labora-

torium i Röinge.

Analyserna på bitumen utfördes av VTI.
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8.2 Emulsion typ BESOR

Som basbitumen nyttjades en blandning av 90 % Bl30 och 10 % EO 4

(eldningsolja). Denna blandning stod under omrörning minst två dygn för

"mognad" före emulgering.

Receptet till BESOR var:

50,0 vikt-% bitumen (B180 + EO 4)

1,0 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,40 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 14 från Keno Gard)

0,10 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,0 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 2,5 i utspädd emulgatorlösning

Kommentarer 

- Kapaciteten på vattenpumpen var för låg för att full kapacitet på

kvarnen (=10 ton/h) skulle uppnås.

- Vattentemperaturen kunde ej ökas till mer än 509%C. Detta fick som

följd att emulsionstemperaturen ej blev 90CC utan varierade mellan

74 och 8709C.

- Bitumenhalten i emulsionen visade stor spridning (47,2-54,2 %).

- Personal vid VFL som utförde klistringen ansåg att spridarmun-

styckena i spridarrampen täpptes igen snabbare än med motsvarande

emulsion tillverkad av Nynäs Petroleum.
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8.3 Emulsion typ BE6SR

Normaltillverkning 

Till normal BE6SR var receptet:

67,0 vikt-% bitumen (B180)

1,0 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,30 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 14 från Keno Gard)

0,10 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,1 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,0 i utspädd emulgatorlösning

1155 ton av denna typ tillverkades.

Resultat från analyser av prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 3.

Tabell 3. BE6GSR.

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. Min-max P"

Viskositet

(STV +500C) s 45 12 22-68 46

Brytningsindex 66 10 52-91 34

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 68,4 0,6 66,4-69,5 47
 

Vid provtagningen registrerades temperatur på emulsion, bitumen och

utspädd emulgatorlösning (se tabell 9).
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Tabell 9. Temperatur vid provtagning.

 

 

 

Material Temperatur, OC Antal

Medel. Stand.avv. Min-max avläsn

Emulsion 91 1,4 883-94 49

Bitumen 144 FÅ 120-155 43

Utspädd

emulgatorlösning 27 8 15-50 bj lg

Provtillverkning 

Två andra typer av emulgatorer provades, nämligen Lilamuls EM 24

tillverkad av Keno-Gard och Redicote RS från Akzo Chemie i Holland.

Ca 45 ton med 0,20 vikt-% Lilamuls EM 24 och ungefär samma kvanti-

tet med 0,25 vikt-% Redicote RS framställdes. Receptet i övrigt var

som vid normaltillverkningen frånsett att pH-värdet för den koncentre-

rade emulgatorlösningen med Redicote RS var 0,65 varvid den utspädda

lösningen fick pH = 2,0.

Prov på emulsionen togs vid tillverkningen och analysresultaten ses i

tabell 10.

Tabell 10. Analysresultat, BE6SR (prov).

 

 

 

 

Provning Resultat

EM 24 RS

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 1 Prov 2 Prov 3

Viskositet

(STV +500C)

s 24 Q 2 36 55 43

Brytnings-

index - 87 7 3 88

Bitumenhalt

(indunstning)

vikt-% 68,7 68,6 68,5 68,9 68,5 67,6

 

Utläggningen skedde i Kristianstad län bla på vägarna 23 och 1025

enligt figur 9 och 10.
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I samband med normaltillverkning stängde man av tillförseln av lös-

ningsmedel under korta perioder, varvid prov uttogs och analyserades.

Resultatet av analyserna ses i tabell 11.

Tabell 11. Analysresultat, BE6GSR (prov).

 

 

 

Provning Resultat

0 % nafta 1 % natta

Viskositet (STV +500C), s 28 53

!!. 33 49

!!. 18 36

Kommentarer 

- Båda proven med EM 24 och Redicote RS utföll till belåtenhet.

- Emulsionen med Redicote RS bedömdes som mycket snabbrytande

och bra. Lukten av tjära gjorde dock att produkten inte kunde

användas vidare (Redicote RS innehåller en viss mängd kreosotolja).

- Doserad bitumenhalt låg hela tiden ca 1 % under den på laboratoriet

analyserade.

8.4 Emulsion typ BE6OR

Prov gjordes också att utföra YIB med BE6OR på väg 1026. Ca 1 km

utfördes med 4-8 mm sten och 1,6 kg/m2 emulsion. Receptet för BE6GOR

var?

65,2 vikt-% bitumen (B180)

1,0 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,30 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 14)

0,10 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%
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pH = 1,1 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,0 i utspädd emulgatorlösning.

Viskositeten för BE6OR var 15 sek (STV +50C) och bitumenhalten 66,6 %

(bestämd genom indunstning).

8.5 Emulsion typ BE60OM

På prov tillverkades 16,5 ton BE60M till försegling. Receptet var:

64,5 vikt-% bitumen (B180)

5,0 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,45 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 24)

0,15 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 26)

0,20 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,2 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,2 i utspädd emulgatorlösning

Viskositeten blev 11 sek (STV +509C) och bitumenhalten 66,0 vikt-%

(indunstning).

Emulsionen användes vid försegling i Kristianstad län på vägarna 108

och 1026. Utspridd mängd bindemedel var 1,0-1,5 kg/mz. Stenmateria-

let var 0-4, 0-8 och 0-12 mm och spreds ut i 4-6 1/m2.

Kommentarer 

- Tidsödande att få ett stabilt pH-värde på den koncentrerade emul-

gatorlösningen.

- Otillräcklig kapacitet på naftapumpen gjorde att ca 3 % av de

avsedda 5 % fick tillsättas emulsionen efteråt i lagringstanken.
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8.6 Emulsion typ BE6OMY

Som basbitumen användes en blandning av 70 % VO 500 och 30 % B130.

Denna blandning fick stå under omrörning och värmning (ca 1409C) i tre

dygn före emulgering.

Receptet till BE60MY var:

66,2 vikt-% bitumen (VO 500 + B180)

0,45 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 24)

0,15 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 26)

0,20 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,2 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,2 i utspädd emulgatorlösning

Resultat från analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 12.

Tabell 12. Analysresultat, BE60OMY.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Min-max provn.»

Viskositet

(STV +509C) s 17 3 9-24 17

Brytningsindex 98 7 48-68 9

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 65,8 1,1 6 1,5-66,4 18

 

Resultat av analyser utförda av VTT visas i tabell 13.
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Tabell 13. Analysresultat, BE60OMY.

 

 

 

 

Provtagn. Destillering till 2600C

datum Bitumen- Olje- Återstodens

halt dest. egenskaper

vikt-% vol-% Kin. Benämn.-

visk. temp.

vid 600C

mm2Z/s OC

14/8 65,8 2,5 4300 90

21/8 65,9 2,3 4000 39

26/8 66, 1 1,3 4700 91

25/9 66 , 2 1,5 5300 92

 

Jämförande prov med BE60MY tillverkad av Nynäs Petroleum gjordes i

L-län på vägarna 779, 617 och 612 (se figur 11 och 12).

 

Väg 780
  

 

Höjatorp
  

Figur 11. Prov på väg 779 (ÅÄDT 250-500).

0/000-0/766 Nynäs-emulsion

0/766-1/690 Hässleholmsemulsion
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Väg 20
 

 

 

Saxamöllan

 

 

Figur 12. Prov på väg 617 (ÅDT = 140) och väg 612 (ÅDT = 160).

Väg 617: 0/260-0/660 Nynäsemulsion

0/660-6/309 Hässleholmsemulsion

Väg 612: 0/316-0/916 Nynäsemulsion

0/916-3/037 Hässleholmsemulsion

Kommentarer 

- Det var tidsödande att få ett stabilt pH-värde på den koncentrerade

emulgatorlösningen.

- Mognadsprocessen (för blandning av VO 500 och B 180) kräver cis-

ternutrymmen.

- Doserad (enligt anläggningens flödesmätare) och i prover på labora-

toriet konstaterad bitumenhalt stämmer väl överens.
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8.7 Emulsion typ BE65M

Receptet till BE65SM var:

68,5 vikt-% bitumen (B180)

5 vikt-% lösningsmedel (natta)

0,45 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 24)

0,15 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 26)

ca 0,2 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,1 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,0 i koncentrerad lösning

pH = 3,3 i utspädd emulgatorlösning

Analys av prov på emulsion som tagits vid tillverkningen visade en

viskositet på 101 sek (STV +509C) och en bitumenhalt på 70,4 vikt-%

(indunstning).

Emulsionen användes vid tillverkning av massa till AEBÖ. Massorna

tillverkades i ett oljegrusverk som var uppställt i Oderljunga

(Kristianstad län).

Provläggning utfördes i Kristianstad län på väg 872 där även massor

tillverkade med BE65M och BE65SMP från Nynäs Petroleum utlades (se

figur 13).
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Figur 13. Prov på väg 872 (ÅÄDT = 440).

(0/000-0/490 85AEB12T)

0/490-0/870 I11AEBI6Ö, VV BE65M

0/870-1/020 140AEB12Ö, Nynäs BE65MP

1/020-1/510 109AEB1I60Ö, Nynäs BE65M

1/510-1/660 72AEB16Ö, Nynäs BE65MP

Kommentarer 

Massorna med emulsion tillverkad i Hässleholm var mycket svåra att

lägga.

Massorna med BE6SM från Nynäs var betydligt lättare att lägga,

även dessa var dock för styva.

Massorna med BE65SMP från Nynäs var bäst att lägga, även dessa var

dock något för styva.

De styva massorna var troligen en följd av att stenmaterialet i

Oder innehöll alltför mycket finmaterial, ca 3 % >0,074 mm.

Försök gjordes att tillsätta emulgatorlösning till stenmaterialet.

Med en stor dos kunde en förbättring av bearbetbarheten märkas.

Vid besiktning 1984-04-26 såg samtliga sträckor på väg 872 i stort

sett bra ut. Jämnheten i längsled, var dock inte bra.
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8.8 Laboratorieanalyser av bitumen

i tabell 14 visas resultaten från laboratorieanalyser av bitumen utförda

av VTI.

Tabell 14. Analysresultat, prov på bitumen tagna vid tillverkningen av

 

 

 

emulsion.

Bindemedel Datum Penetration Mjukpunkt Kinematisk Benämnings- Syratal Klorid-
(25%, 100 B; K o R viskositet temperatur joner
5 s) (60%c) 135%0

mm / 10 fc mmZ/s . mg KOH/g ppm

A 120 11/6 234 37 2 , 7 80

A 120 30/6 207 374 * 2,6 60

A 120 - 219 364 3,0 50

A 120 18/8 235 354 2,3 70

A 120 27/8 281 344 1,4 100

A 120 4 / 9 233 37 1,6 80

30 Z A 12020 7 PO 604 30/6 (1815) 78 2 , 1 50

30 Z A 12020 7 PO 60 14/8 (1930) 79 2 , 4 40

30 Z A 12020 7 PO 60 21/8 (1866) 78 2,0 60

90 Z A 120109 ? k gård 9/8 95 100 2,7 20

PO 60 5/9 (678) 65 1,7 50
        

* For tillverkning av Y1G-emulsion

** For tillverkning av klisteremulsion

Analyserna utforda av Iréne Pettersson, VTl.
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9 VERKSAMHETEN 1981

9.1 Allmänt

Till 1981 gjordes vissa förändringar i anläggningen.

Lagringsutrymmena för bitumen, lösningsmedel och emulsion utökades.

Mätarhus och kugghjul i flödesmätaren för den koncentrerade emulga-

torlösningen helförkromades för att bättre klara den korrosiva miljön.

En skrivare installerades som registrerar flödet på bitumen, lösnings-

medel, vatten och koncentrerad emulgatorlösning samt temperatur på

bitumen och emulsion.

En ny pump för lösningsmedel hade monterats. Kapaciteten på denna

var 0-600 liter /tim.

En flödesmätare inmonterades för att mäta utlastad mängd emulsion.

För 1981 planerades en tillverkning på ca 3700 ton emulsion, varav ca

1900 ton till YIB och ca 1500 ton till Y1G.

Mellan 1981-04-30 och 1981-09-22 tillverkades 3776 ton emulsion och

leveranser gjordes enligt tabell 15.

Tabell 15. Levererade kvantiteter.

 

Levererat BESOR BEG5R BE6GOS Summa

 

till län län

ton ton ton ton ton ton

VFE 30,0 30,0

VFF 60 , 0 60 , 0

VFG 646 , 0 6, 8 739,0 1391 ,8

VFH 43 , 3 43 , 3

VFK 158,7 51,0 65 , 8 275 , 5

VFL 64 , 7 770,0 183,9 838,3 38 , 4 1900 , 3

VFM 15,0 15,5 4& ,6 7/5 , 1

Summa 79,7 1723,5 246,7 1687,7 38,4 3776 ,0

 



40

Under tillverkningen togs prover på liknande sätt som under 1980.

Analyserna utfördes på Vägverkets laboratorium i Hässleholm.

Tillverkningen gick i stort sett utan problem och användarna av

emulsion var som regel nöjda med kvaliteten.

9.2 Emulsion typ BES5OR

I huvudsak användes samma recept som 1980. I stället för 0,40 vikt-%

Lilamuls EM 14 provades med gott resultat 0,30 vikt-% Lilamuls EM 24.

Kommentarer

- Bitumenhalten i emulsionen varierade mellan 47,4 och 53,1 vikt-%

när avsedd halt var 50,0 %.

- -E mulsionstemperaturen varierade mellan 81 och 389C.

- Vid ett tillfälle fick 11 ton emulsion kasseras. Då emulsionen, som

var upptappad på fat, skulle användas ca 2 dygn efter tillverkningen

hade den brutit. Någon orsak till felet kunde ej hittas. Möjligen

kunde det bero på föroreningar i faten, för snabb avkylning av

emulsionen eller att något misstag gjordes vid tillverkningen.

9.3 Emulsion typ BE6SR 

Normaltillverkning 

Till ca halva produktionen användes samma recept som 1980.

Under säsongen byttes emulgator från EM 14 till EM 24. 0,20 vikt-%

Lilamuls EM 24 kom att ersätta 0,30 vikt-% Lilamuls EM 14. Ca

640 ton emulsion tillverkades med EM 24.

Från och med 1981-07-30 var man tvungen att öka doserad bitumenhalt

med ca 1,5 vikt-% för att få rätt viskositet. Troligen berodde detta på

en förändring i bitumenkvaliteten (Venezuela -> Mellanöstern?).
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Från och med 1981-08-07 ökades doserad lösningsmedelshalt från

1,0 vikt-% till 1,5 vikt-% för bättre anpassning mot kyligare väderlek.

Resultat av analyser på prov tagna under tillverkningen ses i tabell 16.

Tabell 16. Analysresultat, BE6GSR.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. Min-max PTOY"*

Viskositet

(STV +500C) s 38 18 12-109 58

Brytningsindex 65 10 39-84 29

Bitumenhalt

(indunstning)

(t om 81-07-29) vikt-% 68,4 0,5 66,4-69,5 18

Bitumenhalt

(indunstning)

(fr o m 81-07-30) vikt-% 70,5 0,5 69,0-71,0 40

 

Vid provtagningen registrerades temperatur på emulsion, bitumen och

utspädd emulgatorlösning (se tabell 17).

Tabell 17. Temperatur vid provtagning.

 

 

 

 

Material Temperatur, OC Antal

Medel. Stand.avv. Min-max avläsn.

Emulsion 91,2 1,3 88,9-95,5 66

Bitumen 144,8 5,2 131,2-154,8 66

Utspädd

emulgatorlösning 22,7 5,7 16,0-35,3 15

Provtillverkning 

Mindre kvantiteter emulsion tillverkades med emulgatortyperna Redi-

cote RS från Akzo Chemie i Holland och Dinoram SL tillverkad av

Prochinor i Frankrike.
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Receptet med Redicote RS var:

67,9 vikt-% bitumen (B180)

1,5 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,25 vikt-% emulgator (Redicote RS)

0,1 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,1 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 0,65 i koncentrerad emulgator lösning

pH = 2,0 i utspädd emulgatorlösning

Resultat från analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 13.

Tabell 18. Analysresultat, BE6GSR (RS).

 

Provning Resultat

Prov 1 Prov 2 Prov 3
 

Visksositet

(STV +500C) s 35 4lj 40

Brytningsindex 6 1 - -

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 69,8 70,2 69,7

 

Receptet med Dinoram SL var:

68,4 vikt-% bitumen (B180)

1,5 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,20 vikt-% emulgator (Dinoram SL)

0,1 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,1 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,0 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 2,5-3,0 i utspädd emulgatorlösning
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Resultat från analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 19.

Tabell 19. Analysresultat, BEGR (SL).

 

Provning Resultat

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4

 

Viskositet

(STV +500C) s 20 24 24 30

Brytningsindex 65 - - 2

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 69,7 70,2 69,9 70,5
 

1981-08-24--1981-08-25 utfördes YIB med emulsion tillverkad på

Redicote RS. Provet gjordes i Kristianstad län på väg 1035 vid Önnestad (se

figur 14).

1
1
] Järnväg 0/367 3/557
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Figur 14. Prov på väg 1035 (ÅDT = 430).

BE6SR 2,1 kg/m2

8-12 mm 7,9 1/m2

0-8 mm 2,4 kg/m2
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Arbetet på väg 1035 fick en gång avbrytas på grund av regn. Den

nylagda emulsionen hade dock brutit så snabbt att ingen avrinning kunde

märkas efter regnet.

Prov gjordes även på väg 108 (Bälinge-Åsljunga). 1981-08-27 utfördes

Y1IB med emulsion tillverkad på Dinoram SL och 1981-08-23 gjordes

Y1IB med emulsion baserad på Redicote RS (se figur 15).

01000 01795 21295

 

V
ä
g

2
4
,

   

 

Väg 848

  

Åsljunga

 

Balinge

Figur 15. Prov på väg 108 (ÅTD = 590).

0/025-0/795:

BE6SR. 2,2 kg/m2Z (Dinoram SL)

8-12 mm 11,3 1/m2

0-8 mm 3,4 kg/mZ

0/795-2/295:

BE6GSR 2,2 kg/m2Z (Redicote RS)

8-12 mm 11,1 1/m2

0-8 mm 2,5 kg/m2

2/2959Åsljunga, normaltillverkad emulsion (0,20 vikt-%

EM 24)

Under vintern 1981-82 lossnade stora delar av ytbehandlingsstenen på

väg 108. Stenlossning förekom på alla de tre olika utförandena.
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Vid normal tillverkning av emulsion med 0,30 vikt-% Lilamuls EM 14

undersöktes lösningsmedlets (natta) inverkan på emulsionsegenskaperna

viskositet och brytindex. Resultat från analyser på prov tagna vid

tillverkningen ses i tabell 20.

Tabell 20. Analysresultat, BE6GSR (varierad mängd lösningsmedel).

 

 

 

Oljedest. Bitumenhalt Visko- Bryt-

vid dest. vikt-% sitet index

vol-% (STV
Indunstn. Dest. +500C)

s

0 68, 1 68,3 8 54

1,0 68 , 2 68,8 10 64

1,3 68 , 2 68,7 14 72

1,7 68 , 4 68,0 22 638

2,5 68,6 68,6 35 71

 

Som synes av tabell 20 ökar viskositeten med ökad lösningsmedelshalt.

Inverkan på brytindex är inte lika tydlig.

Vid normaltillverkningen av emulsion med 0,20 vikt-% Lilamuls EM 24

undersöktes vilken inverkan på viskositeten det har om man tillsätter

lösningsmedlet (nafta) i den utspädda emulgatorlösningen i stället för

som normalt i bitumenet. Resultat från analyser på prov tagna vid

tillverkningen ses i tabell 21.

Tabell 21. Analysresultat, BE6SR - olika sätt att tillsätta natta.

 

 Provning Resultat

Nafta i ut- Nafta i

spädd emul- bitumen

gatorlösning 

Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2

 

Viskositet

(STV +500C) s 33 36 60 65

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 69,7 69,5 69,6 69,4
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Kommentarer 

- Det var ganska stora problem med att hålla jämna och normenliga

viskositetsvärden, vilket till en del beror på varierande flöden.

- Då Lilamuls EM 24 började användas fick man variationer i vär-

det på den utspädda emulgatorlösningen vilket förklarades med

otillräcklig blandning. Inblandningsstället, dvs där vatten och kon-

centrerad emulgatorlösning möts, ändrades därför från kvarnens

blandarkammare till vattenledningen strax före kvarnen. Därmed

förlängdes blandningstiden och variationerna på pH-värdet upp-

hörde.

- Emulsionen med Dinoram SL bröt mycket långsammare på vägen

(väg 108) än de övriga (sannolikt en recepturfråga).

9.4 Emulsion typ BE60OM 

Receptet till BE60OM var:

62,0 vikt-% bitumen (B180)

5 vikt-% lösningsmedel (nafta)

0,45 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 24)

0,17 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 25)

0,2 vikt-% saltsyra (30 % -ig)

0,1 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,4-1,5 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,0 i utspädd emulgatorlösning
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Resultat av analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 22.

Tabell 22. Analysresultat, BE60OM.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. Min-max PTO9Y"*

Viskositet

(STV +500C) s 12 2 10-16 10

Brytningsindex 57 2 95-59 3

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 65,1 0,4 64,8-65,8 9

 

Emulsionen användes vid försegling av vägar i Kristianstad län. Förseg-

ling av AEBT utfördes på vägarna 935, 936, 942 och 944. Dessutom

förseglades på vägarna 746, 753 och 982.

Kommentarer 

- Det var relativt tidsödande att få ett stabilt pH-värde på den

koncentrerade emulgatorlösningen.

9.5 Emulsion typ BE6OM Y

Normaltillverkning

Tillverkningen gjordes efter samma principer som under 1980. Receptet

till BE60MY var:

66,2 vikt-% bitumen (VO 500+B180)

0,45 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 24)

0,17 vikt-% emulgator (Lilamuls EM 25)

0,25 vikt-% saltsyra (30 %-ig)

0,1 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,4-1,5 i koncentrerad lösning

pH = 3,0 i utspädd emulgatorlösning
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Resultat från analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 23.

Tabell 23. Analysresultat, BE60OMY.

 

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. PTOY":

Viskositet

(STV +500C) s 16 3 11-25 34

Brytningsindex 71 2 68-74 lp

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 66,0 0,4 65,0-67,1 34

Provtillverkning 

Prov gjordes att tillverka emulsion dels med BL1500S (SA75) och dels

med VO 500 som basbitumen.

Ca 500 ton emulsion med BL 15008 tillverkades. Det enda som ändrades

i receptet var att doserad mängd bitumen ökades till 66,7 vikt-%.

Resultat av analyser på prov tagna vid tillverkningen ses i tabell 24.

Tabell 24. Analysresultat, BE6OMY (BL 15005).

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. -Stand.avv. Min-max P"*Y"

Viskositet

(STV +500C) s 13 1 12-14 10

Brytningsindex - m - -.

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 67,4 0,5 66,6-68,1 10
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Ca 10 ton emulsion med VO 500 som basbitumen tillverkades. Receptet

var exakt detsamma som vid normaltillverkningen med VO 500+B180.

Resultat av ett prov taget vid tillverkningen ses i tabell 25.

Tabell 25. Analysresultat, BE6OMY (VO 500).

 

 

Provning Resultat

Viskositet

(STV +500C) s 12

Brytningsindex 82

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 65,4

 

Y1lG med emulsion baserad på VO 500 gjordes i Kristianstad län på

väg 663 1981-05-27 enligt figur 16.

V
ä
g

6
5
9

 

 

Fjälkinge

  

Figur 16. Prov på väg 663 (ÅDT = 170). 0/000-1/045;:

BE6OMY 2,0 kg/mZ

0-20 mm 15,2 1/m2
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Y1lG med emulsion baserad på BL1500S (SA75) utfördes i Kristianstad

län bland annat på väg nr 542 1981-06-12 och på väg nr 835

1981-09-03--1983-09-07 (se figur 17 och 18).

V
ä
g

2
0

0/000 01940

 

Figur 17. Prov på väg 542 (ÅDT = 110). 0/000-0/940:

BE6OMY 2,0 kg/m2

0-18 mm 14,8 1/m2

V
ä
g

2
4

 

 

Figur 18. Prov på väg 835 (ÅDT 125). 0/000-2/327:

BE6GOMY 2,25 kg/m2

0-18 mm 14,4 1/m2

Kommentarer 

- Det var relativt tidsödande att få rätt pH-värde på den koncentre-

rade emulgatorlösningen.
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9.6 Emulsion typ BE60S

Receptet till BE60S var:

60,0 vikt-% bitumen (B180)

0,60 vikt-% emulgator (Polyram S)

0,45 vikt-% saltsyra (30 %-ig)

0,10 vikt-% kalciumklorid (vägsalt)

vatten till 100 vikt-%

pH = 1,5 i koncentrerad emulgatorlösning

pH = 3,0 i utspädd emulgatorlösning

Emulgatorn (Polyram S) var tillverkad av Prochinor i Frankrike. Emul-

gatorn är pastaformig vid rumstemperatur och fick därför värmas för

att kunna pumpas.

Ermulsionen användes vid tillverkning av emulsionsgrus. Tillverkningen

av massor utfördes i ett oljegrusverk i Tviggesjö i Kristianstad län.

Massorna utlades i Kristianstad län på vägarna 936 och 944 (se figur 19).

Massor med emulsion från Nynäs Petroleum tillverkades och utlades på

vägarna 935 och 942. Samtliga ytor förseglades.

  

 

 

& 0/000 41797 5/247
QN
9 % Väg 944

Verum Osby

 

Figur 19. Prov på väg 944 (ÅDT = 660). 4/797-5/247:
9GAEBI16T
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Kommentarer 

Massorna med emulsion från Hässleholm hade karaktären av olje-

grus, dvs bindemedel och fint stenmaterial bakade ihop sig och de

större stenarna var ej helt täckta av emulsion.

Massorna med Nynäs-emulsion hade full täckningsgrad och var

blötare och mer lättlagda.

Beläggningen med emulsionsmassor med Hässleholmsemulsion blev

något ojämn.

Vid besiktning 1984-04-25 var väg 936 (Mölleröd-Bjärnum) skadefri

(Hässleholmsemulsion). På väg 942 (Vittsjö-Mölleröd) hade en hel del

potthål bildats i vägmitt (Nynäsemulsion).

9.7 Laboratorieanalyser av bitumen

I tabell 26 visas resultat av laboratorieanalyser gjorda av VTI.

Tabell 26. Analysresultat, prov på bitumen tagna vid emulsionstillverk-

 

 

ningen.

Provtyp Provt . provt . Kin. visk. Temp. vid Mjukpunkt Penetration Syra - Klor id -
plats datum vid (609C) 500 mmZ/s (K o R) (250 ,100g, tal joner

13590 5 sek)
mm 2 /$ oc Oc mm /1 0 mg KOH/g %

B 180 Ro inge 810428 210 119 37 1/2 2728 0 , 8 -

PO 60 r 810430 (585) 6 2 - a (1,9) m

PO 60 + B 180 v 8 10506 (2505) [0 - - (4; 2) =

PO 60 d 810512 (390) 56 - a (1,2) =

B 180 il # 215 119 37 1/2 218 0 , 8 -

B 180 äl 810522 - » - 190 3,4 -

PO 60 + B 180 n * (1425) - - - (4; 67) =

B 180 # 810730 - - 40 1/2 162 0 , 4 0 , 011

B 180 # 810813 - - 41 1/2 157 0 , 4 0 , 008

B 180 P 810818 m ev 40 1/2 172 0 , 3 0 , 010

B 180 » 810827 - - 4 0 L 66 0 , 7 0 , 0 40

SA 75 ä 810831 (2350) - - - (0,57) s

B 180 1 - » a 4 1 161 0 , 4 0 , 009

B 180 Karlstad 810731 2 av - - 2 , 6 a
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10 VERKSAMHETEN 1982

10.1 Allmänt

Till 1982 års säsong installerades 2 st plasttankar, vardera med volymen

800 1, för lagring av emulgator. Tankarna utrustades med omrörare.

Under säsongen installerades och provades en rotationsviskosimeter för

att möjliggöra bättre styrning av tillverkningsprocessen fram för allt

vad gäller BE 65R. Viskosimetern monterades på utgående emulsions-

ledning strax intill kvarnen. Med hjälp av den skulle man direkt vid

tillverkningen kunna avläsa viskositeten på emulsionen och inte behöva

vänta på laboratorieanalysen, som ju tar en tid att utföra (oftast mer än

3 dag).

Man gick under säsongen över helt till att använda Lilamuls EM 24 i

stället för Lilamuls EM 14. Man gick även över till att köpa en färdig

blandning av VO 500 och B130 till BE6O0MY.

Under 1982 levererades emulsion enligt tabell 27.

Tabell 27. Levererade kvantiteter.

 

Lev BESOR BE6S5R BE6OMY BE60OM BE6G5M BE6OS S:a

 

till län

län ton ton ton ton ton ton ton ton

VFF =- 19 - - - - - 19

VFG 11 160 2 214 - - - 385

VFH 13 - - - =- - - 13

VFK 6 1 s. 240 - 113 =- - 4 ] l

VFL 84 131 1459 762 227 20 27 2710

VFM 120 46 122 5 108 - . 40 1

S:a 239 356 1821 9831 4&8 20 27 3942
 

Samma recept användes 1982 som 1981.
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Provtagningen gjordes på samma sätt som föregående år.

Analyserna är gjorda på Vägverkets laboratorium i Hässleholm.

10.2 Emulsion typ BES5OR

289 ton BES5OR tillverkades.

Vid tillverkningen togs prover på emulsionen och resultatet av analyser-

na på dessa ses i tabell 23.

Tabell 23. Analysresultat, BESOR.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. _Min-max

Viskositet

(STV +250C) s 6 1 5-8 10

Brytningsindex 40 6 32-47 10

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 52,6 0,8 51,1-54,0 10

 

Ingen silrest och ej heller någon förändring av viskositeten kunde

konstateras efter lagring (1 månad).

10.3 Emulsion typ BE6OR 

365 ton BE6OR tillverkades.

Prov togs på emulsionen vid tillverkningen och resultat av analyserna

ses i tabell 29.
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Tabell 29. Analysresultat, BE6GOR.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. Min-max P"9Y"

Viskositet

(STV +500C) s 12 2 9-17 16

Brytningsindex 4 t 12 24-61 15

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 67,3 0,6 66,1-68,2 15

 

Inga prover uppvisade silrest eller förändring av viskositet vid lagring

(1 vecka).

10.4 Emulsion typ BE6SR

1821 ton BE6SR tillverkade.

Under säsongen varierades lösningsmedelshalten mellan 1 och 3 vikt-%

med högre lösningsmedelsmängder under kyligare väderlekstör-

hållanden (vår och höst).

Prov togs på emulsionen vid tillverkningen och resultatet av analyserna

ses i tabell 30.

Tabell 30. Analysresultat, BE6GSR.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. P'*""

Viskositet

(STV +500C) s 31 10 23-63 21

Brytningsindex 36 5 45-64 21

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 68,7 0,6 67,7-69,8 21
 

Två prover med hög viskositet vid tillverkningen uppvisade för stor

silrest efter lagring (1 vecka).
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I samband med tillverkningen av BE 65R provades rotationsviskosi-

metern. Viskosimetern mäter kontinuerligt viskositeten under tillverk-

ning och ett värde ges på en teckenruta i manövervagnen. Vid prov-

ningen varierades bitumenhalten och resultatet blev enligt figur 20.

 

   

 

   

Viskositet

STV [rot.

807 407 © = 51V

X = rot. visk.

©

X

60-41 30- x

X v 2

X

xx ej Venezuela-bitumen

40- 20-

©

& o

©

204 10-

67,4 67,6 68,3 68,7 691 Bitumenhalt

vikt-%

(analyserad)

Figur 20. Resultat av viskosimeterprovningen.

Vid provningen användes "Venezuela-bitumen". Tidigare på säsongen

använde man sig av annan bitumenkvalitet och då fick man värdet 27

för rotationsviskosimetern vid 24 sek för STV.

Det var alltså möjligt att finna ett samband mellan utslaget på

rotationsviskosimetern och bitumenhalten resp STV-värdet.



57

10.5 Ermulsion typ BE60OMY

981 ton BE 60MY tillverkades.

Prov togs på emulsionen vid tillverkningen och resultatet av analyserna

ses i tabell 31.

Tabell 31. Analysresultat, BE60OMY

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. Min-max P"9Y"*

Viskositet

(STV+500C), s 16 1 15-17 13

Brytningsindex 380 10 68-98 13

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 66 , 2 0,3 65,8-66,6 13

 

Ingen silrest eller förändring av viskositet efter lagring (1 månad).

10.6 Emulsion typ BE6OM

4438 ton BE 60M tillverkades.

Prov togs på emulsionen vid tillverkningen och resultat av analyserna

ses i tabell 32.

Tabell 32. Analysresultat, BE 60M

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Stand.avv. -Min-max P"*"*

Viskositet

(STV+50©C), s 17 3 9-20 11

Brytningsindex 85 10 98-98 11

Bitumenhelt

(indunstning) vikt-% 64 , 7 0 , 5 63,5-65,5 11

 

Ingen silrest eller förändring av viskositet efter lagring (1-2 månader).
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10.7 Ermulsion typ BE65M

20 ton BE 65M tillverkades.

På grund av de alltför sega massorna man fick 1980 ändrades receptet

1982.

82-09-14 tillverkades 10 ton emulsion enligt följande recept:

64,4 vikt-% bitumen (B 180)

5,0 å lösningsmedel (nafta)

0,41 "' emulgator (Lilamuls EM 24)

0,39 " emulgator (Lilamuls EM 25)

0,2 ä saltsyra (30 %-ig)

0,1 # kalciumklorid (vägsalt)

pH=1,2 i konc emulgatorlösning

pH=2,5 i utspädd emulgatorlösning.

Emulsionsmassor tillverkades med ett oljegrusverk i Kristianstad län i

Fjälkestad och massorna utlades på väg 1056, delen Immeln-Breanäs (se

figur 21). Massorna var fullt läggbara och klart smidigare än massorna

1980. I jämförelse med massor innehållande Nynäs-tillverkad BE 65M

var de dock något styvare. Därför tillverkades ytterligare 10 ton

emulsion 32-09-24 med 0,60 vikt-% Lilamuls EM 25 i stället för 0,39

vikt-%, för övrigt var recepten lika. Massorna med denna emulsion var

lättlagda och hade samma smidighet som "Nynäs-massorna".
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|mmeln %>:
jyg. bro o

/_QLQQQ 2
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Dönaberga

2 Väg 1056

E 31050 31830

Figur 21. Prov med AEB12Ö på väg 1056 (ÅDT=390-530)

3/050-3/830 emulsion tillverkad 82-09-24

8/350-8/800 emulsion tillverkad 82-09-24

Hörnestorp

9/100

   

För övrigt användes BE 65M tillverkad av Nynäs Petroleum.

Prov togs på emulsionen vid tillverkningen (utgående ledning) och

analysresultaten ses i tabell 33.

Tabell 33. Analysresultat, BE65M

 
 
 

 

Provning Resultat
82-09-14 82-09-24

Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2

Viskositet,
(STV +500C) s 43 33 26 32
Brytningsindex 77 76 97 116
Bitumenhalt
(indunstning) vikt-% 67,7 66 , 3 67,2 ,5
Viskositet (rot) 22 19 20 24
 

Ingen silrest efter lagring (2 månader). Viskositeten hade dock ökat

något (10-30 %).
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10.8 Ermulsion typ BE60S

27 ton BE60S tillverkades.

Vid tillverkningen 82-09-14 blev pH-värdet för högt. 1 den

utspädda emulgatorlösningen var pH=4,5 vid tillverkningens början men

kunde under tillverkningen sänkas till pH=3,0. I färdig emulsion var

pH=4,0. Massorna blev mycket styva och svåra att lägga.

82-09-19 tillverkades ytterligare emulsion och nu höll man rätt

pH-värde. Massorna blev betydligt bättre, men fastnade på skriden,

vilket troligen berodde på att det ej fanns möjlighet att tillsätta vatten

vid oljegrusverket.

Prov togs vid tillverkningen 32-09-14 och resultat från analysen ses i

tabell 34.

Tabell 34. Analysresultat, BE60S

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +259C) s 6

Prytningsindex 127

Bitumenhalt (indunstning) vikt-% 62,3

Viskositet (rot.) 11
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11. VERKSAMHETEN 1983

11.1 Allmänt

Till 1983 års säsong installerades en ny typ av pump till den koncentre-

rade emulgatorlösningen. Den gamla pumpen tålde ej den sura miljön.

Vidare togs vattenpumpen bort och i stället matas vattnet av normalt

vattentryck genom en tryckreduceringsventil.

Dessutom installerades en större tank för lösningsmedel med rymden

15 m3.

Problemet med att snabbt få ett stabilt pH-värde på den koncentrerade

emulgatorlösningen för de medelbrytande emulsionstyperna löstes

genom att tillsätta båda emulgatortyperna innan saltsyra tillföres.

Tack vare den under 1982 installerade rotationsviskosimetern har bättre

och jämnare värden på viskositeten erhållits.

I figur 22 ses en skiss över anläggningen.
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[Emulsion ca 40 m? ]
 
 
[Emulsion ca 40 m? ]
 
  

 

 

 
 

 

   
    
 

[Emulsion ca 40 m? | Lösnings-J

medel

mar fär [Bifumen ca 40 m3

över-

vagn Kvarn IBifumen ca 40 m?

|_ |         
     
 

1. Ängvörmepanna

2. Plastbehållare för [Bitumen ca 40 m?
emulgatorer, 2 x 800 l

3. Plastbehållare för
saltsyra, 800 I

4. Plastbehållare för
kalciumklorid, 50 l

5. Plastbehållare för koncentrerad
emulgatorlösning, 2 = 800 I

J
"2] 2. IBifumen ca 40 m? ]

1 

Figur 22. Skiss över anläggningen 1983.
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Samma recept användes som under 1982.

Provtagningen gjordes på samma sätt som föregående år. Tack vare de

goda erfarenheterna av rotationsviskosimetern under 1982 har man

kunnat reducera provtagningsfrekvensen.

Analyserna är gjorda på Vägverkets laboratorium i Röinge (Hässleholm).

1983 levererades emulsion enligt tabell 35.

Tabell 35. Levererade kvantiteter.

 

Lev BESOR BE6OR BE6SR BE6OMY BE6OM S:a

 

 

till län

län ton ton ton ton ton ton

VFF - l 4Q 20 - 64

VFG 45 3 - 468 - 516

VFK - 2 457 161 97 717

VFL 186 16 1741 655 311 2909

VFM 3 8 64 215 70 360

VFN 1 m lå - - 5

S:a 235 33 2306 15919 478 4571

11.2 Emulsion typ BESOR 

235 ton BE5OR tillverkades.

En förändring (och förenkling) av tillverkningsproceduren genomfördes.

Som basbitumen användes som tidigare B180 (50,0 vikt-%). Strax innan

B180 når kvarnen tillföres 3 vikt-% eldningsolja 1 (EO 1) i bitumen-

strömmen i stället för att man som tidigare tillsatt 10 % EO4 i förväg

och låtit denna blandning stå i två dygn. För övrigt var receptet som

under 1982.
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Ett prov togs på emulsionen under tillverkningen och resultatet från

analysen ses i tabell 36.

Tabell 36. Analysresultat, BESOR.

 

 
Provning Resultat

Viskositet (STV +250C) s 5

Brytningsindex 20

Bitumenhalt (indunstning) vikt-% 52,2

Viskositet (rot.) 5-6
 

1983-09-12 togs ett prov som analyserades av VTI och resultatet av

analysen ses i tabell 37.

Tabell 37. Analysresultat BESOR.

 

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +2509C) s 5,6

Brytningsindex (1983 års stenmjöl) 40

Brytningsindex (franskt filler) 72

Bitumenhalt (dest.) vikt-% 55,2

Lösningsmedelshalt (dest.) vol-% 1,8

Silrest vikt-% 0,01

Egenskap hos återstoden etter

dest. (penetration) mm/10 244

11.3 Emulsion typ BE6GOR 

33 ton BE6OR tillverkades.

Samma recept användes som 1982.
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På prov tillverkades 8 ton emulsion med lägre emulgatorhalt. Emulga-

torhalten sänktes från 0,20 till 0,175 vikt-%. 1,5 vikt-% lösningsmedel

(nafta) tillsattes. pH-värdet i den utspädda emulgatorlösningen var 2,8.

Prov togs på emulsionen och analysresultatet ses i tabell 38.

Tabell 38. Analysresultat, BE6OR (analysen utförd av VTI).

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +500C) s 19

Brytningsindex (1983 års stenmjöl) 39

Bitumenhalt (dest.) vikt-% 66,1

Lösningsmedelshalt (dest.) vol-% 2,3

Egenskap hos återstoden efter

dest. (penetration) mm/10 151

 

Emulsionen användes vid utförandet av Y2B på väg 21, delen

Tyringe-Västra Torup i Kristianstad län. Som referenssträcka lades en

Y2B med en "normaltillverkad" BE6SR (se figur 23). Prov togs på BE6GSR

och analysresultat ses i tabell 39.

Tabell 39. Analysresultat, BE6SR (analysen utförd av VTD.

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +509C) s 32

Brytningsindex (1983 års stenmjöl) 50

Bitumenhalt (dest.) vikt-% 67,5

Lösningsmedelshalt (dest.) vol-% 2,5

Egenskap hos återstoden eftter

dest. (penetration) mm/10 150
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Tyringe
Västra Torup

Figur 23. Prov med Y2B på väg 21 (ÅDT = 4310).

2/270-2/768 del I BE6GSR

2/768-3/228 del II BE6GOR

Kommentarer

- Vid besiktning av väg 21 1984-04-26 såg sträckorna bra ut. Då

stenar petades bort "trådades" bindemedlet på del I (BE6SR) medan

bindemedlet på del II (BE6GOR) hade ett sprödare brott.

11.4 Emulsion typ BE6SR 

2306 ton BE6SR. tillverkades.

Prov på emulsionen togs kontinuerligt under hela tillverkningen och

resultaten från analyserna är sammanställda i tabell 40.

Tabell 40. Analysresultat, BEGR.

 

 

 

Provning Resultat Antal

Medelv. Min-max prov.

Viskositet

(STV +500C) s 35 9 24-57 18

Brytningsindex 22 5 14-31 18

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 67,6 0,4 66,8-68,5 18

Viskositet (rot. visk.) 17-19
 

Värdena på brytningsindex var väldigt låga.
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Ingen silrest eller nämnvärd förändring av viskositeten efter lagring (ca

1 vecka).

Under säsongen varierade viskositeten enligt figur 24.

Viskositet (STV+50*C)

A

sek

70 -

60 7

50 -

40 - X X

30 - x K -X X X X X

20 -

10 -

  
.

j >] id

Maj September

Figur 24. Viskositetens variationer under säsongen 1983.
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1983-09-12 togs ett prov som analyserades av VTI och resultatet av

analysen ses i tabell 41.

Tabell 41. Analysresultat, BEGR.

 

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +509C) s 58

Brytningsindex (1983 års stenmjöl) 58

Brytningsindex (franskt filler) 58

Bitumenhalt (dest.) vikt-% 67,0

Lösningsmedelshalt (dest.) vol-% 3,0

Silrest vikt-% 0,01

Egenskap hos återstoden etter

dest. (penetration) mm/10 148

Kommentarer 

- Någon förklaring till de anmärkningsvärt låga värdena på brytnings-

index har inte hittats.

11.5 Emulsion typ BE60OMY 

1519 ton BE6O0OMY tillverkades.

Tre prov togs på emulsionen under tillverkningen och resultatet från

analyserna ses i tabell 42.

Tabell 42. Analysresultat, BE6OM Y.

 

Provning Resultat

Prov 1 Prov 2 Prov 3

 

Visksositet

(STV +509C) s 16 16 17

Brytningsindex 42 65 52

Bitumenhalt

(indunstning) vikt-% 65,4 64,9 66,5

Viskositet (rot.) 12-14 12-14 12-14
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Ingen silrest eller förändring av viskositet uppstod efter lagring

(1 månad).

1983-09-12 togs ett prov som analyserades av VTI och analysresultatet

ses i tabell 43.

Tabell 43. Analysresultat, BE60OM Y.

 

 

 

Provning Resultat

Viskositet (STV +500C) s 14

Brytningsindex (1983 års stenmjöl) 107

Brytningsindex (franskt filler) 105

Bitumenhalt (dest.) vikt-% 65,6

Lösningsmedelshalt (dest.) vol-% 3,0

Silrest vikt-% 0,0 1

Viskositet vid 60CC för åter -

stoden efter dest. mm2Z/s 4392

11.6 Emulsion typ BE60OM 

478 ton BE60M tillverkades.

Två prov togs på emulsionen under tillverkningen och resultatet från

analyserna ses i tabell 44.

Tabell 44. Analysresultat, BE6O0OM.

 

 

Provning Resultat

1 2

Viskositet (STV+500C) s 18 17

Brytningsindex 51 57

Bitumenhalt (indunstning) vikt-% 64,8 64,7

Viskositet (rot.) 12-14 12-14

 

Ingen silrest eller förändring av viskositeten inträffade efter lagring

(1 månad).
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12 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - EN ANSÄTS

En utvärdering av verksamheten i och kring emulsionstillverkningen i

Hässleholm måste ske mot bakgrund av de syften med verksamheten

som avsågs vid projektets start.

Dessa nämndes inledningsvis i denna rapport men tål att upprepas:

- Skaffa egen kompetens (att utnyttjas bl a till att anpassa emulsions-

kvalitet till stenmaterial)

- Följa kostnadsutvecklingen samt minska kostnaderna genom att

minska transportlängden

- Anpassa emulsionskvaliteten för att bland annat minska omfatt-

ningen av felaktigheter

En utvärdering fordrar medverkan av flera personer involverade i

verksamheten såväl i inledningsskedet som på senare tid. Dessa perso-

ner måste representera såväl receptur-, tillverknings- och användnings-

faserna i verksamheten.

Vad som här nedan presenteras må ses som en ansats till utvärdering då

vi på VTI på senare år i alltmer begränsad omfattning deltagit i

verksamheten. Ett förslag som härmed framförs är att denna ansats

bildar grund för en mera allsidig utvärdering till vilken bidrag lämnas

från olika ansvariga och intressenter i processen.

12.1 Produktions- och kvalitetsaspekter

När Nynäs startade sin emulsionstillverkning i Sverige anammade man

samma filosofi som för andra bituminösa bindemedel - central tillverk-

ning och distribution via ett depåsystem. Depåerna hade tidigare

etablerats - det gällde i de flesta fall endast att fylla på med

"cisternvolym" för att också kunna hantera emulsion. Många reagerade

mot Nynäs filosofi och hade i huvudsak två argument däremot:
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1. Emulsioner innehåller upp till 50 % vatten - varför i onödan

transportera detta vatten?

2. Central tillverkning omöjliggör eller försvårar ändamålsenlig an-

passning av emulsionsegenskaperna.

Dessutom fanns ytterligare betänkligheter mot att Nynäs som bitumen-

tillverkare och ej utförare av beläggningsarbeten inte i tillräcklig

utsträckning skulle förstå och ta hänsyn till användarens behov. Denna

betänklighet framskymtade ofta i diskussioner med entreprenörer in-

blandade.

Att emulgera bitumen i vatten är ett sätt att mjukgöra. Med hjälp av

kemikalier och "processning" kan emulsionen ges egenskaper helt avgö-

rande för hur den uppträder i utförandeskedet (av den aktuella belägg-

ningen). Att Nynäs skulle kunna klara tillverkningen betvivlade väl

ingen. Däremot var man tveksam till deras förmåga och möjlighet att

tillverka emulsion med rätt egenskaper.

Nynäs filosofi skiljde sig markant från den man har i Frankrike.

Frankrike är visserligen ett mera tättbefolkat och vägtätt land än

Sverige men det genomsnittliga avståndet mellan emulsionsfabriken är

där 30 km. Emulsionsfabrikerna låg 1979 lika tätt i Frankrike som

asfaltverken i Sverige.

Successivt har Nynäs byggt flera tillverkningsenheter och förfogar nu

över tre stycken fasta anläggningar och en mobil. Tillverkningen måste

ändå betraktas som mycket centraliserad.

Ett av de argument som Nynäs anförde för central tillverkning var att

tillverkningen över huvud taget krävde sådant kunnande att den inte

kunde spridas ut.

Vad har man då lärt sig av Hässleholm? En sak är tämligen klar och det

är att emulsionstillverkning är inte så fruktansvärt svårt som bland

annat Nynäs gjorde gällande då de själva startade sin tillverkning. Med
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de kunskaper vi hade när emulsionsprojektet i Hässleholm startades får

det nu närmast anses som en bedrift att komma dit man kommit i dag.

Nynäs kunde köpa sig kunskaper och teknik från USA, vilket inte var

möjligt för oss.

De entreprenörer som senare tog efter Vägverket och startade egen

emulsionstillverkning kunde i stor utsträckning åka snålskjuts på

Vägverkets framsteg. Utgångsläget låg för deras del därigenom på en

betydligt högre nivå.

Det svåra i emulsionstekniken är att finna ut vilka recept man skall ha

och hur de skall användas samt veta vilka recepturförändringar som

skall göras och vilka konsekvenser dessa får i olika avseenden.

Studerar man de receptsamlingar som emulgatortillverkare ofta till-

handahåller finner man att deras rekommendationer oftast är väldigt

opreciserade och vida. Exempelvis kan man för en ytbehandlingsemul-

sion rekommendera 0,15-0,35 % emulgator och pH 1,5-5,0. Det "an-

vändbara" receptet ligger kanske på 0,17-0,18 % emulgator och

pH 2,75-3,00.

Av de kvaliteter som hittills provats och tillverkats är det de raskt

brytande kvaliteterna som BE5OR (för klistring) och BE6OR och BE6GSR

(för ytbehandling) som är lättast att lyckas med. Dessa bygger på enkla

emulgatorsystem, i regel med bara en emulgatorsort, vilket innebär att

man vad gäller brytningssnabbheten endast har att laborera med emul-

gatormängd och pH-värde.

12.1. 1 Emulsion till ytbehandling (Y1IB och Y2B)

Vad gäller ytbehandlingsemulsioner BE6OR och BE6SR finns ingen

anledning att ta hänsyn till stenmaterialets mineralogi vid utarbetande

av recept. Ej heller är det nödvändigt att ta hänsyn till fukt och

gradering (finkornshalt) om dessa håller sig inom normvärdena.

Det recepturarbete som lett fram till dagens kvalitet har tagit fasta på

två ur användarsynpunkt väsentliga emulsionsegenskaper - brytnings-
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snabbheten och viskositeten. Brytningssnabbheten regleras med emulga-

torhalt och pH-värde. Inledningsvis satsade vi på en emulsion som i

brytningshänseende var lik den Nynäs då producerade. Ganska snart och

stegvis ändrades recepturen så att snabbare brytning erhölls (genom

sänkning av emulgatorhalten). Dagens emulsion bryter också betydligt

snabbare än Nynäs'.

Gränsen för vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma vad gäller

brytningssnabbhet bestäms av de påfrestningar emulsionen utsätts för i

hanteringsskedet - temperaturändringar, pumpning etc.

En annan åtminstone teoretiskt sett begränsande faktor skulle kunna

vara vidhäftningen i det fall brytningssnabbheten ökas genom minskning

av emulgatorhalten. Enligt uppgifter från emulgatortillverkare försäm-

ras vidhäftningen dock först vid emulgatorhalter som är mindre än

hälften av vad som krävs för en någorlunda hanteringstålig emulsion.

Beträffande viskositeten upplevde man inledningsvis problem med vari-

erande viskositeter. Problemet kunde härledas till i huvudsak varierande

flöden och att de prov som togs direkt eftter kvarnen representerade en

alltför liten kvantitet.

I en del fall inträffade också att bitumenkvaliteten varierade från en

leverans till en annan. Att utifrån provtagning och efterföljande visko-

sitetsbestämning styra tillverkningen är en omöjlig uppgift då det från

provtagning till analysresultat förlöper ett antal timmar. Efter olika

försök att mer eller mindre direkt etter tillverkning bestämma viskosi-

teten med utrinningsviskosimeter fann man slutligen lösningen i att

montera en viskosimeter på den utgående emulsionsledningen.

Viskosimetern är av standardtyp och används normalt till att bestämma

viskositeter på tjock eldningsolja. Genom upprepad provtagning och

viskositetsbestämning på laboratoriet med standardviskosimeter har

man kunnat fastställa samband som beskrivits tidigare i denna rapport.

Härigenom vet operatören att han skall ligga mellan vissa viskosimeter-

utslag vid tillverkningen för att viskositeten skall bli den rätta. Den
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möjlighet som utnyttjas för att styra in viskositeten är bitumenflödet.

Precisionen har ökat högst väsentligt. Laboratoriebestämning av visko-

siteter har koncentrerats på leveranskontrollen.

Ovan nämndes att kvalitetsvariationer hos levererad bitumen kunde

inverka på viskositeten hos tillverkad emulsion. Förklaringen ligger i att

olika bitumen är olika lätta att finfördela (känt är ju att finfördelnings-

graden bla inverkar på viskositeten). Levererad bitumen var de första

åren anläggningen användes av antingen Venezuela- eller

Mellanöstern-typ. Det är allmänt känt att Venezuela-bitumen är

lättare att emulgera än Mellanöstern-bitumen. Detta fick vi också

bekräftat i Hässleholm. Typ av bitumen kunde vi bestämma med det s k

syratalet, vilket är högre för Venezuela-bitumen än dito Mellanöstern.

(Det är inte det högre syrainnehållet som ger skillnaden i emulgerbar-

het!). I praktiken betydde skillnaden i emulgerbarhet att något högre

bitumenhalt fordrades i det fall Mellanöstern-bitumen användes. Under

säsongen 1982 meddelade bitumenleverantören att Venezuela-bitumen

fortsättningsvis skulle levereras.

Vid jämförelse med av Nynäs tillverkad emulsion har man kunnat

konstatera att dessa kunnat åstadkomma en viss viskositet med en lägre

bitumenhalt än i Hässleholm. Detta kan förklaras med:

- andra emulgatorer och dito halter

- annat bitumen

- effektivare kvarn.

Ett annat problem som delvis har med viskositeten att göra är den

avdunstning av vatten som sker vid emulsionens lagring. Emulsionen har

efter kvarnen direkt via en utloppsledning fått gå ned i en liggande

cistern (2 st 2 x 20 m?). Inledningsvis kunde konstateras att upp till 1 %

vatten kunde avdunsta över en natt om emulsionen hölls under omrör-

ning, temperaturen var ca 309%C och ventilationsöppningarna var utfor-

made på normalt sätt. Sedan s k svanhalsar (långa rör med kamtlänsar)

monterats på ventilationsrören och intermittent omrörning infördes

kunde avdunstningen minskas radikalt. (En procent vattenförlust kan

medföra en viskositetshöjning från 20 till 60 sekunder STV 509C.)
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Bitumen innehåller ofta vissa mängder salt i form av små kristaller.

Dessa kristaller kommer att återfinnas i bitumendropparna i emulsio-

nen. Genom s k osmos kan vatten från vattenfasen vandra in i bitumen-

dropparna och bindas vid kristallerna, varvid dropparna sväller och

bitumenhalten skenbart ökar. Följden blir en viskositetshöjning som kan

bli ödesdiger eftersom svällningen inte inträffar omedelbart. Omfatt-

ningen av svällningen bestäms inte bara av mängden salt utan också av

antalet saltkristaller (vid viss mängd - storleksfördelning).

Svällningen kan motverkas genom

- tillsats av salt till vattenfasen,

- snabb kylning etter tillverkning.

Det senare alternativet är inte alltid önskvärt, varför det första valdes.

Salt i form av kalciumklorid (dammbindningssalt) tillsätts regelmässigt i

alla emulsioner i en mängd av 0,1 vikt-% räknat på emulsionen. Saltet

sägs ha två effekter förutom den ovan nämnda och önskade - det ökar

hanteringståligheten och försämrar vidhäftningen (vid alltför stora

mängder). 0,1 % anses inte försämra vidhäftningen.

Av väsentlig betydelse för slutresultatet på vägen är inte bara hur

snabbt en emulsion bryter utan också hur den bryter. Bitumendropparna

skall inte bara komma i kontakt med sten- och vägytan och med

varandra, de skall smälta samman. Detta sker svårligen vid låga

temperaturer. Sammansmältningen underlättas om lösningsmedel till-

sätts emulsionen i antingen dess vattenfas eller bitumenet. Behovet av

lösningsmedel varierar med temperaturen på vägytan, stenytan och

lufttemperaturen. Då man av praktiska skäl inte kan ändra från dag till

dag har anammats en årstidsbunden variation av lösningsmedelshalten.

Sålunda ökas den stegvis under hösten från sommarvärdet 1 % till

senhöstvärdet 3 %. Ökningen träder i kraft den 15 augusti.

Under perioden 1978-1983 har två olika emulgatorer använts i den

storskaliga tillverkningen - EM 14 respektive EM 24. Båda har valts

därför att de har flytande konsistens vid rumstemperatur. (Anlägg-
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ningen är ju utformad för användning av flytande emulgatorer.) Inled-

ningsvis användes EM 14 och därefter EM 24. Genom mängdanpassning

kan man erhålla relativt lika emulsioner med de båda emulgatorerna.

Anledningen till bytet var närmast tillverkarens önskemål att upphöra

tillverkningen av EM 14.

Andra emulgatorer av flytande typ har provats. Utfallet är dock svårt

att bedöma.

Val av bitumenhårdhet var föremål för diskussioner i inledningsskedet.

Nynäs blandade A 120 och A 135 i lika delar och fick något å la A 127. I

Hässleholm valde vi A 120. Senare har man genom speciella föränd-

ringar fått gå över till B 130 och därigenom närmat sig Nynäs. Inget

tyder på att val av bitumenhårdhet var felaktigt.

12.1.2 Emulsion till ytbehandling typ Y1lG

Y1G började användas i ökad omfattning på grusvägnätet omkring 1977.

Två olika utföranden av YlG förekom, den ena med ensgraderat

material och bitumenlösning, den andra med graderat material och

vägolja. I den senare varianten förekom ibland problem med blödningar.

Detta problem såg man en lösning på med användning av emulsion i

stället för vägolja. Den av Nynäs 1977 introducerade emulsionen

fungerade också väl i detta avseende. Emellertid medförde den andra

problem då den tillverkades av ett tämligen hårt bitumen (pen 175)

och ett relativt lättflyktigt lösningsmedel (nafta). Svårarbetade kracke-

leringar uppstod i många fall något eller några år eftter utförandet,

speciellt på vägar med lasteftergivlig konstruktion.

Emulsion till Y1lG tillverkades på försök i Hässleholm första gången

1980. Vid den tidpunkten kunde man endast ana problemen med Nynäs

emulsion. Valet av bitumen för emulsionen baserades på filosofin att

detta i initialskedet efter emulsionens brytning skulle motsvara en

"härdad" vägolja (då PO 60 - numer VO 500). Återvinning av vägolja i

oljegrus som legat på vägen ett antal år visade att "benämningstempe-

raturen" i regel låg kring 900C. För att sedan åstadkomma ett så
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beskaffat bindemedel att det också nära nog behöll denna hårdhet med

tiden, bedömdes en blandning av VO 500 och B 130 kunna duga. En

blandning av 70 % VO 500 och 30 % B 180 skulle ge en benämningstem-

peratur strax under 300C.

Det bedömdes också riktigt att emulsionens brytningssnabbhet skulle

ligga i det medelbrytande registret. För detta sammansattes en emulga-

tor av två emulgatorsorter - en diamin (Lilamuls EM 24) och en

kvartenär ammoniumförening (Lilamuls EM 26 eller senare EM 25).

Diaminens uppgift är att bilda emulsion medan ammoniumföreningen

utnyttjas att reglera brytningssnabbheten.

I princip har recepturen stått sig oförändrad genom åren. Blandningen

av VO 500 och B 180 utfördes de första åren i en bindemedelstank vid

emulsionsanläggningen. Blandningen fick mogna 3 dygn, vilket blocke-

rade vissa cisternutrymmen. Detta förhållande och att dessutom bland-

ningen utfördes vid en för vägoljan farligt hög temperatur medförde att

man övergick till att köpa färdig blandning från leverantören.

Vid två tillfällen har YlG-emulsion tillverkats av annan basbitumen än

ovan nämnda. Det ena tillfället tillverkades emulsionen på BL 1500 S

och vid ett andra på VO 500.

Såväl BL 1500 S som VO 500 används för Y1lG i oemulgerad form. Vad

var då meningen med att emulgera dessa? Skälen var två. Genom

emulgeringen skulle volymen öka och viskositeten sänkas, vilket skulle

medverka till dels en bättre fördelning vid spridning dels en bättre

uppträngning i pågruset vilket skulle medföra en större fasthållen

grusmängd.

Några sträckor utfördes med de ovan beskrivna varianterna. Försöket

har ej utvärderats.
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12.1.3 Emulsion till klistring

Tillverkningen av klisteremulsion började 1980 och har inte innehållit

några dramatiska inslag.

Receptur med avseende på emulgator och pH-värde erhölls från emul-

gatortillverkaren innan tillverkning av klister över huvud taget starta-

des. Vid övergång från EM 14 till EM 24 1982 justerades naturligt

emulgatormängden så recepten ur brytningshänseende skulle ge likvär-

diga emulsioner. Halten EM 24 höjdes dock något för att ge en

långsammare brytning (0,28 % till 0,35 %). Följden av åtgärden blev att

klistret "följde med hjulen" på de fordon som trafikerade det. Återgång

till den lägre mängden eliminerade problemet.

Vad gäller den bituminösa råvaran gick man från början in för den

"mjuka" linjen då alla erfarenheter pekade åt det hållet. Av den

anledningen tillsattes 10 % E 04 till B 180 som sedan fick stå och mogna

i två dygn före emulgering. På senare år har man övergått dels till att

dosera lösningsmedlet "in-line"', dels minskat mängden till 3 %, dels

bytt ut E 04 mot E 01. Några anmärkningar på klistrets funktion har

inte inkommit efter ändringen. (Nu finns det en synnerligen viktig

klisterfunktion som man inte alltid omedelbart märker och som gäller

förmåga att "limma" beläggningslagren.)

12.1.4 Förseglings- och lagningsemulsion

Intresset för och behovet av att försegla oljegrusvägar och YlG-vägar

kom mot slutet av 70-talet.

Filosofin bakom den emulsion som på försök tillverkats 1980 i Hässle-

holm var att den skulle formuleras med en sådan brytningssnabbhet så

att sand eller stenmjöl skulle kunna användas som avtäckningsmaterial,

att viskositeten skulle vara så låg att den penetrerade såväl ner i den

gamla vägytan som upp i avtäckningsmaterialet. Vidare skulle bitume-

net efter emulsionens brytning ha en relativt hög hårdhet för att motstå

trafikens påfrestningar och inte bli "slirigt".
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Emulsionen kom att tillverkas av B 180 med en tillsats av lösningsmedel

(nafta) i storleksordningen 5 % (i emulsionen - räknat på det rena

bitumenet rör det sig om ca 8 %). Emulgatorsystemet är för övrigt lika

det som använts för BE 60 MY.

Emulsionen har förutom till försegling använts till lagningsarbeten.

Detta har blivit den huvudsakliga användningen av emulsionssorten.

12.1.5 Emulsion till emulsionsbetong

För emulsionsbetong måste man vid emulsionens formulering ta stor

hänsyn till korngradering och mineralsammansättning. Sådana emulsio-

ner kommer också att ligga i medel- eller saktabrytanderegistret.

Det är väsentligen två typer av emulsionsbetong som förekommit i

utvecklingsarbetet fr o m 1975 - öppen respektive tät emulsionsbetong.

Redan på ett tidigt stadium framstod den öppna emulsionsbetongen som

den mest lovande. I den riktningen pekade också det senare utfallet.

Öppen emulsionsbetong

Precis som för ytbehandling måste emulsionen formuleras med avseende

på brytningen och viskositeten. Skillnaden mot ytbehandling är att det,

vad gäller brytningen, inte är hanteringskänsligheten som är begrän-

sande. Här formuleras i stället helt med avseende på kornfördelning och

mineralogi, speciellt i det finare kornregistret.

Emulsionens brytningssnabbhet påverkar dels möjligheten att erhålla en

tillfredsställande täckning på stenmaterialet dels acceptabel konsistens

på färdig massa. Det senare påverkar möjligheterna att erhålla en

tillfredsställande jämnhet efter utläggning.

Viskositeten inverkar på avrinningen av emulsion från massan vid

tillverkning, transport, utläggning och efter utläggning.

Ermulsionen skall alltså formuleras med hänsyn till täckning, konsistens

och avrinning. Uppgiften är svår och leder ofta till en kompromiss.
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Nynäs emulsion BE 65 M kan också ses som resultatet av ett kompro-

missande. Emulsionen finns i två varianter - den ena för tillverkning av

massor i oljegrusverk, den andra för blandningsläggare (Midland Mix

Paver). Etter en tids användning av Nynäs emulsion kom man underfund

med dess egenskaper. Sålunda lärde man sig att finmaterialhalten i

gruset inte fick vara för hög, ej heller för låg. Den optimala visade sig

ligga i ett snävt register - mellan 1,5 och 2,5 % passerande 0,074 mm.

Vidare fick inte vatenhalten överstiga 1 å 1,5 % med hänsyn till

avrinning.

Med hänsyn till svårigheten att formulera emulsionen och de behov av

emulsioner som betraktades som viktigare att tillgodose, emulsion till

Y1, Y2 och Y1G, gjordes inga stora satsningar på typen i Hässleholm.

Tillfällen till att tillverka och prova emulsionstyper gavs 1980 och 1982

i anslutning till ett större försök på några vägar i Kristianstads län.

1980 fyllde stenmaterialet inte de normala kraven (för hög finmaterial-

halt) och endast en chans gavs - ca 10 ton emulsion tillverkades.

Resultatet blev inte bra. Man kan dock trösta sig något med att även

Nynäs emulsion som användes på objektet för övrigt inte gav fullgott

resultat men dock bättre.

1982 gavs ny chans och resultatet blev betydligt bättre.

Därefter har ingen verksamhet förekommit med BE 65 M. Delvis bero-

ende på att VFL's oljegrusverk "skrotades" etter 1982 års säsong.

Tät emulsionsbetong - emulsionsgrus

Stenmaterialet till tät emulsionsbetong eller emulsionsgrus faller inom

samma gränser som för oljegrus. Den ursprungliga tanken med tät

emulsionsbetong-emulsionsgrus var att man skulle kunna tillverka detta

av i princip samma grus som oljegrus. Emulsionsbetongens/-grusets

användningsområde var tänkt för avjämning och förstärkning och för

vissa mindre trafikerade vägar också fungera som slitlager. Emulsions-

betongen/-gruset skulle kunna tillverkas som alternativ till oljegrus

utan några större omställningar i oljegrusverket. I princip skulle endast
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vägoljan bytas ut mot emulsion. I emulsionsgruset skulle emulsions-

mängden avpassas så att resterande bitumenhalt efter emulsionens

brytning skulle vara 3,7-4,2 % med andra ord som i astaltgrus (AG, BG).

Det franska emulsionsgruset "graves-emulsion" utgjorde förebild.

I emulsionsbetongen/emulsionsgruset bryter emulsionen på ett annat

sätt än i öppen emulsionsbetong. Den högre tinmaterialhalten ger en

större total stenyta, vilket snabbar upp brytningen. Den täta samman-

sättningen försvårar uttorkningen. Problemen med avrinning föreligger

heller ej på samma sätt då emulsionen på ett helt annat sätt fångas upp

i massan.

Vid fomuleringen måste man följdaktligen ta stor hänsyn till kornsam-

mansättningen och petrografin. Att förlita sig på avdunstning av vatten

för att emulsionen skall bryta kan vara vanskligt i vårt klimat.

Emellertid var så fallet med Nynäs emulsion för emulsionsbetong.

Genom den långsamma brytningen kan emulsionsbetongen lätt påverkas

av tidiga regn. Emulsionen tvättas helt sonika bort. (Vid försök med tät

emulsionsbetong i Hassela i Gävleborgs län 1978 kom ett kraftigt

regnväder överraskande vid transport av massan till utläggningsplatsen.

Ytskiktet var helt rentvättat från emulsion vid framkomsten.) Det enda

positiva med en långsam brytning är att stenmaterialet blir ordentligt

omslutet med emulsion (om nu detta är nödvändigt).

Den filosofi som låg till grund för försöksverksamheten i Hässleholm

var (precis som i Frankrike) att emulsionen skulle bryta relativt snabbt.

Kontakt togs med emulgatortillverkare i Frankrike och provkvantiteter

liksom receptur importerades.

Den relativt snabba brytningen innebär att emulsionen bryter mot

finmaterialet och att en del större stenar lämnas oöverdragna, precis

som i oljegrus. Genom att massan även efter brytningen innehåller

vatten erhålls en viss "smörjning", vilket underlättar utläggning och

packning. För att något bestämma den snabba brytningen kan man ta en
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nära nytillverkad massa, hålla den i rinnande vatten under t ex en kran

och knappt märka någon urtvättning.

Försök med ovan beskrivna emulsionstyp genomfördes i Kristianstads

län 1980 och 1981, dock i mycket begränsad omfattning.

Om nu en emulsion som denna fungerar bra på laboratoriet är det inte

därmed säkert att den fungerar bra i fält. Massakonsistensen t ex är

mycket känslig för vattenhalten i massan. Ofta räcker det inte med

emulsionsvattnet och den fukt som i regel finns i gruset utan man måste

tillsätta vatten. Svårigheten med det senare och det förhållande att

fukthalten i gruset varierar gör det svårt att erhålla en jämn vatten-

halt. Effekten av för låg vattenhalt är att massan blir torr och lätt

separerar. Är vattenhalten hög blir konsistensen flytande, vilket påver-

kar trafikerbarheten och möjligheterna att packa tillfredsställande.

Förutom att vattenhalten kan variera, varierar också kornsammansätt-

ningen bl a beroende på att materialet oftast inte är fraktionsuppdelat.

Dessa ovan beskrivna problem har ofta varit den direkta orsaken till

mindre lyckade arbeten med Nynäsemulsion och var så också vid

försöken med Hässleholmsemulsion.

Ett annat problem som delvis är vattenhaltsberoende är att massan

gärna fastnar på skriden vid utläggningen. Då detta ej fördelar sig

jämnt över skridens bredd är det lätt att inse följderna. Det kan också

inträffa att massan fastnar mot valsarna vid det efterföljande pack-

ningsarbetet. En avsandning av ytan före packningsarbetet kan avhjälpa

problemet. Sanden stjäl emellertid utrymme och kan heller inte alltid

appliceras jämntjockt i ytskiktet, vilket kan leda till andra problem.

I de fall man lyckats hålla ovan nämnda faktorer under kontroll har

resultatet dock blivit bra.
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12.2 Kompetensuppbyggnad

Syftet med kompetensuppbyggnaden vad gäller emulsionstillverknings-

verksamheten kan sägas ha två inriktningar:

- dels att utnyttjas bland annat till att vidareutveckla emulsionstekni-

ken vad gäller emulsionskvaliteten

- dels att över huvud taget öka kunskaperna om emulsionstekniken

Det förstnämnda skulle i första hand avse den mindre gruppen ("inre

kretsen") som sysslade med utvecklingsverksamheten. Resultatet skulle

bli bättre emulsioner inte bara i Hässleholm utan också hos andra

tillverkare som Nynäs. "Visste man bara vad som var möjligt att
åstadkomma var det ju senare lätt att gå till andra tillverkare och

kräva detsamma som Vägverket klarade av."

Det andra avsåg en större grupp. Det fanns exempelvis tankar om att

för viss tid inackordera arbetsledare, laboranter etc i Hässleholm med

avsikt att lära dessa en del av emulsionstekniken. Ett annat alternativ

som också fanns med i bilden var att flytta anläggningen från plats till

plats och på så sätt sprida kunnandet. (Anläggningen utformades också

med tanke på detta.)

Ser man på utfallet står det klart att man kommit längst vad gäller den

första inriktningen. Exempel härpå är utveckling av ytbehandlingsemul-

sion som bryter snabbare, emulsion till Y1lG på mjukare bas samt

förseglings- och lagningsemulsion.

Vad gäller kompetensuppbyggnaden för de personer som är engagerade

vid Hässleholmsanläggningen alltifrån driften och laboratoriet till an-

vändningen har kompetensuppbyggnaden kunnat ske dels genom det

dagliga arbetet (intimt samspel oftast) dels har det kompletterats med

kurser som VTI anordnat och genom att VTI haft personal vid anlägg-

ningen vissa tider (inte bara i anslutning till försök).
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12.3 Kostnadsbilden 

Den totala kostnadsbilden kan endast VFL svara för. För att få en riktig

bild av kostnaderna kan man inte bara jämföra dessa "rakt upp och ned".

Faktorer som tillgänglighet, kvalitet och kvalitetsanpassning måste tas

med i bilden.

12.4 Framtidsutsikterna

Verksamheten har mer och mer gått mot produktion. Den mera regel-

mässiga utvecklingsverksamheten har avklingat. Därmed inte sagt att

det inte skulle förekomma en vidareutveckling av tillverkade produkter.

Vidareutvecklingen blir en del i det dagliga arbetet.

Produktionen omfattar i dag produkter som fungerar tillfredsställande

för ytbehandling (YIB, Y2B och YIG), för försegling (F), för klistring

samt lagning. Sannolikt finns möjlighet att ytterligare förbättra dessa

produkter. Behovet därvidlag kan användarsidan informera om medan

VTI kan bedöma möjligheterna.

Ovan nämnda produkter används i relativt stor omfattning nära Hässle-

holm, vilket är en förutsättning för att nå resultat av ett utvecklings-

arbete. Vad beträffar emulsioner för blandningsbeläggningar saknas en

"näraliggande" möjlighet att prova dessa i och med att VFL's oljegrus-

verk har skrotats. Skall sådana emulsioner utvecklas får man vara

beredd på vissa transporter av tillverkad provvara.

På nästa sida skissas på en struktur för ett fortsatt arbete med

emulsionsutveckling som kan bilda underlag för en diskussion om

behovet och nyttan.
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Tillämpning Önskvärd förändring Möjliga alternativ

 

Ytbehandling av

belagd väg

Sprutlagning

Ytbehandling av

snabbare brytning

(påverkar hanterings-

tåligheten i negativ

riktning)

snabbare brytning

bättre penetrerings-

förmåga

andra bindemedels-

1 eller 2

1 eller 2

2 men med annat bas-

 

grusväg egenskaper bitumen

Kallt genbruk lämplig receptur 2

Lagningsmassa lämplig receptur 2

Indränkning lämplig receptur med 2

hänsyn till viskositet

och brytning

Alt. 1 Justering av recept (mindre justeringar görs efter samråd

med VTI - effekterna studeras och följs upp av VF).

Alt. 2 Utprovning av nya recept t ex med andra kemikalier (VTT's

medverkan nödvändig - innebär i regel lab.utprovning).
 




