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Utredning av plastiska deformationer på E4, Skillingaryd, söder

am Jönköping: laboratorieundersökningar av bindemedlet.

1. Orientering

VTI fick i uppdrag att utreda de plastiska deformationer som har

uppstått 1989 på E4 vid Skillingaryd, söder om Jönköping, direkt

efter utläggningen av slitlagret 60HAB 12T. Som bakgrund till

problemet ges en kort beskrivning av vägobjektet. Uppgifterna

är inhämtade ur " Rapport från bel.företaget F 321-E4,

Tvärbäcken-Skillingaryd", skriven av NCC, Jönköping.

-. Belägenhet.

E4, Norr och Söder Klevhult.

- Trafikmängder.

ÅDT 7870

- Beläggningslager, massatyper, utförandetid vid den aktuella

sektionen.

ÖAB + 40 MAB 1948

80 MAB 12 1957

Just. + 50 MAB 8 1958

Just. + 60 MAB 12 1964

Breddn. 2*0.5 m, Hy-just.

+ 80 MAB + BCS 16 1970

Repaving + 40 HAB 16 1981

HY-just + 60 HAB 12 1989



- Beläggn.typer, mängder 1989

Hy-just. MAB 12T 1.509 ton

Körb. 60 HAB 12T 70.824 m2

Vägr. 60 HAB 12T 3.450 m2

S-ytor 60 HAB 12T _ 5.455 m2

2. Utförda analvser

 

Två serier av provkroppar från slitlagret utfört 1981, märkta

"Prov B", borrade på skadade partier, och "Prov V", från icke

skadade ställen, har insänts. Provkropparnas mekaniska

egenskaper har undersökts enligt följande:

- Kryptest.

- Resilientmodul.

Resultaten redovisas i ett kommande utlåtande av Safwat Said.

Med anledning av borrkärnornas avvikande mekaniska egenskaper,

har en undersökning av det ingående bindemedlet påbörjats. I

detta utlåtande rapporteras resultaten av de tester som har

gjorts.

Bindemedlet har återvunnits från provkropparna med metylenklorid,

enligt det förfarande som RILEMs metodutskott beskrivit.



2. Traditionella analysmetoder

För att kunna klassificera bitumenet har en konsistensbedömning

utförts. Penetration, viskositet och mjukpunkt enligt kula och

ring har undersökts, med följande resultat:

Prov B Prov V

Penetration vid 25°C, MBB-37, mm/lO 156 162

* Dynamisk viskositet vid 60, MBB-40, Ns/m2 91.9 91.6

* Mjukpunkt, MBB-38, °C 41.2 41.6

Resultaten visar ingen skillnad mellan proven. De tyder också på

att bitumenet som har används är av penetrationsgrad B 180.

3. Krogatoqrafiska undersökningar

Kromatografi är en process, där beståndsdelar i en blandning av

kemikalier skiljs ut genom att en lösning av blandningen eller

dess gas, passerar en kolonn med adsorberande material. De olika

komponenterna i en blandning adsorberas olika lätt, så att lager

eller band av rena ämnen byggs upp. Volymerna eller ytorna av

vart och ett kan mätas på lämpligt sätt, separeras på mekanisk

väg eller återvinnas genom att de desorberas ut med

lösningsmedel. Metoden kan därför användas för analys av

blandningar och för separering eller återvinnande av

beståndsdelarna i en blandning.



Följande analyser har sedan genomförts:

- Konsistens analys med traditionella metoder.

- Kromatografiska analyser.

- Metallhaltanalys.

- Kohesionstest.

2.1. Traditionella analysmetoder

För att kunna klassificera bitumenet har en konsistensbedömning

utförts. Penetration, viskositet och mjukpunkt enligt kula och

ring har undersökts, med följande resultat:

Prov B Prov V

Penetration vid 25°C, MBB-37, mm/lO 156 162

Dynamisk viskositet vid 60, MBB-40, Ns/m2 91.9 91.6

* Mjukpunkt, MBB-38, °C 41.2 41.6

Resultaten visar ingen skillnad mellan proven. De tyder också på

att bitumenet som har används är av penetrationsgrad B 180.

2.2. Kromatografiska undersökningar

Kromatografi är en process, där beståndsdelar i en blandning av

kemikalier skiljs ut genom att en lösning av blandningen eller

dess gas, passerar en kolonn med adsorberande material. De olika

komponenterna i en blandning adsorberas olika lätt, så att lager
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eller band av rena ämnen byggs upp. Volymerna eller ytorna av

vart och ett kan mätas på lämpligt sätt, separeras på mekanisk

väg eller återvinnas genom att de desorberas ut med

lösningsmedel. Metoden kan därför användas för analys av

blandningar och för separering eller återvinnande av

beståndsdelarna i en blandning.

Två metoder har använts för deaktuella proverna:

- komponentanalys med Iatroscan

- molekylviktsfördelning med GPC

2.2.1 Komponentanalvs med Iatroscan

Iatroscan är en tunnskiktskromatografi där en droppe av den

utspädda bitumen läggs på en kvartsstav belagd med ett

adsorberande material (silicagel). Staven doppas sedan i 3 olika

lösningsmedel och bitumen separeras i 4 beståndsdelar som kallas:

- mättade oljor

- aromatiska oljor

- resiner

- asfaltener

Det procentuella förhållandet mellan dessa beståndsdelar beror på

bitumens ursprung och framställningsprocessen som den har

genomgått. Proven har jämförts med en vanlig B 180 (VTI nr

8921001) och en B 85 (VTI nr 8929202) från Nynäs produktion 1989.



 

Analysresultat:

prov nr Mättade oljor Aromatiska oljor Resiner Asfaltener

% % % %

Prov B 9.2 48.7 24.6 17.5

Prov V 8.6 45.0 27.1 19.3

B 180 11.9 53.1 19.6 15.4

B 85 11.5 46.1 23.3 19.1

 

Det finns en viss skillnad mellan Prov B och Prov V-s kemiska

sammansättning. Prov V innehåller mer asfaltener och

resiner än prov B som däremot innehåller en större mängd

aromatiska oljor. Proverna skiljer sig på ett markant sätt från

Nynäs bitumen.

2.2.2. Molekylviktsfördelningen med qelfiltrerinqskromatoqrafi

(GPC)

Gelfiltreringskromatografin separerar molekylerna på grund av

olikheter i storlek och form. Molekylerna rinner genom en kolonn

och kommer att retarderas olika mycket beroende på i vilken

utsträckning de kan tränga in i gelkornen man packar kolonnerna

med. Genom att jämföra kromatogrammen med varandra kan man skilja

olika bitumen åt. Denna metod lämpar sig därför till att göra ett

"fingeravtryck" på bitumen.

Proven jämfördes med samma B 180 som ovan. Det visar sig att prov

B och prov V har en extra topp på den lågmolekylära sidan

(höger sidan på kromatogrammen). Detta tyder på att bitumen

innehåller ett tillsatsämne av låg molekyläratyp (mjukmedel

eller föryngringsmedel?).
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Kromatogrammen framgår av bilagorna 1 och 2

På bilaga 2 har prov B och prov V jämförts med varandra.

Kromatogrammen sammanfaller inte med varandra. Det finns en

smärre skillnad mellan provernas molekylviktsfördelning,

vilket betyder att prov B och prov V är inte identiska. Prov B

innehåller dessutom mer tillsats än prov V. Detta bekräftar

resultaten från Iatroscan-analysen.

När man blandar en annan petroleum extrakt i en bitumen, måste

viss försiktighet iakta. Erfarenheter utomlands har visat att en

inblandning av t. ex.,en olamplig vald extrakt eller

föryngringsmedel i en bitumen, kan förändra dennes egenskaper på

ett oförutsäbart och förödande sätt.

2.3. getallhaltanalvs

För att kompletera de kromatografiska analyserna har en

metallhaltanalys utfört på prov V. Halterna för vissa metaller

är karaktäristiska för en bitumen av ett givet ursprung. De

används ofta för att göra ett fingeravtryck på bitumen.

Vi jämförde analyserna med en vanlig B 180, ur Nynäs

produktion. Resultaten framgår av bilaga 3. Vissa skillnader

föreligger i halten för en del metaller. Skillnaderna kan ha

olika orsaker:

- råoljorna ur vilka bitumen är framställda kommer

från olika källor.

- inblandning av tillsatser.

Prov V har en hög vanadin hallt, vilket tyder på att den

basbitumen som har används kommer fömodlingen från Venezuela.



För ett bitumen framställt av en råolja av ett givet ursprung är

förhållandet mellan vanadin (V) och nickel (Ni) konstant. Vi

jämförde V/Ni för de 2 proverna och fick följande värden:

B 180 Prov V

 

V/Ni 7.41 10.45

 

VTI har analyserat metallhalten för flera bitumen från Nynäs.

Förhållandet mellan V och Ni brukar ligga mellan 7.3 och 7.4,

utom i de fall där man har tillsatt annat extrakt t.ex.

blandbas 90 B 180, den nya lågryckande bitumen, där V/Ni är

6.89.

2.4. Kohesionstest med Vialitpendeln

Bitumen består av en stor mängd kolvätemolekyler, av varierande

storlek, form och sammansättning. Dessa molekyler hålls samman

med en inre kraft som kallas för "kohesion". VTI har nyligen

anskaffat en utrustning, Vialitpendeln, för bedömning av bitumens

kohesion. Med denna utrustning mäts den energi som absorberas vid

klyvning av en bindemedelsfilm då denna utsätts för en definierad

stöt. Med hjälp av den uppmätta energin kan man bedöma kohesionen

(i joules/cmz) hos olika bindemedel. För ett bindemedel uppmätts
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kohesionen vid olika temperaturer; ett diagram med kohesionen som

funktion av temperaturen uppritas sedan. Vid den temperatur där

kurvan har sitt maximum, når bindemedlet sin högsta kohesion.

Kohesionen hos ett bindemedel är beroende av:

- dess ursprung (kemiska sammansättningen),

- den framställningsprocess som den har genomgått,

- närvaro av tillsatser.

Prov B har jämförts med VTI-s referens bitumen B 180 och B 85

(Bil 4). Vid temperaturer högre än 50°C blev det inte möjligt

att genomföra testen för prov B och B 180. Av kurvorna framgår

att:

- Prov B, B 180 och B 85 har sina maximala kohesions-

vid olika temperaturer (Tcmax).

- Vid denna temperatur är kohesionen (Cmax) olika för

 

proverna.

Tcmax °C Cmax J/cm2

Prov B 35 0.54

B 180 40 0.42

B 85 50 0.33

 

Enligt denna test har prov B en dålig kohesion vid högre

temperaturer. Detta kan vara en av orsakerna till spårbildningen

och till provkropparnas dåliga prestation vid de mekaniska

provningarna.



3. Sammanfattning

Sammanfattningsviss kan sägas om det använda bindemedlet att:

- Det är avpenetrationsgrad B 180.

- Dess sammansättning skiljer sig från B 180 ur Nynäs

vanliga produktion (VTI-s referensbitumen)

- Det innehåller ett tillsatsmedel med låg

molekylvikt.

- Det har en dålig kohesion vid höga temperaturer.
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Metallhalt analys

 

B 180 Prov V

Nr 8929201

Fe ppm 6.4 268

Si " 0.87 382

Na " 13 12.7

Ca " 49 117

Mg " 32 54.6

Zn " 2.6 3.40

P " 6.2 75.5

Ni " 75.2 78.5

V " 557 820

S % 3.6 4.0

 

Öil 5
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