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FÖRORD

Föreliggande rapport beskriver ett forskningsprojekt genomfört vid

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) under 1987-88.

Uppdragsgivare har varit Vägverket och AB Nynäs Petroleum, som till

lika delar finansierat projektet.
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Undersökning av en laboratoriemetod för bedömning av bitumenemul-
sioners brytegenskaper

av

Ulf Isacsson
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En laboratoriemetod för bedömning av bitumenemulsioners brytegen-

skaper har studerats. Vid provning enligt metoden sätts med bestämd

hastighet ett finkornigt stenmaterial (filler) till ett emulsionsprov under

omrörning. Blandningen blir succesivt mer trögflytande och övergår så

småningom till en massaliknande produkt. Emulsionen sägs ha brutit när

massan släpper från provkärlet och ansamlas runt omröraren. Den

mängd filler som åtgår för brytning av 100 g bitumenemulsion .benämnes

emulsionens brytindex.

Studien har omfattat två steg. Först har metoden "Optimerats", dvs ett

antal parametrar av betydelse för provningsresultatet har studerats.

Baserat på resultaten av dessa undersökningar har en preliminär metod-

beskrivning utarbetats. Denna metodbeskrivning har sedan använts vid

en ringanalys för uppskattning av metodens repeter- och reproducerbar-

het.Vid ringanalysen har 6 laboratorier deltagit. Tre bitumenemulsioner

med olika brytindex har studerats liksom tre olika filler.

De försöksparametrar som studerats är omrörningshastighet, material

och storlek hos provkärl, provningstemperatur, hastighet för fram-

matning av filler, fillertyp samt fukthalt hos fillret.

Studierna av försöksparametrarna visar bl.a. att provningstemperaturen

har relativt stort inflytande på analysresultatet (brytindex varierar med

ca en enhet/grad).
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Vid ringanalysen har också repeter- och reproducerbarhet vid bestäm-

ning av bitumenemulsioners viskositet enligt MBB 42-84 utvärderats.

Viskositet bestämd enligt denna' metod är den tid i sekunder* det tar för

en given volym emulsion vid en bestämd temperatur (25 eller SOOC) att

rinna igenom ett cirkulärt hål (diameter 4 mm) i ett standardiserat

provkärl.

Ringanalysen indikerar att repeterbarheten är ca 10% och reproducer-

barheten ca 25% av medelvärdet vid bestämning av brytindex (95%

sannolikhet). Vid analys av viskositet är enligt denna undersökning

repeterbarheten ca 10% av medelvärdet medan reproducerbarheten är

betydligt sämre (upp till 46%). Det skall emellertid i detta sammanhang

betonas att det statistiska underlaget är mycket begränsat (endast tre

olika emulsioner har undersökts).
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Investigation of a laboratory method for assessing the breaking proper-
ties of bitumen emulsions

by

Ulf Isacsson

Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

A laboratory method for assessing the breaking properties of bitumen

emulsions has been investigated. In testing with this method, filler is

added at a predetermined rate to an emulsion sample during mixing.

The mix becomes successively more viscous and gradually turns into a

product resembling a mastic. The emulsion is said to have broken when

the mix detaches from the testing vessel and collects around the mixer.

The amount iof filler that is required for breaking 100 g of bitumen

emulsion is termed the emulsion's "breaking index".

The study comprises two stages. First, the method has been optimized,

i.e. a number of parameters of importance for the test results have

been studied. Based on the results of these investigations, preliminary

test instructions have been formulated. These test instructions have

then been used in a ring analysis to estimate the repeatability and

reproducibility of the method. Six laboratories have participated. Three

bitumen emulsions with different breaking indexes have been studied

together with three different fillers.

The test parameters studied were mixing speed, material and size of

the test vessel, test temperature, speed of addition of filler, type of

filler and moisture content of the filler.

The studies of the test parameters show among other things that the

testing temperature has a relatively large influence on the results of

the analysis (the breaking index varies by about one unit/degree).

In the ring analysis, repeatability and reproducibility in determinations

of the viscosity of bitumen emulsions according to MBB 42-84 have also
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been evaluated. Viscosity determined by this method is defined as the

time in seconds that it takes for a given volume of emulsion at a

certain temperature (25 or 50°C) to run through a Circular hole

(diameter 4 mm) in a standardized test vessel.

The ring analysis indicates that the repeatability is about 10% and

reproducibility about 25% of the mean in determination of the breaking

index (95% probability). When analysing viscosity, repeatability is,

according to this investigation, about 10% of the mean while the

reproducibility is considerably poorer (up to 46%). However, it must be

emphasized in this context that the statistical basis is very limited

(only three different emulsions have been studied).
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1. INLEDNING

Bitumenemulsioner används idag som bindemedel i olika typer av

vägbeläggningar som ytbehandling, indräkt makadam och öppen emul-

sionsbetong.

En väsentlig egenskap hos en bitumenemuls'ion är dess stabilitet. I

princip bör emulsionen vara så stabil som möjligt under transport och

lagring. Vid tillverkning av emulsionsbetong i ett asfaltverk får inte

heller asfaltdropparna "falla ut" så snabbt på stenarna att massan blir

svår att lägga ut och packa. Utlagd på vägen skall emellertid massan

(beläggningen) så snabbt som möjligt uppnå maximal stabilitet, dvs

" emulsionen skall snabbt bryta mot stenmaterialet. Vid tillverkning av

emiulsion måste man därför alltid kompromissa mellan _dessa två mot-

verkande krav.

Under årens lopp har ett mycket stort antal laboratoriemetoder för

bedömning av bitumenemulsioners brytegenskaper föreslagits (1). En av

dessa metoder, som närmare studerats i denna undersökning, brukar

"benämnas "Fransk-ryska fillermetoden". Att just denna metod valts

beror i första hand på att analysutrustningen i fråga är relativt billig

att anskaffa. Provning enligt denna metod är dessutom enkel att utföra.

Den undersökning, som presenteras i detta meddelande består av två

steg. Först har metoden "optimerats", dvs ett antal parametrar av

betydelse för provningsresultatet har studerats. Baserat på resultaten

av dessa undersökningar har en preliminär metodbeskrivning utarbetats.

Denna metodbeskrivning har sedan använts vid en ringanalys för att

uppskatta metodens repeter- och reproducerbarhet.

Vid ringanalysen har också repeter- och reproducerbarhet vid bestäm-

ning av bitumenemulsioners viskositet enligt MBB 42-84 utvärderats.
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2. MATERIAL

2.1 Bitumenemulsioner

Vid "optimeringsförsöken" (avsnitt 3) användes två av AB Nynäs

Petroleum tillverkade emulsioner, en raskt brytande (BE 65R) och en

"medelbrytande" (BE 60M). Erhållna analysresultat för de två emulsion-

erna framgår av tabell 1. För varje emulsionskvalitet finns två värden

angivna. Värde nrl representerar emulsion som levererades till VTI

870204 medan värde 2 erhölls på emulsionsprov tillsänt VTI 870316. I

fortsättningen benämns dessa emulsionsprover enligt följande:

BE SOM (1)

. BE 60M (2)

BE 65R (1)

BE 65R (2)

'Som framgår av tabell i uppfyller samtliga emulsioner BYAs specifika-

tionskrav.

I ringanalysen (avsnitt 4) ingick emulsioner av detre typer som används

mest frekvent i Sverige idag, nämligen BE 65R, BE 65M och BE 6OM.

Någon normanalys av dessa emulsioner utfördes ej. Resultaten från

mätningen av brytindex och viskositet redovisas i avsnitt 4.

2.2 Filler

I denna undersökning användes tre olika filler benämnda

Skärlundafiller

Glanshammarfiller

Sikaisolfiller

Skärlundafiller är ett granitiskt "borrkaxfiller" uttaget vid Skärlunda

(Norrköping). Fillret har använts i Sverige vid provning av bitumen-

emulsioners brytegenskaper enligt BYA under åren 1983-87.
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Parameter BE60M BE65R
1 2

Krav enligt BYA
BE60M BE65R

Lägst Högst Lägst Högst

 

Destillation

Bindemedelshalt
Vattenhait

Lösningsmedelshalt

Destillationsâterstodens
penetration v'id 25°C,
100 g, 5 s

Viskositet STV 4 mm, 50°C

Silprov, 0.5 mm

Brytegenskaper

Lagring 7 dygn
Viskositet STV 4 mm, 50°C
Silprøv 0.5 mm

Lagring 28 dygn
Viskositet STV 4 mm, 50°C
Silprov 0.5 mm

Bindemedelshalt,
snabbmetod

vikt-%

vol-%
vol-%

mm/lO

vikt-%

8

s

vikt-%

5

vikt-%

vikt-%

184 203

17 16

0.002 0.001

134 105

17 14
0.001 0

65.0 67.2

60 65

153 154

40 36 8 20 20 45

0.003 0.001 0.1 0.1

70 0 76 140 90

0 0.001 0.1

0.1

69.0 69.1
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Glanshammarfiller är ett kommersiellt tillgängligt fältspatfiller som

1984 anskaffades till VTI. Tanken var att detta :filler skulle ersätta

Skärlundafillret som " referensfiller" när detta tog slut.

Sikaisolfillret är ett kvartsitfiller importerat från Frankrike, där det

används som "referensfiller" vid provning enligt "Fransk-ryska meto-

den". Sikaisolfiller har även i viss omfattning använts i Sverige vid

provning av emulsioners brytegenskaper.

Kornstorleksfördelningen hos de tre fillren ges i figur 1. Kornkurvorna

har erhållits genom sammanställning av resultat erhållna i lasergranulo-

meter (material < 0.18 mm) och vid torrsiktning (material > 0.18 mm).

3. "FRANSK-RYSKA FILLERMETODEN"

Provning av bitumenemulsioners brytegenskaper enligt "Fransk-ryska

fillermetoden" går i korthet till på föjande sätt:

.Ca 190 g silad och tempererad emulsion invägs i en 0.5 l aluminium-

burk. Filler sätts med bestämd hastighet till emulsionsprovet under

omrörning. Blandningen blir succesivt mer trögflytande och Övergår

så småningom till en massaliknande produkt. Emulsionen sägs ha

brutit när massan släpper från provkärlet och ansamlas runt om-

röraren. Den mängd filler som åtgår för brytning av 100 g bitumen-

emulsion benämns emulsionens brytindex.

En principskiss av analysutrustningen ges i figur 2.

4. "OPTIMERINGSFÖRSÖK"

En rad parametrar som kan ha inflytande på resultatet vid bestämning

av brytindex enligt "Fransk-ryska fillermetoden" har studerats. Vid

dessa undersökningar har VTIs interna metodbeskrivning använts. Skär-

lundafiller har använts om ej annat anges.
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4.1 Omrörningshastighet

Vid tidigare utförda analyser vid VTI har omrörningshastigheten normalt

varit 260 varv/minut. I denna undersökning har dessutom 110, 450 och

535 varv/minut provats.

Resultaten ges i figur 3. Som framgår ökar brytindex med ökande omrör-

ningshastighet.

Den använda omrörarmotorn har svårigheter att hålla konstant hastig-

het vid 110 varv/minut. Detta i kombination med svårigheter att

noggrant bestämma brytindex vid högre hastigheter har lett till en

"standardiserad" omrörningshastighet på 260 varv/minut (bilaga 1).

4.2 Material och storlek hos provkärl

I Sverige har olika material (glas eller aluminiumplåt) och volym (0.5

resp. 1 1) hos provkärlet använts. För att få en uppfattning om denna

variation påverkar resultatet har ett antal alternativ för provkärl

studerats.

Resultaten, som ges i tabell 2, är svårtolkade.

Av praktiska skäl används burkar av aluminium ("engångsprodukt").

Lämplig storlek har bedömts vara 0.5 1.

4.3 Provningstemperatur

Brytindex har bestämts vid 4 olika provningstemperaturer, nämligen 10,

25, 30 och 40°C. Före bryttest har emulsions- och fillerprovet liksom

provkärlet tempererats till aktuell temperatur.

Själva provningen har sedan utförts vid rumstemperatur under kortast

möjliga tid.
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Figur 3 Brytindex som funktion. av omrörningshastighet

Tabell 2 Inverkan av material och volym hos provkärlet på.
emulsionens brytindex.

  

Provkärl Emulsion Brytindex (g)

Ål-0.5 l BE 60M (1) 107

Al-l.Ol BE 60M (1) 102

Glas-0.5 l BE 60M (I) 114

Glas-1.0 l BE 60M (I) 96

Al-0.5 l BE 65R (I) 75

Al-l.0 l BE 65R(1) 77

Glas-0.5 l BE 65R (I) 75

Glas-1.0 l BE 65R (I) 70
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Resultaten sammanfattas grafiskt i figur 4. Som framgår av denna figur

har provningstemperaturen relativt stor betydelse för resultatet. För de

två undersökta systemen varierar brytindex med ca 1 enhet/grad.

Provningstemperaturen måste alltså normeras. Av praktiska skäl har

"provningstemperaturen" 25°C valts för emulsionen och rumstempera-

tur för fillret.

4.4 Hastighet vid frammatning av filler

Tre hastigheter (0.1, 0.3 och 0.5 g/s) studerades (omrörningshastighet

260 varv/minut).

Som framgår av figur 5 ökar brytindex kraftigt vid höjning av hastig-

heten från 0.1 till 0.3 g/s medan ytterligare ökning inte tycks påverka

resultatet påtagligt.

För att bekräfta resultaten utfördes ytterligare en mätserie. Fram-

matningshastigheterna var nu 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 resp. 0.5 g/s.

Resultaten ges i figur 6.

För BE 6OM erhölls samma resultatbild som i första mätserien. Däremot

noterades inget märkbart inflytande på brytindex av frammatnings-

hastighet vid undersökningar med BE 65R.

Resultaten antyder att 0.3 eller 0.4 g/s är lämplig frammatningshastig-

het. I den normerade metodbeskrivningen (bilaga 1) har frammatnings-

hastigheten 0.3 g/s valts. Denna hastighet har tidigare använts vid VTI.

Erfarenheten är god.

4.5 Fillertyp

Tre olika filler har studerats (se avsnitt 2.2).

Resultaten ges i tabell 3.
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Figur 6 Brytindex som funktion av hastigheten för frammatning av
filler. Mätserie 2.

Tabell 3 Inverkan av fillertyp på brytindex.

Filler Emulsion Brytindex (g)

Skärlunda BE 60M (2) 101

Glanshammar BE 6OM (2) 108

Sikaisol BE 60M (2) 98

Skärlunda BE 65R (2) 74

Glanshammar BE 65R (2) . 79

Sikaisol BE GSR (2) 77
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Ingen påtaglig skillnad mellan de olika fillren har kunnat påvisas i denna

begränsade undersökning. Som framgår av figur 1 består Sikaisolfillret

av finare partiklar än de två övriga. TeoretiSkt sett skulle brytindex

med Sikaisolfiller bli lägre än med de två övriga på grund av högre

specifik yta. Vi bortser då från möjligheten att den kemiska samman-

sättningen hos fillren kan variera och därmed'påverka brytha__stigheten.

Ingenting i denna undersökning tyder emellertid på att emulsioner

bryter snabbare mot Sikaisolfiller än mot de två övriga fillren.

4.6 Fukthalt

Luftfuktigheten varierar som bekant med årstiden. Undersökningar har

därför utförts för att kontrollera om olika brytindex erhålls när fillret

ifråga förvarats vid olika relativ' fuktighet (20, 40 och 50%). I den

aktuella undersökningen lagrades fillret ett dygn vid nämnda fukthalt.

Som framgår av tabell 4 tycks fukthalten inte ha avgörande betydelse

för resultatet.

Tabell 4 Inverkan av fukthalt på brytindex (Skärlundafiller)

  

Relativ Emulsion Brytindex (g)
fuktighet

(96)

20 Bli 60M (2) 96

#0 BE 60M (2) 93

50 BE 60M (2) 96

20 BE 65R (2) 72

40 BE 65R (2) 68

50 BE 65R (2) 75
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5. RINGÅNALYS

På grundval av tidigare erfarenheter vid VTI och resultaten från

"optimeringsförsöken" (avsnitt 4) har en preliminär metodbeskrivning

utarbetats. Denna metodbeskrivning har legat till grund för en ring-

analys av "Fransk-ryska fillermetoden". I ringanalysen har föjande

laboratorier deltagit:

Väg- och trafikinstitutet (Linköping)

Vägverket (Hässleholm)

Nynäs Petroleum (Nynäshamn)

Nynäs Petroleum (Härnösand)

Nynäs Petroleum (Göteborg)

Scanroad (Stockholm)

Ringanalysen genomfördes enligt ett provningschema (bilaga 2) som

innebar att alla laboratorier utförde Samma analys vid "samma till-

fälle".

Tiden för transport av emulsionsproverna (i 5 l plastdunkar) från

Nynäshamn till resp. laboratorierna minimerades. Proverna transpor-

terades "uppvärmda" (isolerade med frigolit).

5.1 Begreppen repeter- och reproducerbarhet.

Vid upprepad provning av material enligt en given metodbeskrivning _

erhålls spridning i mätresultaten även om provningen utförs på "identis-

ka material under identiska förhållanden". Detta beror på att faktorer

som påverkar mätresultatet inte kan fullständigt kontrolleras. Sådana

faktorer kan vara laboranten, utrustningen, kalibreringenav utrustning-

en samt yttre förhållanden (t.ex. temperatur och fuktighet). Spridningen

blir större när provningarna utförs av olika laboranter och/eller med

olika utrustning än när de utförs aven person med en och samma

utrustning. Följaktligen är olika spridningsmått tänkbara utifrån de

förutsättningar vid vilka provningarna utförs (2).

VTI MEDDELANDE 578
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Två extremmått för spridning, repeter- resp. reproducerbarhet, har

fått stor "spridning" som mått på precisionen vid analys enligt en given

provningsmetod. Repeterbarhet hänförs till provningar utförda med

korta tidsintervall i ett laboratorium av en laborant, som använder en

och samma utrustning. Reproducerbarhet däremot förbinds med

olika laboratorier vilket innebär olika laboranter och olika Utrustningar.

Ovan nämnda "spridningsfaktorer" (laborant, utrustning, yttre förhållan-

de) kan antas påverka reproducerbarheten men inte repeterbarheten (2).

Begreppen repeter- resp. reproducerbarhet definieras på följande sätt

(2):

Repeterbarheten r är värdet under vilket den absoluta differensen

mellan två enkelvärden förväntas falla vid användning av samma

provmaterial och metod, vid likvärdiga förhållanden (samma för-

söksperson, utrustning och -laboratorium samt under en kort tids-

period) och vid en bestämnd sannolikhet (vanligen 95%).

Reproducerbarhet R utgör värdet under vilket den absoluta diffe-

rensen mellan två enkelvärden förväntas falla vid användning av

samma provmaterial men vid olika förhållanden (olika försöks-

personer, utrustningar och laboratorier och/eller olika tid)

och vid en bestämnd sannolikhet (vanligen 95%).

5.2 Utförda undersökningar.

För utvärdering av repeter- och reproducerbarhet vid provning enligt

"Fransk-ryska fillermetoden" utfördes en ringanalys med två mätserier.

I den första mätserien användes 2 emulsioner, en "raskt brytande"

(BE 65R) och en "medelbrytande" (BE 60M). Två fillermaterial

(Skärlunda och Glanshammar, se avsnitt 2.2) provades och' varje labora-

torium utförde tio enskilda bestämningar på varje materialkombination

(filler/emulsion).

I den andra mätserien användes förutom ovan beskrivna material

ytterligare en "medelbrytande" emulsion (BE 65M) och ett filler

VTI MEDDELANDE, 578
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(Sikaisol). Antalet materialkombinationer var i detta fall alltså 9. Två

enskilda bestämningar utfördes på varje materialkombination.

De 3 emulsionSprovens (BE 60M, BE 65M och ABB 65R) viskositet be-

stämdes enligt MBBäüZ-84. Viskositet bestämd enligt denna metod är

den tid i sekunder det tar för en given volym emulsion vid en bestämd

temperatur (25 eller SOOC) att rinna igenom ett cirkulärt hål (diameter

4 mm) i ett standardiserat provkärl. Två analysprov undersöktes i varje

' laboratorium.

5.3 Resultat.

Resultaten från analys av brytindex. ges i tabellerna; 5 och 6 samt

viskositet i tabell 7. Variationskoefficienten definieras som kvoten

mellan standardavvikelse och medelvärde och anges i %. Repeterbar-

heten, r och reproducerbarheten, R, har beräknats på följande sätt (2):

r: 2.83'5r

R:

där Sr: standardavvikelse "inom laboratoriet"

och SR: standardavvikelse "mellan laboratorier"

I figurerna 7-8 har repeterbarhet och reproducerbarhet 'avsatts som

funktion av medelvärdet för brytindex. Figur 9 visar motsvarande

samband för viskositet.

5.4 Diskussion

Vid genomförandet av en ringanalys av det slag som beskrivs i detta

meddelande bör vissa fortsättningar vara uppfyllda (2).

De laboratorier som deltar i undersökningen skall vara förtrogna med

metoden ifråga och urvalet av laboratorier bör ske slumpmässigt.

Antalet laboratorier bör ej understiga 8. Analysprover bör väljas så att

mätvärdena på parametern ifråga (brytindex, viskositet) täcker det

VTI MEDDELANDE 578
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Tabell 5 Resultat vid ringanalys av "Fransk-ryska fillermetoden" (10
analysprov på varje materialkombination)

 

Laboratorium Analysprov Materialkombination
1 2 3 4

 

75 90 119 114
75 92 121 127
80 97 114 114
79 101 123 127
80 93 117 112
78 94 125 127
80 99 124 121
80 93 118 130
85 91 116 113
82 93 116 112

Medelvärde 79 94 119 120

E
;
u
>
a
a
x
l
o
\
v
u
a
-
u

u
h
-

 

83 102 138 110
86 106 139 117
82 110 143 111
85 110 140 119
87 102 144 119
84 111 140 112

' 88 110 134 114
82 106 142 117
84 107 140 110
83 112 136 112

Medelvärde 84 108 140 114

E
;
u
a

\
l
o
s
u
z
a
-
u
n
»
-

  

1 77 95 134 104

2 77 92 131 104
3 75 92 129 111
4 71 94 130 110

3 5 75 103 138 114

6 72 108 120 111
7 80 102 128 106
8 75 94 130 106
9 75 107 113 109
10 74 91 114 104

Medelvärde 75 98 127 108

Laboratorium: Materialkombination:

1: VTI (Lfnköping) 1: BE 65R + "Skärlunda"
2: VV (Hässleholm) 2: BE 65R + "Glanshammar"
3: Nynäs (Nynäshamn) 3: BE 60M + "Glanshammar"
4: Nynäs (Härnösand) 4: BE 60M + "Skärlunda"
5: Nynäs (Göteborg)
6: Scanroad (Stockholm)
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Laboratorium Analysprov Materialkombination

    

l 2 3 4

1 79 94 127 136
2 79 91 130 122
3 82 91 121 126
4 83 91 116 120

4 5 83 90 124 116
6 82 89 119 122
7 79 91 128 116
8 83 89 128 117 ,

9 84 89 130 121
10 75 88 126 119

Medelvärde 81 90 125 122

1 90 99 ' 127 109
2 96 107 113 121

3 94 111 125 119 4
4 92 103 122 121

5 5 87 - 110 116 106
6 87 97 122 108
7 84 92 113 110
8 84» 91 123 110
9 76 89 119 110
10 86 93 116 121

Medelvärde 88 99 120 1 13

1 80 86 114 116
2 78 87 112 110
3 80 88 112 108
4 79 81 114 110

6 5 86 87 112 108
6 78 86 118 112
7 79 89 116 111
8 81 89 116 112
9 77 88 116 111

. 10 80 92 116 112
Medelvärde V 80* 87 115 1 11

Medelvärde, M 81 96 124 115
Standardavvikelse
"inom laboratoriet": 3.3 4.9 4.9 5.2
"mellan laboratorier": 5.3 8.5 9.9 7.1
Variationskoefficient
"inom laboratoriet" (°/o): 4.1 5.1 3.9 4.5
"mellan laboratorier" (%): 6.6 8.9 8.0 6.2
Repeterbarhet, r: 9.4 14 14 15
Reproducerbarhet, R: 15 24 28 20
(r/M)-100 (%): 12 15 11 13

19 25 23 17(R/M)°100 (°/o):

VTI MEDDELANDE 578
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Resultat vid ringanalys av "Fransk-ryska fillermetoden"
(2 analysprov på varje materialkombination)

   

Laboratorium Analysprov Materialkombination
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 120 117 123 163 141 123 81 95 105 "
2 121 114 113 156 147 113 82 96 96

2 1 115 121 118 153 137 111 83 107 108
2 114 130 122 157 144 112 85 104 103

3 1 102 117 113 154 140 105 74 79 106
2 108 112 127 153 136 107 75 90 109

4 1 116 119 134 129 120 134 74 94 113

2 114 121 129 131 124 129 75 93 98

5 1 107 126 112 146 135 110 90 95 82
2 105 110 107 147 138 108 83 102 85

6 1 111 115 120 152 130 109 80 85 90
2 111\ 112 113 154 132 110 80 86 90

Medelvärde, M: 112 118 119 150 135 114 80 94 99
Standardavvikelse .

"inom 1aboratoriet": 1.8 5.8 6.1 2.6 3.3 3.4 2.4 3.8 5.5

"mellan laboratorier: 6.1 6.1 8.3 11 8.2 9.7 5.2 8.4 11

Variationskcefficient

"inom laboratoriet" (°/o): 1.6 4.9 5.1 1.7 2.5 3.0 3.0 4.0 5.5
"mellan laboratorier (%): 5.4 5.1 7.0 7.1 6.0 8.5 6.5 8.9 11
Repeterbarhet, r: 5.2 16 17 7.4 9.5 9.6 6.7 11 15
Reproducerbarhet, R: 17 17 24 30 23 27 15 24 30
(r/M)0100 (%): 4.6 14 14 4.9 7.0 8.4 8.4 12 15
(R/M)°100 (%): 15 14 20 20 17 24 19 26 30

VTI MEDDELANDE 578
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Tabell .7 Resultat vid ringanalys av viskositet enligt MBB 42-84 .

 

Laboratorium Analysprov Emulsion
BE 60M BE 65M BE 65R

  

1 1 17 32 52
* 2 16 33 57

2 ' 1 14 39 39
2 14 40 40

3 1 15 35 40
2 16 34 39

4 1 15 40 35
2 ' 15 39 35

5 l - 15 32 40
2 16 32 40

6 1 15 35 45
2 15 35 45

Medelvärde, M: 15 36 42
Standardavvikelse

"inom laboratoriet": 0.4 0.6 1.6

"mellan 1aboratorier": 0.8 3.3 6.8

Variationskoefficient

"inom laboratoriet" (%): 2.5 1.6 3.7
"mellan laboratorier" (%): 5.2 9.3 16.2
Repeterbarhet, r: 1.1 1.6 4.4
Reproducerbarhet, R: 2.2 9.3 19
(r/M')-100 (%): 7.3 4.4 11
(R/M)-100 (%): 15 26 46

VTI MEDDELANDE 578
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Figur 7 Repeterr resp. reproducerbarhet som funktion av brytindex
(medeivärde) 10 analysprov.
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Figur 8 Repeter- resp. reproducerbarhet som funktion av brytindex
(medelvärde) 2 analysprov.
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VISKOSITET (s), medelvärde

Figur 9 Repeter- resp. reproducerbarhet som funktion av viskositet
(medelvärde).

område inom vilket parametern varierar i praktiken. Om mätområdet är

brett kan man förvänta sig att repeterbarheten, r, och reproducerbar-

heten, R, varierar med mätvärdet (medelvärdet) och i detta fall är det

önskvärt med åtminstone 6 "nivåer" vid ringanalysen.

Flera av nämnda förutsättningar har inte varit uppfyllda i denna

ringanalys. Något slumpmässigt urval av laboratorier var det inte tal

om vid planeringen av ringanalysen eftersom endast 6 laboratorier i

Sverige utför bestämning av brytindex idag. Någon normerad metodan-

visning för bestämning av brytindex finns inte idag varför laboratorier-

na innan ringanalysen kan ha utfört provningen på något olika sätt.

Endast 3 emulsioner ("nivåer") har ingått i undersökningen.

Resultaten givna i avsnitt 5.3 måste därför tolkas med försiktighet.

Om man beräknar kvoten mellan repeterbarhet resp. reproducerbarhet

och medelvärde över samtliga laboratorier för varje materialkombina-

tion erhölls (i %) de värden som ges i tabell 5-7.

VTI MEDDELANDE 578
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Resultaten i tabell 6 indikerar t.ex. att "repeterbarheten" vid dubbel-

bestämning av brytindex enligt "Fransk-ryska fillermetoden" är 5-15%

av medelvärdet beroende på vilken materialkombination som undersöks.

I genomsnitt är "repeterbarheten" 10% för de 9 undersökta material-

kombinationerna.

Detta kan också uttryckas på följande sätt:

"Vid dubbelbestämning av brytindex i ett laboratorium är skillnaden

mellan två analysvärden med 95% sannolikhet 'i genomsnitt' mindre än

10%."

Reproducerbarheten vid bestämning av brytindex (dubbelprov) är ca

25% av medelvärdet (tabell 6).

När lO analysprov undersöktes (tabell 5) erhölls ungefär samma sprid-

ning i mätresultat som vid dubbelbestämning (tabell 6).

Resultaten av viskositetsundersökningarna indikerar en "repeterbarhet"

på 5-ll% av medelvärdet. På basis av detta kan man säga att det

precisionskriterium som anges i MBB 42-84 förefaller rimligt: "Godtag

värdena, om skillnaden i utrinningstid ej överstiger 10% av det arit-

metiska medelvärdet".

Reproducerbarheten vid bestämning av viskositet är betydligt sämre

(upp till l46% av medelvärdet). Det skall emellertid i detta sammanhand

betonas att det statistiska underlaget är mycket begränsat (endast 3

emulsioner har undersökts).

6. REFERENSER

l. Isacsson, U. "A compilation of laboratory methods for studying

stability of bitumen emulsions" Matériaux et Constructions _18, 105

(1985) 228. ' o

2. "Precision of test methods-Determination of repeatability and rep-

roducibility by inter-laboratory test" ISO 5725-1981 (E).
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Sid 1

BITUMINÖSA BINDEMEDEL

Bestämning av bitumenemulsioners brytegenskaper

1. oRIENTERING
2_. SAMMANFATTNING
3. UTRUSTNING
4. PROVBEREDNING
5. PROVNING
6. BERÄKNING o
7. PRECISION, EVENTUELL UPPREPNING
8. RAPPORT

1. ORIENTERING

Denna metod, som är utformad på grundval av den s.k.
"Fransk-ryska" fillermetoden, är avsedd för bestämning av
bitumenemulsioners brytegenskaper. '

2. SAMMANFATTNING
./

Cirka 100 g silad och tempererad bitumenemulsion överförs
till en 500 m1 burk. Ett filler sätts med bestämd hastighet
(0.3 g/s) till emulsionsprovet under omrörning.

Den mängd filler som åtgår för brytning av 100 g bitumen-
emulsion benämns emulsionens brytindex.

3. UTRUSTNING

 

3.1 Utrustning enligt figur 1 bestående av följande delar:

3.1.1 Omrörarmotor med in/uteffekten 70/26 W och varvtalet
260 rpm.

En omrörarmotor, som uppfyller ovan nämnda krav, är IKA,
typ RW 20.

3.1.2 Omrörare, detaljbeskrivning, se figurerna 2-5. Omrörarhuvu-
det skall vara av mässing.

3.1.3 Doserapparat med möjlighet till inställning av doseringshas-
tigheten 0.3 g/s och med en doserkanal vars öppning är ca
15 mm. En doserapparat, som uppfyller ovan nämnda krav,
är Retsch DR 15 för 220 V, 50 Hz.

 

3.1.0 Cylindriska plåtburkar, 0.51 med höjd ca 95 mm och dia-
meter ca 90 mm.
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3.2 Utrustning för tidtagning, gradering 0.1 5 eller mindre tids-
intervall, onoggrannhet högst 0.1 5 vid kontroll av intervall
upp till 100 s.

 

3.3 Tempereringsbad försett med utrustning för temperaturreg-
lering, som håller temperaturen inom 0.20C vid aktuell
provningstemperatur. Badet skall vara försett med lämplig
anordning som möjliggör inspänning av plastflaskor (se 3.5)
med emulsionsprov för temperering.

  

3.4 Värmeskåp, som har en onoggrannhet av högst ZOC och som
kan ställas in på temperaturer upp till minst 80°C.

3.5 ' Plastflaskor, 0.5 1, med tättslutande skruvlock.

3.6 Våg med onoggrannheten högst 0.1 g och kapaciteten minst
1 kg.

av

4. PROVBEREDNING

Upphetta, homogenisera och neddela det till laboratoriet
inkomna provet enligt MBB 33 (VV 76). Overför emulsion till
två, plastflaskor (3.5). Fyll flaskorna helt och förslut dem
väl. .

5. PROVNING

5.1 Allmänt

Avläs vågen på., 0.1 g när eller bättre. Avläs tidtagarur på
0.1 5 när eller bättre. Se till att omröraren är inställd på
260 rpm + 10 rpm och att doSerapparaten doserar 0.3
1: 0.05 g/s."

5.2 Invägning av prov och tillsats av filler

 

Temperera neddelat (silat) emulsionsprov i förslutna plast-
flaskor (3.5) i tempereringsbadet (3.3) till temperaturen 25 :
lOC. Fillret skall vara rumstempererat vid provning.JVäg en
plâtburk (3.1.4) tillsammans med omrörare (3.1.2) på 0.1 g
när. Överför 100 i 1 g tempererat prov från plastflaskan
(3.5) till provkärlet. Placera provkärlet under omrörar-
motorn och montera omrörarstaven i omrörarmotorn. Starta
omröraren, doserapparaten och tidtagningen "samtidigt". Se
till att omröraren är under provets yta hela provningsperiod-
en. Under provningsförfarandet skall provkärlet manuellt
roteras långsamt mot omrörarens riktning I Vidtillsatsen' av
filler till emulsionen blir blandningen succesivt mer trög-
flytande och övergår till en massaliknande konsistens. Emul-
sionen sägs ha brutit när massan släpper från provkärlet och
ansamlas runt omröraren. Stäng av omrörare, doserapparat
och tidtagarur när provet brutit.

Väg plâtburken med omrörare och prov på 0.1 g när.

Upprepa försöket med nytt provkärl och omrörare men med
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prov från samma provflaska som vid första försöket.

6. BERÄKNING

Beräkna provets brytindex enligt följande:

där C = Provets brytindex
f = tillsatt fillermängd i g
e 2 emulsionsmängd i g

Beräkna även doseringshastigheten, D, i g/s enligt följande:

13:3_
t

_ där f = tillsatt fillermängd i g
t = analystiden i s

7. PRECISION, EVENTUELL UPPREPNING

Godtag värdena, om skillnaden i brytindex ej Överstiger
lO °/o av det aritmetiska medelvärdet.

4 Om avvikelsen är större, undersök ytterligare två analys-
prov. Använd i detta fall den plastflaska som ej tidigare
öppnats. Stryk eventuella extremdata enligt MBB 15 (VV 13),
oavsett standardavvikelsens storlek.

Beräkna det aritmetiska medelvärdet ur samtliga godtagna
värden. '

8. * RAPPORT -

Rapportera:

a) att bestämningen utförts enligt denna metod
b) provets brytindex: medelvärdet och samtliga godtagna

värden avrundade till heltal
C) doseringshastighet med en decimal för respektive del-

prov
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Figur' 5 Omrörarvingarnas geometri (mått i mm).
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BITUMENEMULSIONERS BRYTEGENSKAPER - PROVNINGSCHEMA

FÖR RINGANALYS

 

Dag 0.

Ställ in emUisionsprov (BE65R) i värmeskåp för uppvärmning över

natten till 50°C.

Dag 1

Neddelning av emulsionsprover (BE65R)

Bestämning av viskositet enligt MBB42

Dag 2

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE65R

Fillertyp: Skärlundafiller

10 st delbestämningar utförs

Ställ in emulsionsprov (BE 6OM) i- värmeskâp för uppvärmning över

natten till 50°C

Dag 3

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE65R

Fillertyp: Glanshammarfiller

10 st delbestämningar utförs

Neddelning av emulsionsprov (BE 6OM)

Bestämning av viskositet enligt MBB 42

Dag4 '

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE6OM



Fillertyp: Glanshammarfiller

10 st delbestämningar utförs

Bilaga 2

Sid 2

Ställ in emulsionsprov (BE, 65M) i värmeskäp för uppvärmning över

natten till SOOC

Dag 5

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE6OM

Fillertyp: Skärlundafiller

.10 st delbestämningar utförs

Neddelning av emulsionsprov (BE 65M)

Bestämning av viskositet enligt MBB 42

Dag 6

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE6OM, BE65M, BE65R

Fillertyp: Skärlundafiller

Dubbelprov för respektive emulsionstyp gör totalt 6 bestämningar

Dag 7

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE6OM, BE65M, BE65R

Fillertyp: Glanshammarfiller

Dubbelprov för respektive emulsionstyp gör totalt 6 bestämningar

Dag 8

Bestämning av brytindex

Emulsionstyp: BE6OM, BE65M, BE65R

Fillertyp: Sikaisol

Dubbelprov för respektive emulsionstyp gör totalt 6 bestämningar




