
VZfnotat

 
 

Nummer: V 121 Datum: 1990-02-12

Titel: ASFALTMASSA MODIFIERAD MED SBS-POLYMER

En litteraturstudie, särskilt med avseende på testmetoder

s

Författare: Peet Höbeda

Avdelning: Vägavde Iningen

Projektnummer: 42370-7

Projektnamn: Provväg E3/E18 (asfaltmassa innehållande bindemedel modifierat

med SBS-polymer)

Uppdragsgivare: Vägverket

Distribution: KX / begränsad /

 1

& $ 3 Statens väg- och trafikinstitut
Vedag-och Trafik- Pa: 58101 Linköping. Tel. 013-204000. Telex 50125 VTISGIS. Telefax 013-14 1436

5!Institutet Besök: Olaus Magnus väg 37 Linköping

 



ASFALTMASSA MODIFIERAD MED SBS-POLYMER. En litteraturstudie, särskilt med

avseende på testmetoder.

av P.Höbeda





INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

SAMMANFATTNING.

1. Inledning.

2. Allmänt om modifiering.

3. Karakterisering av SBS-modifierad asfalt.

4. Provning av polymermodifierat bindemedel och asfaltmaeea.

4.1. Testning av bindemedel.

4.2. Teetning av asfaltmassa.

5. Slitstyrka hos polymermodifierad aefaltmasea.

6. Slutsatser och rekommendationer.

7. Referenser.

Bilagor

Figurer

Testmetoder i olika länder.





SAMMANFATTNING.

Asfaltbeläggningar, där bindemedlet modifierats med någon typ av polymerer

(sk PMB) börjar utomlands allt mer komma till användning, främst för att

motverka plastisk deformation av beläggningen och ge ökat utmattnings-

motstånd. Vid högtrafikerade svenska vägar är dock slitstyrkan mot dubbade

däck av avgörande betydelse för livslängden; provsträckor har i augusti

1989 lagts på ES/Elö Arboga-länsgränsen (se VTI Notat V113). Omfattande

provningar av bindemedel och asfaltmassa från provsträckorna planeras i

delprojekt.

Tillsats av SBS-polymer verkar särskilt lovande vid svenska förhållanden

och litteraturstudien koncentreras därför främst till denna. Dess inverkan

på asfaltmassa beskrivs kortfattat. Särskilt behandlas testmetoder eftersom

konventionella provningsmetoder för både bindemedel och asfaltmassa visat

sig otillräckliga. Översikt ges av provningar, använda i olika länder.

Omfattande undersökningar pågår även i Finland inom det sk ASTO-projektet

och slutgiltiga resultat väntas föreligga inom ett par år.

Avsikten med litteraturstudien har varit att i översiktlig form ge ett

slags state of the art" samt utreda vilka tester som kan vara tillämpbara

för undersökning av prov, tagna såväl i samband med tillverkningen av massa

till provsträckorna som borrkärnor tagna från vägen. Nyanskaffning av

utrustning till VTI är även nödvändig och underlag behövs för en korrekt

bedömning av behoven.





1. Inledning.

En ökande trafik av allt tyngre fordon med högre däckstryck har gjort att

man särskilt på på den europeiska kontinenten, men även i USA, börjat söka

nya vägar för att förbättra egenskaperna hos asfaltbeläggningen, speciellt

till slitlager för högtrafikerade vägar (Terrel och Walter 1988). Polymer-

modifiering av bindemedlet (PMB) är en möjlighet. I stadstrafik har man

särskilt stora påkänningar t ex framför trafikljus och risken för plastisk

deformation är särskilt stor. Även asfaltstabiliserade bärlager kan modi-

fieras för att bättre tåla den ökande trafikpåkänningen. Här är också

utmattningsmotståndet av särskild betydelse. Dränasfalt modifieras för att

förhindra asfaltavrinning vid tillverkning samt ge ökad kohesion och

flexibilitet åt beläggningen.

Genom att polymermodifierad asfaltbeläggning kan motstå särskilt högra

töjningar är också andra användningsområden möjliga, tex rehabilitering av

svaga, spruckna vägar genom tunnare lager än annars vore möjligt (Huntley

1989). Man kan motverka reflexionssprickor i vägytan från underliggande

lager, t ex från CG. Den största andelen polymermodifierad asfalt har dock

hittills gått till ytbehandlingar (Downes 1986).

För att begränsa uppgiften behandlas endast modifiering av bindemedel med

SBS-polymer, som också är mest intressant vid svenska klimat- och trafik-

förhållanden, jfr mom 2. Provvägsförsök, bla med denna polymer i binde-

medlet har påbörjats i samarbete mellan vägverket, Nynäs och VTI (Jacobson

och Göransson 1989). En av avsikterna med studien har varit att studera

vilka testmetoder som är tillämpbara vid undersökningar, såväl av modi-

fierade bindemedel som av asfaltmassa, framställd med sådana bindemedel. De

testmetoder som behandlas är dock lämpliga även för andra polymertyper än

583. Eftersom slitstyrkan är av störst betydelse vid svenska klimat- och

trafikförhållanden, ägnas denna egenskap ett särskilt avsnitt. Någon



systematisk litteratundersökning har inte gjorts, men referenslistan har

ändå blivit lång. En svårighet är att modifierade bindemedel framtagits av

olika firmor som i kommersiellt syfte inte alltid definerar produkterna

närmre och ger helt objektiva provningsresultat.

2.Allmänt om modifiering.

Modifiering av asfaltbeläggning kan med varierande framgång åstadkommas på

många olika sätt och en föreslagen klassificiering ges i bilaga 1. En stort

upplagd amerikansk undersökning av olika tillsatser visar dock att svårig-

heterna är många och risken att helt misslyckas eller också att endast få

marginella effekter stora (Little mfl 1987). Förutom tillsättning av poly-

merer kan man således nämna:

Blåsning av asfalt för att öka asfaltenhalten.

Inblandning av fibrer (mineral-, glas- plast* eller cellulosafibrer mm, jfr
Peltonen 1989).

Olika specialfiller som kimrök, Sipernat (kemiskt utfälld kiselsyra),

diatomeéjord, aktiverad filler, svavel (som både kan verka som filler som

beståndsdel i asfalt), flygaska (speciellt kalkrik sådan), cement,
kalkhydrat mm. De kalkrika fillren är även kemiskt aktiva och kan
förbättra vidhäftningen (jfr även Turunen 1989).

Vissa organiska föreningar (ex. aminer) är välkända för vidhäftningsför-
bättring. Asfaltderivat används som föryngringsmedel, mjukgörare för
asfalt, eller för uppgradering av dålig asfalt.

Olika organiska metallkomplex kan användas för katalys (ex. polymerisation
genom asfaltens egna molekyler) för ökad stabilitet (ex. Chemcrete) för
vidhäftningsförbättring eller som antioxiderande medel.

En tillsats av hård naturasfalt (Trinidadepuré) kan troligen såväl förbätt-
ra asfaltegenskaper (ge extremt hårt bindemedel för vissa applikationer)
som ge speciell fillerverkan (innehåll av finkorniga lermineral som sägs
avge bundet kristallvatten vid blandning och därmed underlättar gjutningen
genom skumningsverkan, von der Weppen 1988).

Van Beem och Brasser (1973) ger exempel på önskvärda egenskaper hos ett

"idealt" asfaltbindemedel i figurer la och b. En asfaltmassa med sådant

bindemedel karakteriseras då av låg E-modul både vid låga och höga



temperaturer, dvs. man kombinerar egenskaperna hos ett extremt hårt och

mjukt bindemedel, men har också okänslighet för belastningsfrekvens. Vid

tillräckligt stor skjuvpákänning blir viskositeten vid hög temperatur

jämförbar med den hos konventionell asfalt vilket möjliggör blandning med

stenmaterial och utläggning. Med hjälp av modifiering med en polymer som

585 kan man - i gynnsamma fall - närma sig egenskaperna hos sådan

"idealasfalt" och få såväl bättre låg- som högtemperaturegenskaper.

Modifiering av asfalt med polymer har därför kommit att utföras i allt

större omfattning och snart verkar det som merparten av asfaltteknisk

litteratur numera behandlar modifiering av något slag (jfr t ex Euro-

bitumesymposiet 1989). Zenke (1984, 1985) har i Västtyskland gått igenom ca

1100 uppsatser som enbart behandlar polymermodifiering, dock mestadels 70-

talslitteratur och ännu äldre. SBS-polymer tas således knappast upp; den

utgör enligt Nievelt (1988) också en andra generationens modifiering till

skillnad från t ex tillsats av malet gummiskrot. I det senare fallet har

inblandningen ofta varit hög och gummit så grovt att det också utgjort del

av stenmaterialet (jfr Takallou och Hicks 1989).

Av polymerer, användbara för modifiering av asfalt kan man urskilja

följande grupper (Downes 1986):

Termoplaster (ex EVA, dvs etylenvinylacetat).
Gummi (naturgummi, olika sorters konstgummi).
Termoplastisk gummi (ex. SBS, dvs styrenbutadien).
Termiskt härdande plast (ex. epoxi).

Termoplaster kan benämnas plastomerer, gummi och termoplastisk gummi

elastomerer. Bada blir flytande vid höga temperaturer och kan blandas i

asfalt. Förmågan hos olika polymerer att förändra egenskaperna hos asfalt-

bindemedlet har betygsatta av Forstén (1986) i bilaga 2. Little mfl (1987)

har vid laboratorieförsök dock fått resultat som inte helt överensstämmer

med denna klassificering. EVA gav således i regel bättre resultat än SBS-



polymer, som i likhet med andra polymerer, främst hade förbättrat egenska*

perna hos asfaltbetong vid höga temperaturer, medan lågtemperaturegenska-

perna inte påverkats nämnvärt. Paulmann och Kolb (1985), som undersökt

verkan av ett antal polymerer, har funnit att det som regel är lättare att

påverka bindemedlets egenskaper vid höga än låga "brukstemperaturer".

Arvinen (1985) uppskattar att SBS-modifiering av asfalten kan förbättra

massaegenskaperna med följande procentuella andelar: Ökning av slitstyrkan

mot dubbar med 30-50%: motståndskraften mot plastisk deformation med 50-

70%, minskning av risken för uppkomst av reflektionssprickor avseevärt och

förbättring av den passiva vidhäftningen med ca 50%. Observeras bör att

effekten av en viss polymer beror bla på asfaltegenskaperna och kompabi-

liteten med polymeren. Enligt Halasz (1987) är således merparten av den

asfalt som produceras till vägändamål olämplig att modifiera med 588-

polymer.

I figur 2 ges sambandet mellan penetration och viskositet för asfalt-

bindemedel både med och utan gummimodifiering; skillnaden mellan mjukpunkt

(kula och ring) samt Frass brytpunkt kan öka efter modifiering, dvs tempe*

raturkänsligheten förbättras. En mjuk asfalt kan lämpligen modifieras för

att tillgodogöra sig dess gynnsamma lågtemperaturegenskaper, samtidigt som

polymeren förbättrar massans motståndskraft mot plastisk deformation vid

höga temperaturer (jfr Little mfl 1987). Motsatt resonemang, dvs användning

av ett hårdare asfaltbindemedel, kan även tillämpas samt polymeren för-

väntas då ge ökad elasticitet och förbättrar bindemedlets lågtemperatur-

egenskaper. Figur 3a visar exempel på penetration som funktion av tempera-

tur; modifiering ger ett ökat plasticitetsspann och mindre temperaturkäns-

lighet. Figur 3b ger modulvärdet som funktion av temperatur och skillnaden

är som störst vid låga temperaturer.



Asfaltbindemedel, modifierat med SBS-polymer får vissa gummiegenskaper, den

blir således till skillnad från asfalt allt starkare med ökande töjning.

Vid avlastning, även efter längre tid, återgår dock provet till ursprungs-

läget och det har således ett slags "elastiskt minne". Den ökade kohesionen

och elasticiteten innebär ökad motståndskraft mot plastisk deformation, men

också bättre utmattningsmotstånd, ökat nötningsmotstånd, mindre sprickbenä-

genhet, möjligen bättre passiv vidhäftning och slutligen minskad åldringa-

benägenhet (Pigois 1988). Kombinationer av olika medel är även möjliga. För

bärlager kan ev. annan typ av modifiering än för slitlager beroende på

högre styvhet vid höga temperaturer (ex EVA) vara lämplig, jfr Denning och

Carwell (1981), King mfl (1988).

3.8eskrivning av SBS-polgmer modifierad asfalt.

 

SBS(styrenbutadien)-modifierad asfalt karakteriseras enligt van Beem och

Brasser (1973), Bull (1981), Kraus (1982), Collins (1987) av att polymeren

bildat ett tredimensionellt nätverk (figur 4). Detta består vanligen till

30-40% av termodynamiskt instabila, sfäriska styrendomäner (av ca 30 nm

storlek och molekylvikter >10000> som tvärkopplas av flexibla butadien-

kedjor som då ger ett sammanhängande gummimatrix. Styrendomänerna kan ges

lineär koppling eller grenad sådan, jfr principskissen i figur 4. Det är

främst fråga om fysikaliska, ej kemiska bindningar. Konstgummi har analog

uppbyggnad, men är inte termiskt reversibelt eftersom det har kemiska tvär-

bindningar av svavel. Styrendomänerna ökar hållfastheten vid höga "bruks-

temperaturer", medan butadienkedjorna ger flexibilitet och elasticitet vid

låga sådana.

Schuler mfl (1987) visar effekten av modifiering genom spännings-töjnings-

kurvans förlopp vid ett speciellt dragförsök "force-ductility test" (jfr

mom 4.1); man får fram två toppar, en som är avhängig av asfaltegens-



kaperna och en annan som beror på polymeren (figur 5). Polymerens drag-

hållfasthet ger sig till känna först när provet blivit tillräckligt långt

utdraget. Polymerhalten bör dessutom vara ganska hög (Först och Grott

2985). Benna typ av kurva karakteriserar dock inte alla typer av polymer*

modifieringar.

Enligt Remulla och Tait (1986) och Collins (1987) bryts styrendomänerna i

SBS-polymeren upp vid värmning ovanför glaspunkten för styren (vid ca 90-

10000) och polymeren blir blandbar med asfalt om tillräckliga skjuvkrafter

tillförs. Blandningen sker vid 180-20000, men så låg temperatur som möjligt

bör i princip eftersträvas för att motverka nedbrytning (jfr nedan). Lätta-

re asfaltbestándsdelar från maltenfasen tränger in i polymeren och får den

att svälla upp till ca 500%, jfr Brulé (1988). De stela styrendomänerna

áterbildas när blandningen avkyls nedanför glaspunkten. Blandningstiden har

också stor inverkan på bindemedelsegenskaperna och Moe (1988) ger exempel

på hur spännings-töjningskurvans förlopp vid dragförsök kan påverkas av

blandningstiden (figur 7a).

Det är viktigt att asfalten är kompatibel så att en lagringstabil, homogen

och fint fördelad dispergering av polymeren erhålls (jfr Brülé mfl 1987,

Hoban 1987). Mikrotexturen hos blandningen bestämmer bindemedlets mekaniska

egenskaper (Dony och Durrieu 1989). Kompabiliteten beror på kemiska,

snarare än fysikaliska faktorer; "lagom", hög aromathalt och innehåll av

polära beståndsdelar i asfalten är en förutsättning (Diani och Gargani

1989). Asfaltenhalten bör dessutom vara låg, mjuka asfaltkvaliteter är

således lättare att modifiera än hårda. Tillsats av en väl vald aromatisk

olja kan dock förbättra egenskaperna hos blandningen (Lys och Farges 1989).

Little mfl (1987) redovisar svårigheter att blanda in och homogenisera SBS-

polymer i en dåligt kompatibel asfaltkvalitet, även vid tillsats av en



aromatisk olja. Speciella studier av kompabilitet kan göras i fluoroscens-

mikroskop eller också genom fysikaliska-vägtekniska tester (jfr mom 4.1).

Materialegenskaperna hos modifierat bindemedel kan varieras inom ganska

vida gränser genom att ändra på halterna mellan styren- och butadien*

komponenterna, deras molekylvikter och molekylviktsfördelningar, men också

genom att välja en lineär eller grenad polymertyp, variera tillsatser som

aromatiska oljor, stabilisatorer, antioxidationsmedel mm. Ju högre molekyl-

vikt hos polymeren, desto större blir effekten på bindemedelsegenskaperna,

men detta innebär också ökade kompabilitetsproblem.

Egenskaperna hos det modifierade bindemedlet beror på halten SBS-polymer,

även om lineärt samband inte föreligger och asfalttypen spelar roll i

sammanhanget. Moe (1988) visar inverkan av SBS-halt på Frass brytpunkt samt

mjukpunkt (figur 7b). Zanzotto mfl (1987) har funnit att bäst effekt

erhålls med 3-6% polymertillsats. Schuler mfl (1987) och Olivier mfl (1988)

visar däremot båda att 3% SBS inte räcker till för att nämnvärt påverka

bindemedlets elastiska egenskaper (jfr figur 6). Nielsen (1985) har lika-

ledes funnit att 3% SBS-tillsats gav ringa effekt och förhöjde tom Frass

brytpunkt något, dvs försämrade lågtemperaturegenskaper; 5% tillsats gav

däremot klart positiva effekter och sänkte brytpunkten betydligt. Enligt

både Brülé mfl (1988) och Schuler mfl (1987) behövs en tillsats av ca 5-6%

för att ett sammanhängande, tredimensionellt nätverk ska kunna bildas som

mer avseevärt kan påverka bindemedelsegenskaperna. Temperaturen är också av

betydelse i sammanhanget; dragförsök gjorda vid -20 C visar nämligen att ej

mindre än 10% polymer måste tillsättas för icke spröda egenskaper hos

bindemedlet (figur 8). Vid så höga halter finns dock risk att man börjar få

en fasomvandling och det bildas således ett "asfaltmodifierat gummi" och

man får därmed ett helt olämpligt bindemedel. Polymerhalten bör inte heller

vara för låg för att man ska ha kvar en tillräcklig reserv i asfaltmassan.



De höga blandningstemperaturer, som erfordras för att få en fin disper-

gering av SBS-polymer i asfalt, innebär risk för nedbrytning av polymeren

med minskning av molekylär kedjelängd och molekylvikt som resultat. Linde

(1987) har funnit att redan en ökning av temperaturen från 200 till 205°C

innebär en väsentligt ökad nedbrytning och molekylvikten minskade med

blandningstiden (enligt OPC-analys). Brülé mfl (1988) konstaterar att

efter långvarig blandning vid 20000 visar olika modifierade asfaltsorter

ännu små skillnader i egenskaper, däremot sker det väsentlig försämringvid

22000.

Halasz (1988) har långtidslagrat SBS-modifierat bindemedel vid temp ?OOC

och funnit en nedsättning av molekylvikten. Han fann dock att "normala"

asfalttester som penetration samt mjukpunkt inte förändrades genom ned-

brytningen, däremot de elastiska egenskaperna och flexibiliteten vid låga

temperaturer (jfr mom 4.1). En tillsats av kalkstensfiller påverkade inte

bindemedlets elasticitet om asfalten var kompatibel, däremot skedde det en

försämring vid dåligt kompatibel asfalt (efter lagring vid 7000). Motsva-

rande nedbrytning av polymeren i takpapp har konstaterats vid lagring 8

veckor vid 8580 av Kraus (1982); livslängden i verkligheten uppskattas dock

till 10*tals år.

Remulla och Tait (1986) har även konstaterat vid upphettning av modifierad

asfalt (upp till 168 timmar vid 18OÖC) att resultaten från "normala" binde-

medelstester inte förändrades, till skillnad från specialprovningar av

elasticitet och flexibilitet. Man fann också ringa förändring när lagringen

skedde vid llOÖC.

Föga är känt hur det modifierade bindemedlet förändras vid blandningen i

asfaltverk då tunna bindemedelsfilmerfilmer på stenytor utsätts för höga

temperaturer. Är stenmaterialet överhettat, föreligger det en uppenbar risk
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för nedbrytning av polymeren (Collins och Nicols 1985, Linde 1989). Öster

och Sillén (1989) har följt upp bindemedelsförändringarna, dels efter

tillverkning av SBS-modifierd asfaltmassa, dels hos bindemedelsprov,

återvunna efter ett år i vägen. Man fann att den största nedbrytningen av

polymeren skedde vid tillverkningen och mindre förändringar konstaterades i

vägproven, det senare särskilt vid tät asfaltmassa med lågt hâlrum.

\

4. Provningvav polymgrmodifierat bindemedel och asfaltmassa.

4.1. Testning av bindemedel.

Konventionella bindemedelstester som penetration, mjukpunkt, viskositet,

duktilitet mm utförs även med modifierade bindemedel, helst både före och

efter accelerade åldringstester (TFOT, RTFOT), jfr Kennedy mfl 1983).

Speciella prövningar kan dock erfordras (i detta sammanhang behandlas dock

inte tester för kemisk karakterisering, jfr Fürst och Grott 1986, Berglund

1989a). En nordisk arbetsgrupp, benämnd NaMoBit, har gett ett förslag till

provningar, redovisat av Ruud (1988):

Mjukpunkt
Viskositet vid 135 och 18000
Elastisk återgång vid duktilitetstest (25°C, jfr nedan)
Lagringsstabilitet

Penetration och mjukpunkt hos topp- resp bottensats vid tubförsök
Flampunkt
Efter "thin film oven test"

Mjukpunkt

viskositet vid 18000
elastisk återgång

Man säger sig behöva ytterligare studera tester som: Viskositet vid +60°C

samt åldringstester, särskilt tid- och temperaturförhállanden. En metod för

lágtemperaturegenskaper, t ex. flexibilitet, behöver vidare utvecklas.

Flera andra förslag har dessutom getts i olika länder. En översikt av

testmetoder, använda i olika länder, dock ej USA, för att karakterisera

modifierade bindemedel, har givits av Falotta (1988) i bilaga 3. Dessutom
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man exempelvis tester enligt bilaga 7. Man kan exempelvis notera att kvoten

av penetrationerna vid 25 resp SÖC ger ett mått på temperaturkänsligheten,

likaså duktiliteten vid SÖC. Elastisk återgång mäts enligt en ny metod.

1 ny ungersk bindemedelsanvisning (bilaga 11) urskiljer man tre klasser av

modifierade bindemedel. Till grupp A med förbättrade lågtemperaturegens-

kaper hör SBS- modifierade elastomerer, medan billigare plastomerer ger

bindemedel som hör till grupp C (Töröcsik och Csicsely 1989). Man nöjer sig

dock inte enbart med bindemedelstester och för att uppfylla min. sk BTA-

poäng, behövs även testning av asfaltmassa med ett standardstenmaterial,

jfr även mom 4.2. Forstén (1989) nämner några enkla alternativa tester

"cold bending" (eg. avsedd för takpapp) och "single glass plate test", sk

Hills test.

I ett ännu inte godkänt västtyskt förslag (TL ?MB 88) skiljer man mellan

elastomerer och termoplaster (tabeller A-C i bilaga 12). Förutom normerade

bindemedelsprovningar ställs krav på elastisk återgång (mätt i duktilitets-

utrustning, "avklippta strängmetoden ) och lagringsstabilitet (enligt

"tubmetoden ), jfr nedan. Elastomerer av typ A och b skiljer sig i

framställningsmetod och duktilitetsvården.

I bilaga 9 beskrivs tester som utförts i samband med en schweizisk provväg

för att prova olika produkter på marknaden 1 totalt 16 provsträckor; jfr

också reseberättelse av Berglund (1989). Forstén (1989) har inom det finska

ASTO-projektet studerat ett flertal föreslagna testmetoder för att få fram

de vid nordiska förhållanden bäst lämpade (bilaga 14). I bilaga 16 ges

testmetoder använda för provning bindemedel och asfaltmassa vid västtysk

undersökning (Paulmann och Kolb 1985).
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En allmän mening tycks vara att normala asfalttester är otillräckliga för

en riktig karakterisering av modifierade bindemedel. King och King (1988)

menar dessutom att elastomerer och plastomerer kan behöva olika bedömning.

Zanzotto mfl (1987) påpekar att man måste beakta att modifierad asfalt,

till skillnad från icke modifierad sådan, kan ha icke*Newtonska egenskaper

vid temperaturer så höga som 100°C ovan mjukpunkten. Temperaturkänsligheten

bör lämpligen bedömas genom att bestämma egenkaper nära ändpunkterna för

"brukstemperaturen", t ex. viskositet vid +60°C resp glaspunkt, Frass

brytpunkt eller lågtemperaturduktilitet (Muncy mfl 1987, Berenquer 1988).

Bestämningen av Frass brytpunkt kan dock vålla vissaproblem vid modifie-

rade bindemedel då man ofta inte får fram ett väldefinerat brott.

Bonnot (1985) anser i sin generalrapport vid 3:e Eurobitumesymposiet att

man lämpligen kan karakterisera modifierad asfalt genom bestämning av a)

elastisk återgång hos bindemedlet varvid utrustning för duktilitetsprovning

kan användas, b) dragprovning och c) kohesionsprovning (Vialitpendel).

Muncy mfl (1987) menar att vissa testmetoder från gummiindustrin kan vara

tillämpbara, t ex draghållfasthet enligt ASTM D 412 och någon provning av

elastiska egenskaper. Beträffande de senare så ger Zenke (1985) en översikt

av ett flertal provningar, dock saknas t ex ARRB:s elastometer (Olivier mfl

1988), jfr nedan.

Muncy mfl (1987) och Berenquer (1988) beskriver en del "moderna", icke

konventionella testmetoder som utvecklats för polymermodifierade bindemedel

som a) force-ductility" och "toughness and tenacity" samt draghållfast-

hetsprovningar, egentligen avsedda för gummi, b) elastisk återgång, c)

temperaturkänslighet, bedömd dels genom viskositet vid 6000 eller mjuk-

punkt, dels Frass brytpunkt eller lågtemperaturduktilitet samt d)

kompabilitet.
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Det kan vara motiverat med korta beskrivningar av några "moderna", okonven-

tionella tester. Somliga av dessa är mycket enkla och lämpliga för rutin*

prövningar, andra mer komplicerade och forskningsbetonade, jfr även Muncy

mfl (1987):

A_------

Vid kompabilitetstest enligt "tubmetoden" lagras bindemedlet 3 dygn i en
tillsluten, vertikalt ställd aluminiumcylinder vid 18090. Efter avsvalning
skärs cylindern sönder i tre delar samt topp- och bottensatserna analyseras
separat (Breuer 1988).

Elastisk återgång i duktilitetsutrustning görs på så sätt att strängen
först dras ut till 200mm varefter den klipps av och de två bitarnas samman-
lagda längder relateras till den ursprungliga längden. Provningen görs
vanligen vid +5, 10 och 2590 (Pollak 1988). Anderton (1989) har använt sig
av en modifierad penetrationstest varvid en kula trycks in i as.alten under
en bestämd belastning i 20 sek och efter avlastning bestäms återgången
under 20 sek tid. Temperaturen är vanligen 2080. Muncy (1987) och Berenquer
(1988) beskriver ytterligare några enkla tester. Kolb (1985) har använt sig

av "torsional recovery test" varvid en kolv vrids runt 1800 vid 2500,
släpps sedan och återgången mäts som funktion av tid.

Mer komplicerad utrustning utgör ARRB elastometer (Olivier 1988) varvid
provningen utförs vid 20-600C. Några resultat ges i figur 7 men provning
vid lägre temperaturer är även av intresse. Denna utrustning finns vid VTI,
jfr Isacsson (1989). Jörgensen (1988) behandlar mätning av elastisk åter-
gång i "constant stress rheometer". Lämpliga kombinationer av spänningar,
'töjningar och temperaturer för bindemedelskarakterisering kan väljas vid
försöket. Den stora fördelen med instrumentet är att försök kan göras vid
ganska låga temperaturer, krypförsök utföras och elastisk återgång mätas.

Kolb (1985) har använt sig av en sk "balance rheometer" för att mäta upp
viskoelastiska parametrar vid temperaturer från +5 till 17500 och olika
belastningsfrekvens. Fetz mfl (1985) har använt "sliding plate" viskosi-
meter. Nielsen (1986) har modifierat sådan utrustning för att kunna mäta
vid låga temperaturer och även på mastix. Enligt Muncy mfl (1987) kan
resultaten från konventionella viskositetsmätningar vara missvisande pga
polymerasfaltens känslighet för skjuvpåkänningar och alltför höga, nöd-
vändiga blandningstemperaturer kan indikeras. Därför borde mätningen
egentligen göras vid en relevant skjuvpåkänning.

För att mäta lågtemperaturegenskaper har Brülé mfl (1987) gjort dragförsök
vid -20°C samt Toussad mfl motsvarande försök vid -5°C. De senare har även
gjort "shock test" enligt Vialitmetoden (se nedan) vid olika temperaturer

för att få ett mått på "brittleness temperature" hos bindemedlet. För drag-
hållfasthetstest enligt ASTM D 412 krävs en dyrbar specialutrustning med
klimatkammare (Muncy mfl 1987, Berenquer 1988). Provet som har dimensionen
3°0,3'3cm°0,3cm, dras till 24cm längd vid hastigheter 1-50cm/min och

temperaturer från -ZOOC till +20°C. En likartad typ av provning beskrivs av
Brülé och Vanisconte (1987).

"Force-ductility test", som är enklare än dragprovet och ger ett mått på de
kohesiva och elastiska egenskaperna, utförs på så sätt att ett asfaltprov,
monterat för duktilitetstest, förses med en lastcell i den änden (Berenquer
1988). Asfalten dras ut varvid kraften mäts. Temperaturen är vanligen +490.
Man föreskriver t ex en minimikraft vid 1000% förlängning. Chaverot (1989)



_.13_

beskriver provningen i detalj och visar att man får i princip likartad
spännings-töjningskurva som vid ett "riktigt" dragförsök. En fördel är att
en utdragning på 1000% och mera är möjlig med utrustningen som utgörs av en
modifierad duktilitetsapparat (jfr figur 5).

"Tougness-tenacity test" går i pricip ut på att dra ut en kolv, nedsänkt i
asfalt och mäta kraften som funktion av utdragen längd. Metoden anses ge
stor spridning resultaten ( Berenquer 1988), men har modifierats av Dutt
mfl (1988).

"Dropping of ball test" enligt Vialitmetoden utförs på såsätt att en
definerad stålkula sänks delvis ned i en behållare med asfalt. Temperaturen

regleras till 1500 nedanför mjukpunkten. Bägaren vänds upp och ned, sätts
på en ställning samt tiden det tar för stålkulan att dels helt lossna från
asfaltytan, dels falla en bestämd höjd, mäts. Förhållandetalen är olika för

modifierad och icke modifierad asfalt.

Vialitpendeln beskrivs av Brülé och Vanisconte (1987) samt Perderau och Le
Duff (1989). Principen är att mäta den energi som absorberas då man bryter

en bindemedelsfilm med en given stöt av en pendel. Bindemedlet anbringas i

en tjocklek på lmm mellan ett metallstöd och en metallkub med ytan lcma.
Kuben träffas av pendeln och bindemedlet brister. Pendelutslaget avläsas
och energin beräknas. Provningstemperaturen kan variera mellan -30 och
+BOOC.

Adhesions- och kohesionsprov med Vialitplatta ("shock test ) behandlas av
Brülé och Vanisconte (1987). Torra stenar anbringas vid en bestämd
temperatur på stålplattor med bindemedel som prov av ytbehandlingar.
Plattorna vältas samt hängs upp och ner samt utsätts för tre stötar av
stålkula. Stötarna utförs vid temperaturer varierande från +5 till -20°C.
Antal kvarsittande stenar ritas upp som funktion av temperaturen. Metoden
har ursprungligen utvecklats för ytbehandlingar. Både Vialitplatta och
Vialitpendel finns vid VTI, jfr Isacsson (1989), som också föreslår

tentativa metodbeskrivningar. (Den franska firman Vialit har fö bytt namn
till Viafrance).

Fluoroscensmikroskopisk analys är exempel på en metod som ger komplette-
rande information till andra tester genom att beskriva homogenitets- och
kompabilitetsförhållanden (Brülé 1988, Grimm 1989).

I sammanhanget bör även nämnas tester som Palotta (1988) anser speciellt

lämpliga för bedömning av åldring av bindemedel (bilaga 13). Öster och

Sillén (1989) har studerat åldringen genom att bestämma reduktionen av

elastiska egenskaper, men också kemisk karakterisering (GPC- och IR-

analyser). Moran (1986) och Halasz (1988) behandlar även särskilda tester

för att studera asfaltens kompabilitet. De redan ovan behandlade "moderna"

testerna anses i princip tillämpbara. Testerna är ofta väl lämpade för att

påvisa förekomsten av polymer, men behöver inte alltid indikera kvaliteten

i färdig massa. Lesage och Gros (1989) hävdar tom att alltför hög grad av
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elasticitet inte är önskvärd och kan försämra vidhäftningen till stenmate_

rialet - den höga inre kohesionen anses således kunna överskrida adhesions-

krafterna i gränsskiktet. De speciella bindemedelstesterna utförs ofta vid

extremt höga töjningar (upp till 1000%) och är av statisk natur, medan

trafikpåkänningarna på asfaltmassan i vägen ger små töjningar som får mätas

i mikronbelopp och belastningsförloppen är snabba. En lämplig kombination

av elastomer* och plastomeregenskaper anses önskvärd. Forstén (1989) har

däremot funnit att vidhäftningsegenskaperna enligt rullflaskemetoden (jfr

mom 4.2) förbättras med ökande elasticitet hos det modifierade bindemedlet.

Enligt Goodrich (1988), som gjort olika försök med asfaltbetong, korrelerar

oväntat nog resultaten från bindemedelsprovningar utförda både med modi-

fierad och inte modifierad asfalt, dåligt med resultaten från massaprov-

ningar. Man utförde bla utmattningsprov och bestämde motståndskraft mot

bildning av temperatursprickor vid låga temperaturer och plastisk deforma-

tion vid höga. Möjligen har i detta speciella fall stenmaterialegenskaperna

haft en dominerande inflytande på massaegenskaperna. Enligt Wortelboer

(1988) bör man egentligen testa mastixens, dvs filler/asfaltblandningens

egenskaper, snarare än det rena bindemedlets, för en korrekt bedömning av

funktionen hos asfaltmassa.

4.2. Testning av asfaltmassa.

Vid laboratorieundersökningar är det alltid viktigt att provkropparna

packas på ett så realistiskt sätt som möjligt, Marshallpackning är minst

lämpad och gyratorisk packning bäst. Helst bör man dock välta provplattor

och borra ut borrkärnor (Consuegra mfl 1989). I Frankrike har man dessutom

utvecklat en vibrerande apparat som ej är normerad men anses lovande (Dac

Chi 1985, pers. medd. 1989).
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Vid gyratorisk packning kan man dessutom få fram en parameter som ger ett

mått på asfaltmassans benägenhet till plastisk deformation. Kolb (1985) har

således funnit ett samband mellan denna parameter och de viskoelastiska

egenskaperna hos massa med polymermodifierat bindemedel. Proportionerings-

metodiken för asfaltmassa i Frankrike grundar sig således på användning av

denna utrustning (Bonnot ).

Samma typ av provningar tillämpas som för "normal" asfaltmassa och några

specialförsök verkar inte ha utvecklats som för bindemedelsprovning.

Kennedy mfl (1983) ger en översikt av en del nyare provningsmetoder för

bestämning av dels elastiska, dels viskoelastiska egenskaper (bilaga 15).

Vid en norsk undersökning, utförd vid Sintef (Anonym 1983), har man använt

sig av statisk och dynamisk kryptest, Marshallprovning, indirekt dragförsök

och E-modul för undersökning av effekten av polymermodifiering. Dessutom

gjordes Trögertest (jfr mom 4). Man fick inte fram några avseevärda för-

bättringar av massaegenskaperna genom modifieringen med polymerer. Schuler

mfl (1987) har i USA studerat indirekt draghållfasthet och resilientmodul

för att karakterisera asfaltbetong. Man fann att draghållfastheten, i för-

hållande till referensmassan, ökade vid användning av SBS*polymer och detta

vid samtliga temperaturer; modulvärdet minskade däremot när provningen

skedde vid -180C, förändrades inte vid +25°C och ökade vid +600C.

Anderton (1989) har i USA studerat olika typer av modifiering, bla med SBS-

polymer, för att förbättra deformationsegenskaperna hos asfaltbetong,

avsedd till flygfält. Man utförde Marshallprovning efter vattenlagring 24

tim vid 6000 samt bestämde resilientmodul, indirekt draghållfasthet (båda

vid temperaturer mellan -18 och 4000). Dessutom utfördes ett krypförsök vid

25 och 4000 varvid även den elastiska återgången vid avlastning mättes.

Massans temperaturberoende uttrycktes på följande sätt:



Högtemperaturegenskaper.

Marshall Index: stabilitet/flytvärde (vid 6090)
Krypmodul= spänning/töjning (vid 4000).

statisk/dynamisk-modul= resilientmodul/krypmodul (vid 4090)

Lågtemgeraturegenskaper.
Lågtemperaturkänslighet= indir.dragh.(-18 C)/r.modul(-18°C).

Temperaturkänslighet. varierande temperatur.
resilientmodulförhállande= indir.dragh.(-18°C)/r-modul<40°C)
indir.dragh.förhállande= indir.draghC-18°C)/indir.draghC+40 C)

Button och Little (1988) har i USA undersökt både polymermodifierad asfalt-

betong och referensmassa genom att utföra Marshall- och Hveemprovning,

indirekt draghållfasthet vid -15, +1 och 25°C samt resilientmodul. Dessa

prövningar visade på inga nämnvärda förbättringar genom modifieringen.

Däremot framkom vid utmattningsförsök, gjorda på balkar, att samtliga

undersökta polymerer gav ökat utmattningsmotstånd vid 006, jfr figur 9.

Denning och Carwell (1981) har funnit att SBS-modifierad "hot rolled

asphalt" kan uppta extra stora töjningar och därmed förbättra utmattnings-

motståndet mer än andra polymerer. Beläggningstypen är bruksrik och

innehåller hårt bindemedel. Rheinisoh och Pallos (1989) visar att asfalt-

massa med SBS-modifierat bindemedel ger 2-3 ggr större töjning än referens-

massan vid indirekt draghállfasthetsförsök- utförda vid låga temperaturer-

och därmed bättreköldegenskaper (figur 10a).

Utmattningsförsök på asfaltbetong redovisas även av Sziraki (1988) som

funnit att effekten av polymermodifiering kan variera. Vid olämpliga

kombinationer kan man tom få försämringar, medan vid lämpliga sådana

utmattningsmotståndet tom kan 50-faldigas. Rheinisch och Pallos (1989) ger

exempel på ungerska resultat med asfaltbetong, innehållande SBS-modifierat

bindemedel (figur 10h).
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Zenke (1984), som systematiskt studerat litteratur, som behandlar polymer-

modifierad asfalt, har funnit att störst effekt erhållits vid provningar

som utförts vid höga frekvenser och låga temperaturer (jfr översikten i

figur 11). Det är främst fråga om olika varianter av utmattningsprovningar.

Förbättringar, som kan räknas i hundratals, tom tusentals procent, har

 

erhållits (hur relevanta sådana resultat är kan alltid diskuteras). Prov-

ningar av mer statisk natur, där man undersökt hållfasthet eller stabilitet

hos asfaltmassa vid höga temperaturer, har i regel gett mindre effekter.

Utmattningsförsök kan utföras både vid konstant spänning somkonstant

töjning (jfr Nielsen 1989); vid tunna beläggningar anses den senare

metodiken mest lämpad. Belastning av provcylindrar enligt metodik för

indirekt draghållfasthet (använd av VTI) ger likartat resultat som metoder,

där balkar provas, såvida man tar hänsyn till deviatorspänningen eftersom

ett biaxialt tillstånd råder vid provningen i det första fallet. Dinnen

§l985) anser tester som "wheeltracking" och utmattningsförsök som idealiska

för att testa massa med modifierad asfalt. Man har bla funnit att massor

med likartade modulvärden kan ha olika utmattningsmotstånd pga homogeni-

tetsskillnader hos bindemedlet.

Enligt ny ungersk anvisning för asfaltbindemedel. inkluderande modifierade

sådana, kräver man förutom bindemedelstester också massaprovningar med ett

standardstenmaterial för att uppfylla kraven på sk BTA-poäng (Nemesdy mfl

1989), jfr bilaga 11. Man utför således:

utmattningsprovning vid +500 .
indirekt draghållfasthet vid +5 och -ZOOC
Marshallstabilitet vid +40°C
Svällningsprovning för mått på vattenkänsligheten

Man fann att Marshallstabiliteten korrelerade med dynamisk kryptest vid

+40, men ej vid 6090. Köldegenskaperna beräknas genom sk "fictive cracking

value" och "cold strain index", inga närmare beskrivningar ges dock.
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Rubio och Alvarez (1988) har i Spanien funnit att följande provningar

lämpar sig för undersökning av polymermodifierad massa:

"Wheeltracking test" för stabilitet
Immersion compression test" för vidhäftning

Indirekt draghållfasthet vid olika temperaturer
Dynamisk E-modul vid olika temperaturer

"Wheeltracking test" gav störst utslag vid extremt hög temperatur (+7OOC).

Däremot anser man att Marshallprovningen inte är tillämpbar. Paulmann och

Kolb (1985) har även funnit att man genom Marshallprovning inte får fram

effekten av modifierade bindemedel utan gyratorisk utrustning eller wheel-

tracking test" bör användas. Metoder och provningstemperaturer använda vid

undersökningen framgår av figur 16. Vid Marshallförsöket erhåller man också

enligt Pfeffekoven och Springer (1985) inget korrekt stabilitetsbidrag av

stenskelettet pga frånvaron av sidospänning (detta gäller egentligen även

för andra tester än Marshallprovning, tex kryptest?). Zanzotta mfl (1987)

påpekar dessutom att Marshallprovning inte bör utföras, däremot lämpligen

bestämning av dynamisk modul, "rutting" och utmattningsmotständ. Huntley

(1989) rekommenderar "wheeltracking test" vid +45°C i stället för Marshall-

provning och man kan även göra provningen på borrkärnor tagna från väg*

beläggningar. Little mfl (1987) anser att Marshallprovning kan utgöra ett

första steg vid bestämning av bindemedelshalt, men sedan måste också kryp-

test, resilientmodul och indirekt draghállfasthet bestämmas, den senare vid

relevanta, såväl lågasom höga temperaturer.

Perez (1985) nämner i sin General Report vid 3:eEurobitumenesymposiet att

lämpliga tester kan vara enaxiell kryptest vid 4000, wheeltracking test"

vid 40, 50 eller 6090, komplexmodul, bestämd vid olika temperatur eller

frekvens, samt indirekt draghällfasthet vid -1090 för att få en uppfattning

om lägtemperaturegenskaper. Vonk (1988) anser däremot att enaxiell kryptest

inte lämpar sig, eftersom de speciella elastiska egenskaperna hos det modi-

fierade bindemedlet inte kan göra sig gällande; mer dynamiska provningar
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erfordras därför. Fet: mfl (1985) har använt sig av ett dynamiskt kryp-

försök för karakterisering.

Pigois (1988) redovisar schweizisk metodik för undersökningar av polymer-

asfalt i samband med större beläggningsobjekt (provvägar ?). Provningarna,

utförda i olika skeden framgår nedan:

a)lnnan bygget påbörjas utför man:
Marshallstabilitet, -flytvärde och -kvot

Hâlrum (på Marshallprovkroppar och borrkärnor från vältade provplattor)
Undersökning i gyratorisk utrustning
Indirekt draghállfasthet vid -10 och +4SOC.
"wheeltracking test" '

b)Vid blandning av asfaltmassa undersöker man:
Asfalthalt och kornstorleksfördelning
Marshallstabilitet
Hålrum på Marshallprovkroppar
Försök i gyratorisk utrustning
ev. "wheeltracking"

c) I samband med utläggning (på utborrade provkroppar) utför man:
Asfalthalt och kornstorleksfördelning
Indirekt draghållfasthet vid -10 och +45°C.
Vid av problem återvinning av bindemedel och analys av detta

Provning av indirekt draghállfasthet anses särskilt viktig. Angst och

Aesligmann (1988), Dumont mfl (1989) ger en plan för uppföljning av en

schweizisk provväg; både bindemedels- och massaprovningar planeras (bilaga

9). Denna provväg har även beskrivits i samband med ett studiebesök av

Berglund (1989). Little mfl (1987) påpekar svårigheter att extrahera och

återvinna polymermodifierade bindemedel från asfaltmassa; SBS-polymeren

vållade dock inte de flesta problemen.

"Wheeltracking test" behandlas också av Dennis och Carswell (1981), Bonnot

(1985), Dinnen (1985), King mfl 1989, Downes (1988) och Nievelt (1988,

1989). Figur 12 ger ett exempel på försöksresultat. Huntley (1989) ger ett

kriterium för en stabil massa, nämligen en spärbildning (Emm/tim. Flexibelt

underlag (som gummiskiva) vid provningen har väsentligen kunnat öka effek-

ten av modifiering, men man utsätter då provplattan samtidigt för ett slags
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utmattningsprovning. Dinnen (1985) har funnit att motståndet mot plastisk

deformation ökar med polymerhalten; halter mellan 3 och 10% studerades.

Åldring av bindemedlet kan även främst påverka utmattningsmotständet.

Harlin mfl (1989) har därför tagit ut provbalkar från en brobeläggning med

SBS-modifierad asfalt. Man fann dock ingen större skillnad i jämförelse med

försök på icke åldrat material. Nielsen (1989) har också studerat äldrings-

egenskaper genom att utsätta provbalkar för 6090 under 2 månader, något som

anses motsvara 10-15 år i vägen. Definitiva slutsatsr har dock inte kunnat

dras. Dåligt kompatibel asfalt kan enligt Sziraki (1988) resultera i att

utmattningsmotstándet hos asfaltbetong försämras vid hög temperatur (massan

lángtidslagrades vid +7OQC). Little mfl (1987) har även funnit att utmatt-

ningsmotständet för SBS, men även vissa andra polymerer, avseevärt försäm-

rades om provkropparna lagrades 14 dygn vid 6000. Däremot förbättrades

denna egenskap hos kontrollmassan med inte modifierat bindemedel genom

lagringen.

Bocchi (1989) har tillgripit SBS-modifierad asfalt för att kunna förbättra

motståndskraften mot "stripping" vid användning av hydrofil kvartsit.

Förbättrad vidhäftning genom polymermodifiering (SBS) har konstaterats vid

flera laboratorieundersökningar (ex Pfeffekoven och Springer 1985, King mflc

(1986), Anonym 1988, Dienen (1985), Zanzotto mfl 1987). Rubio och Alvarez

(1988) samt Anderton (1989) tar upp provning av denna egenskap enligt

"immersion-compression" resp "immersion-Marshall" tester, dock utan att ge

några resultat. Nemesdy mfl (1989) nämner svällningsprovning, dock utan att

närmare beskriva metoden. Fetz mfl (1985) har använt sig av "shock test"

(Vialitmetoden), förutom "immersion test", för att klassificera vidhäft-

ning. Button och Little (1988) har funnit att SBS och andra polymerer föga

påverkat vidhäftningen enligt Lottmans test. Huntley (1989) har noterat

ökad risk för stensläpp från SBS-modifierad "hot rolled asphalt" strax



efter det att vägen tagits i bruk, men denna process har avtagit efter en

månad. Det behöver dock inte vara fråga om "stripping" i detta fall.

Svetel mfl (1989) har tillgripit en ovanlig metod, mämligen avnötning av

Marshallprovkroppar i Los Angelestrumma utan stâlkulor. Provas vatten-

lagrade provkroppar, kan man dessutom få en metod för vidhäftningsprovning

(Perez-Jiminez och Perez 1989, jfr nedan).

Arvinen (1989) och Forstén (1989) visar att SBS-modifierad asfalt vid

rullflaskeförsök gett förbättrat resultat. Den senare konstaterade också

att den modifierade asfaltmassan får mindre reduktion av Marshallstabi-

litet, indirekt draghållfasthet och Trögerslitage efter vattenlagring

(figur 13). Han fann också att amintillsats hade en gynnsam inverkan även

vid modifierade bindemedel.

5. Slitstyrka hos polymggmgdifierad asfalt.

Dubbslitaget är i hög grad ett Skandinaviskt problem och behandlas därför

knappast numera i utomnordisk litteratur. Eftersom man i Norden ganska

nyligen börjat använda polymermodifierad asfalt i slitlager är erfaren-

heterna av dess slitstyrka än så länge begränsade. Några svenska resultat

har ännu inte publicerats; provbeläggningar i Stockholmstrakten och Gävle

har dock inte visat nâgra påtagliga förbättringar av slitstyrka vid använd-

ning av modifierat bindemedel (Byrnäs 1989, pers. medd., wagberg, 1989,

opubl. resultat vid VTI). Samma sak har konstaterats i Göteborg, i varje

fall om skelettasfalt använts. Samtidigt verkar det som den framnötta

stenen håller kvar bindemedel bättre, något som ev. kan ge utslag efter

längre tid (Sandin 1989).
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Laboratoriestudier enligt Trögermetoden har gjorts i Norge (Anonym 1983)

varvid modifierad asfalt fick ca 20% bättre slitstyrka än "normal" asfalt-

massa. Man drar slutsatsen - med ledning också av resultaten från andra

laboratorieprovningar (jfr mom 3.2) - att polymermodifiering inte är värd

merkostnaden i Oslotrakten. Provsträckor med "superasfalt" har dock senare

lagts på Drammenvägen utanför Oslo med entreprenörernas bästa "recept",

somliga med polymermodifierad asfalt (Nesheim 1987, Slyngstad 1988).

Trögervärdena var låga (mellan 4,8 och 9,8). Olika stenmaterial och samman-

sättningar i provsträckorna försvarar dock slutsatser. Resultaten från

slitagemätningar har ännu inte publicerats. Enligt en egen besiktning av

provsträckorna på Drammenvägen i januari 1989 var samtliga starkt nedslitna

i båda körfälten och i behov av åtgärd. Trafiken var 85000 ÅDT, starkt

spårbunden och i Norge förekommer det också att kommersiella fordon har

dubbar.

Enligt senare norska erfarenheter av polymermodifiering räknar man dock med

ökad slitstyrka beroende på förbättrad elasticitet, kohesion och adhesion

hos bruket (Jörgensen 1989). Polymermodifierat bindemedel kan förväntas ge

särskilt gott resultat vid beläggningar av topekatyp, dvs med hög bruks-

andel och med invältat grovt stenmaterial (Dörum 1989).

Flest erfarenheter av polymermodifiering föreligger än så länge från

Finland. Lahtinen (1988) beskriver således erfarenheter från en binde-

medelsprovväg i Helsingforstrakten, lagd 1983. Man fann att SBS-modifiering

av bindemedlet förbättrat slitstyrkan.för asfaltbetong, däremot inteför

gjutasfalt som tydligen redan har ett tillräckligt starkt, segt bruk.

Kerava bindemedelsprovväg, lagd år 1986, beskrivs av Blomberg (1988),

Pipinen (1988) och Arvinen (1989). Man studerar sk skelettasfalt med 20mm

stenmax. och bindemedelshalt 6,6%. Resultaten från två vintrars mätningar
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har publicerats. Den första vintern var extremt kall (temperaturer ned till

-35 C) och provsträckor med SBS-modifierad asfaltmassa fått ungefärligen

halva slitaget i jämförelse med massor, innehållande icke modifierade

bindemedel av olika ursprung (figur 14a). Blomberg noterar att stenmater-

ialet i provsträckorna med polymermodifierat bindemedel slitits ned till

bruksniván eller tom under denna. I Helsingforstrakten använd gabbro har

dock sämre slitstyrka än de bästa svenska stenmaterialen av typ kvartsit

och porfyr. Det har visat sig att provsträckorna med polymermodifierat

bindemedel motstod tre vintrar före åtgärd, provsträckorna utan polymer

däremot två vintrar (Blomberg 1989, pers.medd.).

Provplattor tillverkades även av verkblandad asfaltmassa i samband med

läggningen av provsträckor av de verkblandade asfaltmassorna och under-

söktes sedan i Neste's provvägsmaskin. Det visade sig vid försök, där

temperaturen varierades mellan *20 till +500, att proven med SBS-modifierad

asfalt hade överlägsen slitstyrka vid denlägsta temperaturen, men att

skillnaden allt mer började minska från ca -1000 (figur 14h). Kraus (1982)

har även påpekat att SBS-polymeren gör asfaltbindemedlet mindre "glasigt"

vid låga temperaturer. Preliminära resultat från bindemedelsstudier i

Finland (med icke modifierad asfalt) visar också samband mellan slitage och

lägtemperaturegenskaper, uttryckta genom FUN-nummer resp Frass brytpunkt

(Saarela 1989). Försämrade lågtemperaturegenskaper hos bindemedlet innebär

ökat dubbslitage.

Trots att SBS-modifierat bindemedel varit 2,5-3 gånger dyrare i Finland än

konventionell asfalt och beläggningen blivit ca 40% dyrare, anser man att

de minskade underhållskostnaderna överväger merkostnaderna (Pipinen 1988,

Arvinen 1989). SBS-modifierad asfalt har också tagits i produktion på ett

annat sätt i Finland än i de övriga skandinaviska länderna. En annan

användning av polymermodifierat bindemedel i Finland är som sprickhämmande
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beläggning på cementstabiliserade bärlager som är tämligen vanliga i

Finland (Orama 1989).

Av utomnordiska undersökningar kan nämnas japanska försök att studera

slitetyrkan av asfaltbetong (Tada mfl 1985). Man utförde sk "ravelling

test" som dock mer efterliknar slitaget av snökedjor än dubbar och därmed

torde slagtåligheten hos massan vara en särskilt viktig egenskap. Man fick

en slitageförbättring på 30-50% med polymerasfalt i förhållande till

referensmassa med bindemedel av pen. 60/80. Den förstnämnda asfaltmassan

visade dessutom, till skillnad från referensmassa, ingen förbättring av

slitetyrkan med ökande bindemedelshalt. Slitstyrkan förbättrades dock i

båda fallen med ökande packningsgrad, medan variationer av kornstor-

leksfördelningen inte gav några klara tendenser.

Goodrich (1988) nämner i korthet att man gjort "bollavnötningsförsök"

enligt kalifornisk metod (som tidigare också använts av VTT, Finland) vid

+490 på asfaltbetong med polymermodifierat bindemedel. Man fann att

ordningsföljden mellan massaprovens slitstyrka överensstämde med resultaten

från testning av bindemedlets duktilitet, utförd vid samma temperatur.

Andra massaegenskaper än bollavnötningen visade däremot inga samband med

bindemedelsegenskaper. En finkornig asfaltbetong med ca Bmm stenmax och

högt hälrum, ca 6%, har dock undersökts.

6.51utsatser och rekommendationer;

Modifiering med SBS-polymer kan i gynnsamma fall avseevärt förbättra

massaegenskaperna, men resultatet beror dock på asfaltene kompabilitet,

polymerhalten, hanteringen av bindemedlet (och därmed graden av nedbryt-

ning) mm. Åldringsproceseerna hos både polymer och asfaltbindemedel är ännu

otillräckligt kända (Little mfl 1989). Modifieringen möjliggör dock använd-
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ning av ökad halt bindemedel och därmed tjockare asfaltfilmer på stenytorna

i massan, något som bör nedsätta åldringsbenägenheten (Terrel och Walter

Finska resultat tyder på att polymermodifierad asfalt främst förbättrar

slitstyrkan hos asfaltmassa vid låga temperaturer. Preliminära resultat

från ganska nylagda svenska provsträckor tyder än så länge på att polymer-

modifiering inte gett förväntad ökning av slitstyrkan. Detta kan bero på

att provstråckorna ännu inte i någon större omfattning utsatts för trafik

av dubbade däck vid låga vintertemperaturer; de senaste vintrarna har

nämligen varit ovanligt milda.

Polymerer utgör tydligen inga "undermedel" som utan vidare löser slitage-

problemen utan faktorer som stenkvalitet, stenhalt och stenstorlek är även

av avgörande betydelse. Specialkomponerade massor av skelettasfaltyp behövs

dessutom för att optimera slitstyrkan vid användning av modifierade binde-

medel (Saarela 1989). Enligt norska erfarenheter bör man dock få störst

effekt av polymermodifiering vid bruksrika beläggningar, något som även

påpekats från Västtyskland (Först och Grott 1986, Paulmann och Kolb 1985).

Dubbslitaget på högtrafikerade vägar gör att man vid svenska förhållanden

sannolikt har svårt att utnyttja de speciella fördelarna med modifierade

bindemedel i fråga om ökad motståndskraft mot plastisk deformation och

utmattning. Modifierade bindemedel är intressanta även för vissa special-

applikationer, t ex för att motverka reflektionssprickor i beläggningen

från det spruckna underlaget.

Konventionella asfalttester är otillräckliga för att karakterisera modifie-

rade bindemedel och olika specialtester har utvecklats för att bla studera

elastiska egenskaper, flexibilitet, kohesion mm. Lågtemperaturegenskaperna
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är även av särskilt intresse i sammanhanget och bör provas. En "state of

the art report", som dock inte direkt behandlar polymermodifierade binde-

medel, ges av TRB (1988). Olika polymertyper kan dessutom behöva olika

testning och bedömning. Resultaten från främst det finska ASTO-projektet

bör så småningom lämna underlag för val av testmetoder, lämpliga för

nordiska förhållanden.

Konventionella provningar av asfaltmassa som Marshalltest och statisk

kryptest lämpar sig inte för en korrekt karakterisering av asfaltmassa,

innehållande modifierat bindemedel. Dynamiska tester, utförda såväl vid

låga temperaturer, ex. av utmattningsmotstånd, som vid höga av motstånds-

kraft mot plastisk deformation, verkar vara de mest lämpade. På den euro-

peiska kontinenten är t ex "wheeltracking test" vanlig för provning av

egenskaper vid höga temperaturer, medan man i USA främst använder sig av

tester som resilientmodul och indirekt draghållfasthet för massakarakteri-

sering. Temperaturkänsligheten kan bedömas om provningarna utförs nära de

undre och övre gränserna för "brukstemperaturen". Laboratorieprovning av

slitstyrka (ex Trögerförsök) bör göras vid mycket låga temperaturer, tex -

ZOGC för en korrekt klassificering av polymermodifierade asfaltmassor.

Packningen av provkroppar måste dessutom göras på ett så realistiskt sätt

som möjligt, helst genom vältning av plattor från provmassan från vilken

sedan borrkärnor tas för olika laboratorietester.
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Bilaga 1.

Av Terrel och Walter föreslagen klassificering av medifierande medel till

asfaltbetong.

Tablc l. Suggesrcd Classxfxcanon of Acidmvcs

 

m
m
x
j
m
m

M1nera1 f111ers (dust, 11me, portIand cement, carbon b1ack,

sulfur)

Extenders (sulfur, 11gn1n)

Rubbers (natural 1atex, synthetwc latex [styrene-butadaene],
block cop01ymer [styrene-butad1ene-styrene], rec1a1med

rubber)

P1ast1cs (polyethy1ene, polypropylene, etherne-v1ny1-acetate,

po1yv1ny1 ch1or1de)

Comb1nations of polymers 1n 2, 3 and 4 above.

F1bers (asbestos, rock wool, polypropylene. p01yester)

Ox1dants (manganese and other m1nera1 sa1ts)

Ant10x1dants (1ead compounds, carbon, ca1c1um sa1ts)

Hydrocarbons (recyclxng 0115 and re3uvenat1ng 0115)

Antustr1p mater1als (am1nes, 11me)

 

Th1s claSSIficat1on system has been proposed by R. L Terre] and
J C Walter but 15 not a standardo



BILAGA 2

Lämplighet hos olika polymerer och deras inverkan vid modifiering av
asfalt (Forste'n, 1987).

Inverkan på:

 

POLYMERER Värme- Lågtemp. Elasti- Utmattningsm
beständighet egensk. citet motstånd

Elastomer
gummipulver + + + +
naturgummi \\ + + + +

Plasthållfasthet
polyetylen ++ v 0 +
polypropylen +++ -- 0 +

Termoplastiska elastomerer
etylvinylacetat
kopolymer +++ 0 + +

styren-butadien-
blokkpolymer ++ +++ +++ ++

Avfallsplast
epoxiharts +++ 0 + +++



Bilaga 3.

Översikt (ej komplett) av testmetoder använda i olika länder för

polymermodifierade bindemedel. Enligt Palotta 1988.
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C 0 U N T R Y

DENHARK 1 x x 0 x x x x 0 0 x r o/t t t 0 x 0 r r

FINLAND x x 0 x x x x 0 0 X I o/r r r 0 x 0 r r

NORHAY x x 0 x x x x 0 0 x r o/r r r 0 x 0 r r

SHBOZH x x 0 x x x x 0 0 x r o/r r r 0 x 0 r r

AUSTRIA + + 4 + + + +

BELGIUH + +++;

FRANCE + + 4 + + 4 + + + 4 + + + + +

FRG + y y * # + y + y + 7 + t r r r r y + + r r r

GREAT BRITAIN + + + + 0

ITALY + + + +

NZTHBRLANDS 4 + + + +

SPAIN + + + +

SHITZBRLAND - ++++ +

CZECHOSLOVAKIA t +

GDR <9 44,

IIUNGARY 4- 0+ §*+ + + 4.

USSR + 4 +

 

generally applzed for Characterizatxon

apecxfxcation test ptopoaed by the Nordic Hinder Commxttee
considered as typxcal data by the Nordic Binder Committee'
often used supplementary to conventional tests
research test

Table 1. Test methods used for modified batunens

(uncomplctc)

'
1
'
<
O
x
+



BILAGA 4

Testmetoder för modifierade bindemedel och deras användningsområden
(Forste'n, 1986).

  

Specifikation- Special» Provningar för
provningar provningar forskningsm

ändamål

Penetration X

Mjukpunkt X

Viskositet X

Flampunkt X

Viktförlust X

Draghållfasthet X

Elastisk återgång X

Siktrest X

Viskositetsförändring X

Homogenitet X

Styvhet X

Densitet X

Gummihalt X

Molekylviktsförändring X

 



BILAGA 5

Översikt av testmetoder använda i Schweiz - enligt normer SN resp
använda vid Universitetet i Lausanne - för asfalt (övre tabell) och
polymermodifierad asfalt (nedre tabell). Enligt Pigois (1988).

Testmetoder för bitumen medtagna i schweizisk norm SN 671 010e

 

TESTER

 

Makroskopisk granskning
Densitet
Askhalt
Dynamisk viskositet
Penetration
Temperatur A+B
Penetrationsindex
% lösligt i touluen
Viktförlust RTFOT

Penetration efter RTFOT
Frass brytpunkt
Duktilitet (25°C)

 

SN: Rekommendationer i norm SN 671010e
B= bitumen, BP = polymermodo bitumen

SN: test nödvändig för fullständig analys
B eller BP: test utförd ofta men ej regelmässigt
SN: test utförd vid en begränsad undersökning
B eller BP: test som utförs sällan
B eller BP: rekommenderas

Tester specificerade vid undersökningar av polymermodifierade bitumen.

 

TESTER

 

Heukelom's diagram
Duktilitet (vid 5°C)
Dragförsök
Vidhäftning (TWIT)
IR-spektrografi
Fluoroscensmikroskopi

 

Test som utförs regelmässigt
Test som utförs ofta, men ej regelmässigt
Test utförd sällan
Test under introduktion
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versikt av teetmetoder och deras användningsområden för polymermodifierad

sfalt i Österrike. Enligt Nievelt (1988).

' . Kon51stenz - Parameter

Qaalitätsmerlcnal - bestimnt Ableitung Gebauchseigenschaften

 

Pen. 25.°c (0,1 mm) i P.I. + Hill'sChe meterqaeratur
Pen. S°C (0 C) (0,1 im) (Hinweis auf das Tieftempee

. verhalten)
E.P. mit. R; u, K.. _Konsistenz bei den hohen ,

" ' Gebrauchstauperaturen in den StraBen
Duktilität bei 4°c;(5°C)_1 mm

(1. Gn.bzw.^_5 (tm/min)

Brechpunktnach PraaB °C V Himzeis aufjdas _
(ist schwierig zu Tieftemperaturverfahren

Plastizitätsspanne °C. - Hinwei-s auf die G'ebrauchsspanne

 

EPRK - °C Brech'pum-:t

Elastische Ruckfomung nach

Ze'me 25 °C % Rel. Klarung des quantitativen Zusam-
hanges zu den Grauchseigenschaften

Elastische Rüdzfomung nach noch notig.
Zenke 10 °C 95 Rel,

Elastische Rückverformung
ROtâthUSVlskometer (Haake)

 

.\

g Temoeratur - Beständigkeitsparameter

Qaalitätsmerimal - bestinmt Ableitung der Gebrauchseigenschaften

 

Erhitzungs- rotierender Kolmn p Hinweis auf das Praxisverhalten
pñdfmg RTFOT M% . Verändemng des p.m. Litumens bei

ik der Verarbeitung (Alterung durch
. Tieftemperatubeanspruchung').

Bestimang des Masseverlustes (M %)

nach der Erhitzungsprüfung

J Ableitung der Hill ' schen
Pen. 25 °C (0,1 mm) RiBtenperatur

verblelbend Rel.% ?.1. (Penetratlon und Erwelchungs-

Pen. 5 °C (0 °C) (0,1 mm) punkt) des Bindemttels in der

StraBe nach Einbau

i'
l .P. mt Anstieg °C 'Jerändenmg des pcm. Bitu'nens

oem Verarbeitungsprozerå

 

Elastische Rückformung % Rel. Blastlsche Eigenschaften in

25 °C und 10 °C . der Asphaltschidite
i

Bestirmmng des Verhältnisses der i 211 hohes Verhaltnis deutet
*.iskosnäten bei 60 °C zw15chen \ auf zu starke Verhartung
çealtertem und Original-Bitumen. 'wanrend der Veraroeltxmg hin -

{ '-:Bgefahr

a. Parameter für die Verarbeitung

Cealitatsmerlcrale - bestmmt Ableitung de: Verarbeitungs-
temperaturen/ Eigenschaften

33": C Mi schtemperatur

'3.73 i o Einbau temperatur

" 'I 2 walz ter-*0:1i_ -raturenL
!
!
0

h
)

0
o
0

o
o
0

O
(1
O

Tubentest nach Zenke nach Lagerung Lagerstabilitat
sen. 72 h, fallweise auch langer, und Hamgenität des p.m. modifizier-
bei Tenperaturen von 160 C. ten Bitumens an der Mischanlage,
Diese Uberprufungen Sird unbedingt Abschätzung der Risken bei der .Ver-
auch an der Mischanlage laufend arbeitung n'áglich.
durchzuführen.
Bestmmung des EPRK CDC vor und

nach der Erhltzungsprüfung an p.m.
Bitumen in den Brittelbereichen in
de: Tube.



BILAGA 7

Belgiska specialtester för modifierade bindemedel (Vanderkampen och
Reynaert, 1989).

 

 

TILLSATSMEDEL:
Bitumen Elastomer, Plastomer Elastomer,

ny återanvänd

Frass brytpunkt X X X

Viskositet 205°C X

Penetratiøn
25°C/5°C X

Duktilitet 5°C X X X

Elastisk återgång X X
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Tester för polymermodifierade bindemedel enligt en amerikansk
rekommendation (Schuler mfl 1987).

 

Vtscosny Grade

  

Test PAC- 10 PAC-»20 PAC-30 PAC-40

Viscosnty, 60°C

(140°F),
poxses" 1000 i 200 2000 .t 400 3000 i 600 4000 :t 800

Viscosny, 135°C
(275°F), cSt, min 250 300 350 400

Penetratton, 25°C
(77°F), 100 g,
5 5, mm 100 75 60 50

Flash Pomt, COC,
°C (°F), mm" 232(450) 232(450) 232(450) 232(450)

Solubtlity tn
trtehloroethylene,
% min' 99 0 99.0 99 0 99 0

 

TEST ON Rasmus

FROM THIN FILM

OVEN TEST"

 

Vtscosity ratio

TFOT residue viscosity, poise @ 60°C (140°F)

Ongmal viscosny, ponse Ca? 60°C (140°F)

 

max 30 30 30 30

 

TEST FOR ELASTICITY

 

Tensnle stress @ 800%
elongatton, 20°C
(68°F), 500 mm/mtn
rate of pull, kg/cmz,
mm 0.2 0.3 0.4 0.5

Elasttc recovery by
means of

ductllomctcr. % min 60 60 60 60

 

" These specnñcattons correspond to ASTM D 3381-81 requxrements for asphalt cements.
" Rolling thtn 111m oven test may be substituth for TFOT
ASTM D 412-80-Method A-thh the exceptton that elastomenc specxmen molds shall

be substttuted for the dte cutting method. The molds are available from the Elf Aquttame
Asphalt Laboratory, 400 North 10th St , Terre Haute. Indtana 47807

4 An appropnatc SUbStltUtC for the tensxle stress test 15 a modxñed ver510n of the Utah
Force Ductility test as proposed by Scott Shuler of the New Mcxxco Research Instttute
Additional data must be collected before spec1ñcatton hmtts can be set
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Provningsprogram för schweizisk provväg med polymermodifierad asfalt (Angst
och Aesligmann, 1988).

 

Ursprungs- Original- Borrkärna Borrkärna Borrkärna
bindemedel beläggning efter ut- och binde- och binde-

läggning medel, 4 år medel, 8 år

 

Bindemedel

 

Återvinning
av bindemedel X X X
Volymsför-
hållanden X X X X
Viskositets-
temp.diagram X X X X
Penetration
vid tre temp. X X X X
Kula och
ringvärde X X X X
Frass brytpunkt X X X X
Lagrings-
stabilitet X
Vidhäftning
bindeml-sten X
Elastisk
återgång X X X X
Modul? X X X X

Dragförsök

vid -5, 10°C X X X X

IR-spektrografi X X X X
CLHP-

kromatografi X X X X

Massa

Bindemedelshalt,

kornkurva X X X
Marshallprovning X
Gyratorisk
packning X
Hålrwm X X X
Indirekt drag-
hållfasthet X X X
Utmattnings-
försök X X X
Statisk
krypförsök X X X
Dynamisk
krypförsök X X X
Wheeltracking

test" x x x
Köldegenskaper
(specialut-
rustning?) x x x
Skjuvnings-
försök (spe-
cialutrustn.) x x x
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Jugoslaviskt förslag till provningsmetoder och rekommenderade gränsvärden
för polymermodifierade bindemedel (Enligt Svetel och Pap 1988).

o -4
- penetration, 25 C 60-80. 10 m

0
- softening p0int, Ra.5 51-61 C

- penetration index, P1 + 0.3-l.7
. o

- breaking pOint, Frass less - 20 C
. ., o

- dUCtlllcy, 13 C over 0.5 m

- part of aftereffected O
elastic deformation, 13 C over 50 g

- decrease of softening point value (Råå)
after eing heated during 14 days 0

at 160 C (Tube test) max 3 C
,. i o

- Increase of penetration at 45 C afger
being heated during 14 days at 160 C _4
(Tuoe fest) max 3.10 m

- polymer modified bitumens snall have

stable structure to aVOld decomposition

In this research work, evaluation of the quality of polymer modified

bitumen has been proceeded by follOWing tests:

- penetration test at 250C

- softening paint test (Rsia)

- penetration index, P.I.

- ductility test at zsoc
- ductility te P

l
-

Q) m
-

5
.

k
d
m

t
0

s

- breaking poin

sr:- density at 2

. loss of mass on heating
efter 5 hrs at 153 c (rpgr)*

- decrease in penetration on heating
efter 5 hrs at 163 C (TFOT)

a breaking point afterOFrass on heating
efter 5 hrs at 163 C (7:07)

. . o
- dynanlc VlSCOSltY at 60 C by means of capillary visco meter.

- EVT* on 0.165 Pa.s

- EVT on 0 275 Pa.s

In addition, the tests on dynamic viSCOSity at the temoeratures
o o o o o 0

of 60 C, 70 C, 80 C, 100 C, 120 C, and 140 C, under various tangential

loading, have been done, USing Viscometer Haake RV-Z,

The Stiffness Moduli at various temperature levels and tangential

loading were also calculated.

O 4
- penetration, 25 C 70.10_ m

- softening paint, R5;B 57OC

- penetration index, PI + 1.5

- breaking pOint, Frass - 300C

w eouiviscous temperature, 0.2 Pas 135-160
,C 0

- VlsCCSlcy 60 C over 600 Pa,s
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Ungersk anvisning för asfaltbindemedelt för både icke modifierade och

modifierade sådana. Underrst tabell med underlag för ETA-poäng beräkning

(Töröcsik och Csicseley (1989).

 

  

 

  

 

  

 

 

 

    

nens 1.

Quality requirements of road bitumens and nodified road bitumens

(âjfme)

C] acteristics Road bitumens 'fied road bitumens

B- B-lB-'B-gsr: 'Iype Type
120 &350 RJMBwA däB nB-C

Penetration 96 65 41 25 values given by

140 95 60 40 the manufacturer X

Softening point (OC) 38 46 53 60 60 [50-60 60150-60 60

anusfnänimgponuioc)
min -14 -12 -9 -3 -19 -15 -9

Ductility (cm)
0n25 oC,m.i.n 1001005015 100 80 40
on 4 OC, min - - - - 40 20 -

Elastic re-defbrmation(%)
on 25 0C, min - - - - 80 60 20
0n44°C,ndn - - '- - 60 30 -

Change of mass (Emin 0,4 0,30,2 0,2 0,3 0,2 0,3

Abüitytn.sxnegnd0n, bb sxnegmdon

<x11&>°t nsalhwed

Sofuyüngpxünt(pb) - - i- - 7
Etaastikeeznxgpoint

Po 4

Mnnewüuaücnzxdnt
(by BTAxx test) 8 10 11 9 18 17 15 14 14

WE4O(kN) min - o - -12,§> 9,0 12,0 90 18,0

 

 

 

 

   

 

 

  

xThe penetration value range of each charge cannot
exceed 25 penetration unit.

xxBTA = bitumen testing asphalt

Table 2

The sub-Characteristics of the value of use in road

construction and their limit values

   

  

 

ub-characte- . . Evaluation
ristics lelt values points

Load repetition 6833 0

number 6833-14276 2

nSO/2 14276-22000 3

22000 5

Fraas-freezing -19 5

point (-19)-(-l4) 3

FT (14)-(-9) 2

-9 0

Cold expansion 9 0

En 9-20 2
20-39 3

39 5

Marschall-stabi-
lity 9 1

on 40 00 9-12,3 2

MS 12,3-18,5 3
40

18,5 4

Swelling para- 2,8 5
meter 2,8_6'2 3

loox D7/h 6,2-12,8 2

12,8 0
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Vässtyskt förslag till testmetoder för polymermodifierad asfaltbindemedel.

Tabell A. Elastomerer PMB A.

 

   

 

 

       

 

 

     

 

 

Ltd. Eigenscbaft Sorte Prüfun;

lr. P15 80 A P15 65 A ?IB 45 1 nach D11

1 Hadelpenecration nindestens 0,1 ll 120 ',50 20 ' 52 010

(100 g, 5 s, 25 '(1

2 Erieicbunçspunkc 'C5 40,0 bis (8,0 bis 55,0 bis

Ring und Kuçel 48,0 55,0 63,0 52 011

3 Hrecbpunkt nach ?raaâ häcbsteüs °C - 20 - 15 - 10 52 012

4 Duktilicåt
bei 7 °C :indestens c: 100 - -

bei 13 'C lindestens cn - 100 - 52 013
bei 25 C nindestens cn - - 10

5 Dicbte bei 25 °C lindestens g/c13 1,000 bis 1,000 bis 1,000 bis 52 004

1,100 1,100 1,100

6 Flaixpuzkt 11 affenen nindestens °C 200 200 200 150 2592

Tieçel nach Cleveland

7 Elastische Råckstellun; :indestees X 50 50 50 s, Abscba.

4.2.1

8 Ecxogenitåt :ach Eeiålaçerunç,
Differenz de: ereicbunqs- s Absczn
spunkte Ring und Kuçel böcbstens 'C 2,: 2,0 2.0 4.2.2

5 Relative Gevicätsånderu:
durch tbernische Beansptuchüa; böcbstens 8 1,00 1,00 1.00 52 016

10 Ånderunq des Erxeicbungspunktes Anstieq
Ring und Kuqei durch therxi- höcbstens °C 6.5 6,5 6, 5 52 016
scbe Seensprucäunq 1b2abne 52 011

höcbsteus 'C 2.0 2,0 2.0

11 Ånderunç der Sadelpenezratic: Abnabze
durcb :berxiscbe Beansprucbuzg böcbstens t 40 40 10 52 01

Anetie 52 010

bêcbstens X 10 10 10

12 Duktilitåt each
:berxiscber Seanspruchucq

bei 7 °C lindesteds en 50 - - 52 016
bei 13 'C' Iiadestens cn - 50 - 52 013
601 25 'C lindestens c: - o 20

52 016

13 Elastiscbe Råckstellucç 3.1bscuz.

:acb theriiscbe: Beassçrucbtzç :izåestens X 50 50 50 4.2.1
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Tabell B. Elastomerer PMB B.

 

   

 

                 

Ltd. Eigenschaft Sort: Prüfnnq
Ir. P15 80 1 P18 65 6 ?18 15 B nach 01!

1 Iadelpenetrataon nindestens 0,1 11 120 .- 50 20 52 010

(100 0, 5 x, 16 6C)

2 Erneichnnqspunkt 40,0 bis 48,0 bis 55,0 bis

Ring und [0001 'C 48,0 55,0 63,0 52 011

3 Brechpunkt nach Praaå höchstens 'C - 20 - 15 - 10 52 012

4 Duktilitåt ' .

bei 7 'C , lindestens C! 50 - -
bei 13 'C lindestens Cl - 30 - 52 013

bei 25 'C lindestens cx - - 20

5 Dicnte bei 25 'C lindestens q/cx] 1,000 bis 1,000 bis 1,000 bis 52 004
1,100 1,100 1,100

6 Plannpunkt in offenen lindestens 'C 200 200 200 150 2592

Tieçel nach Cleveland

7 Blastiscne Eückste11nnç nindestens x 50 50 50 s. 1bschn

1.2.1

8 choçenitåt nach Eeiêlaçernnq, s. Åbscnn.

Differenz der Streichunqs- 4.2.2

punkt: Ring und anel höcbscens °C 2,0 2,0 2,0

9 Relative Gelichtsånderung
durcb thernische Beanspruchnnq nöcbstens X 1,00 1.00 1,00 52 016

10 Ånderuzq des Krveichunçspunktes lnstieg

Ring and [0901 durch therxi- höcnstens 'C 6,5 6,5 6,5 52 016
:che Seansprucnunç 1003010 52 011

höchstens 'C 2,0 2,0 2,0

11 Indernnç der ladelçenctration lbnahle
dnrch cherniscne Beanspruchunç höcnstens x (0 40 (0 52 016

Ånstieq ' 52 010

höcnscens x 10 10 10

12 Duktilitât nach

Charlischer Beansprucnunq 1
bei 7 'C lindestens C) (0 - - 52 016

561 13 'C lindescens cx - 20 - 52 011
btl 35 'C lindestens Cl - - 20

. 52 016
13 Blastzscbe Rüciszellunç s. lbsctn.

nach therliscber Beansçruchunq linåestcns X 50 50 50 1.2.1
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Tabell C. Termoplaster PMB C.

   

 

  

 

  

 

   

 

Ltd. Eigenschaft , Sorte Prüfunq
1:. ?16 65 C P!! (5 C nach D1!

1 ladelpenetratiou bindestens 0,1 11- 50 20 52 010

(100 g, 5 s, 23 'C1

2 Srveicbunqspunkt (8,0 bis 55,0 bis
2100 und qucl 'C 55,0 63,0 52 011

3 Brechpunkt nach Fraa6 ' höchstens 'C - 15 - 1: 52 ;12

4 Duktilicåt
bei 13 °C aindestens ca 15 - 52 013

bei 25 'C nindestens c: ° 10

5 Dichte bei 25 'C nindestens 0/013 1,000 bis 1,000 bis 52 004

1,100 1,100

6 Flanapunkt in offeben aindestens "C 200 200 ISO 2592

212021 nach Cleveland

7 Ecxoqebitåt nach Beiâlaqerunq s. Abscbn.

Diiferenz der Erreichunçs- 4.2.2
puclte Ring und Kuçel höchstens 'C 2,0 2,0

8 Relatåve Gevichtsåsderunq
durch therxische Seanspruchunç höchstens x 1,00 1,00 52 016

9 lnêerunq des Erreichunçspunktes hnstieq

Riaq und Iuçel durch therli- höchstens 'C 6,5 6,5 2 016
:che Beanspruchunç Åbnahxe 5 011

* håcbscens 'C 2,0 2,0

10 1002:000 der Xadelpesetracion lbnahae
durcb therlische Beacspzuchung höcbstens t 40 (0 52 016

Anstieq 52 010
böchstens h 10 10

11 Duktilitåt nach
therlischer Beanspruchunq

bei 13 'C lindestens ca 8 - 52 01
bei 25 'C Iiadcstens ca - 5 52 013
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Laboratorietester för bestämning av åldringsegenakaper hos polymer-
modifierade bindemedel (Paletta 1988).

 

Condi- Condlnon

 

Type Method Temp., Dura- Layer
of non thick- tion am

test of ncss bxmmcn atmosphcrc
hcanng film

(°C) (h) (mm)

"Loss ASTM 16.3 5 20 . 8 Stanc natural

on heat" D6 convecnon

TFOT ASTM 16.3 5 3 .2 stanc natural

- "4/8" Dl75l$ convccnon

TF'OT Eisen EVT 5 3 . 2 Static natural

-l/8" Riij- 170 convecnon
water- rnrnZ/s
staat

1978

RTFOT Rai., 9 163 1 . 25 1.. 5 movxng forccd
non ventuanon

(nr-

culated

RTFOT ASTM 163 1. 25 l. 1: movxng forceo
arcula-r- 02872 vennlauon

red + eXtra fan

RTF-'OT Ref.10 1.13 168 1.4: "Just iorced
nlted movxng" vcnnlanon

even - - exrra fan

Rotaung DIN 165 2.5 3.3 movmg forccd
flask 52016 ventxlanon

aJr mlct at

amoxent

terna.



Testmetoder för bindemedel,
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(Foretén 1989).

undersökta vid det finska ASTO-projektet

   

recovery

   

ff
TEST METHODS UNIT METHOD LABORATORY

1. Viscesity 135°C mmz/s THE 106 Neste

180°C mm2/s

Softening point °C TIE 104 Neste

Stiffness modulus 40°C N/m2 (2, 3) Neste

(Sliding palte) O'C N/mZ

4. Penetration 40'C 0,1 mm TlE 101 Neste

25°C OJ nun

10°C OJ nun

4°C OJ nun

0°C OJ nun

Breaking point, Fraass. 'C TIE 102 Neste

6. Cold Bending d= 30 mm (Cryobender) °c DIN 52123 Neste
sned. :

"Single Glass Plate" -test_ 'C [ 4 ] Neste

impact Strength J [ 2, 5 1 ' Neste

9. Tensile Test mod. Lemminkäinen :

max.force N ASTM D 412

elongation at break % [1, 2, 6]

elastic recovery %

\Nod< Nnt å R

10. Force-ductility - 5°C mod. Neste .

max.force N TIE 451 :

elastic recovery %

11. Elastic recOvery by means of Ductilemeter

4 0°C % [1, 2, 6] Neste

5°C % mod.

10°C % ASTM D 113

i 2. Elastic recovery -5'C % TIE 451 VI I

. 0°C ?6

+5°C %

13. .Torsional recovery 30 s ° [2, 6] Neste

30 nün °

'14., ARRB=EIastometer [20? 30, 40, 50., 60°C] [1, 2, 71. VTI
max., stress

elastic recovery %

15. lndentation-»Resilience (Consistometer) [2, 8] Neste

indentation set %

§6
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16. Controlled Stress Flheometer

(cone-plate - Carri-Med CS)

* Flow program

(increasing and decreasing shear rate]

[25, 40, 60, 80'C a. softp.

[9] Statens

Veglaborato-

-rium

 

initial yield N/m2

viscosity Pa.s

shear rate index

* Creep program [5, 25, 40 a. 60°C]

(constant shear)

elastic recovery %

* Oscillation program [5, 25 a. 60°C]

complex modulus G * N/m2

storage modulus G ' N/m2

loss modulus G " N/m2

loss tangent G

dynamic viscosity 17 ' Pa.s

complex viscosity 17* Pa.s

17. Rheometer [ -10, 0, +40'C]

(plate-plate) Neste

18. DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analyser) [2, 10] Neste

stiffness modulus E Pa

loss modulus E" Pa

damping factor, tan 5

19. TFOT ' Neste
weight loss % TlE 121

penetration 10°C 0,1 mm

25°C 0,1 mm TlE 101

softening point 'C TlE 104

breaking point 'C TlE 102

viscosity 135°C mm2/s TlE 106
. 180°C mm2/s

20. Storage stability '160'C, 3 d NM 73 Neste

[Beer can method] [mod.]

upper/lOwer [1]

penetration 25°C 0,1 mm TlE 101

Up/Lo
softening point 'C TlE 104

UPwLo 'C TlE 104

21. Acid value mgKOH/g IP 213/T Neste
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Jämförelse av några testmetoder för asfaltmassa (från Kennedy mfl 1983).

Fundamental Structural Subsxstem Applicabtlm Crtterta
Properttes Relationshtps

Usuallx Test Ease ol
Ba.le Vartattons of Determmed Commonh Permanent Lou-Temperature Testmg and
Test BaSlC Test bx Test Used For Fattgue Det'ormatton Crackmg Economv ReprodttCtbtlttx Remarks

TESTS FOR ELASTIC PROPERlIES

lndtrect SIZHIC sttffness l'attgue easx acqunsntton

tensron modulus S permanent of SpCClanS
test deformation xes \C\ ves excellent good (that IS from

dxnamtc resrhent stram tersus Marshall test
repeated modulus ER temperature 0r field cores)

THâHZl] complex modulus complex output of test

test modulus E* good good used for laxer
analxses rather

no xes no than for

resnltent resrhent fattgue
modulus testb modulus MR fatr good permanent

deformation or
cracktng
relationshtps

Beam" suffness lattgue ves no no fatr fair
bendxng modulus S

Dtrect trnaxnalc permanent
tenston deformatton xes xes no poor good

beam test sttffness stram versus specxmen prepa-
modulus S temperature ves no ves good poor ration usualh

reqtnres sawmg

TESTs FOR VISCOELASTK OR
TIME-DEPENDENT PROPERTIES

Tnax'tal static creep' creep
good good

compltance permanent
deformatton no \e> no

dvnamtc GNU and
fatr fatr

repeated ALPHAI

lndtrect static creep' crelep anem mlth experience

:Stilon Comp tance dtâäfrmanon WS Wg no excellent good m .applxmg thts
_ test to xtscoelas-

dynath GNU and tic analysis

repeated ALPHA/
.

 

For bttummous matertals uncont'ined test

1"' For unbound base materials and subgrade souls tnaxxal compressuon

( For bttummous matenals trtaxml tenSton
For bttumtnous matenals beam tensnon

' For bttummous materials unconñned test axtal tensnon or compreSSton

Parameters used tn VESYS IIM that charactertze slope and mtercept o

5 For bttumtnous matenals

(permanent deformation versus N relattonshtp
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Analysmetoder för bindemedel och asfaltmassa använda av Paulmann och Kolb

(1985).

Uensuchspnognamm
 

 

Bindemltteiuntensuchungên

 

Untensuchungsuer+ahnen I Pnüftemperatunen 0C

 

Enweuchungspunkt RUK

Bnechpunkt

Penetnatuon

Duktilitåt

Uisknextåt

im Kugeiznehuiskosimeten
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