
 

Äldringskemi
Föredrag vid Norsk Asfaltforenings konferens

Aldring av bitumen", 14 oktober 1997, Oslo, Norge

Ylva Edwards

IN

då
05
H

LD
oo
N

x
0
>..
h
H

=..
215
m

 
    

Väg- och transport-
farskningsinstitutet'   



VTI särtryck 285 - 1997

Äldringskemi
Föredrag vid Norsk Asfaltforenings konferens

Aldring av bitumen , 14 oktober 1997, Oslo, Norge

Ylva Edwards

  

  

, Weser?
Foto; ChristerTonström, Mediabild





Bindemiddelgruppen i Norsk Asfaltforening - Oslo 14 oktober 1997

 

ÅLDRING AV BITUMEN
  
 

Äldringskemi
av Ylva Edwards

Statens väg- och transportforskningsinstitut

1 Bitumens ursprung och variation i kvalitet
Bitumens inre struktur och kemiska sammansättning påverkar tillsammans dess reologiska

egenskaper (vid given temperatur).

Den kemiska sammansättningen varierar beroende på ursprung (oljekälla), framställ

ningsprocess (direktdestillation, blåsning) samt påverkan efter tillverkning (åldringseffekter).

De olika råoljorna skiljer sig kemiskt och fysikaliskt, varför också varierande

bitumenprodukter erhålls ur dessa oljor.

Nästan 1500 olika råoljor produceras över världen, men endast ett fåtal av dem anses

lämpliga för bitumenframställning. De fyra största oljeproducerande områdena är USA,

Mellersta Östern, området kring Karibiska havet samt länderna i f. d. Sovjetunionen.

I Sverige använder Nynäs i huvudsak en enda typ av råolja. Råoljan kommer från

Venezuela, och har redan vid källan hög bitumenhalt på 65 till 75 %. Samma typ av råolja har

använts av Nynäs i över 60 år, vilket bidragit till en jämn och god bitumenkvalitet.

I t.ex. Storbritannien tillverkas bitumen i princip ur råolja från Mellersta Östern eller

Sydamerika.

I USA och Kanada producerar cirka 75 oljebolag bitumenprodukter för vägändamål, men

endast ett fåtal har bitumen som huvudprodukt i sin tillverkning. Kvaliteten varierar avsevärt.

Råolja som på senare tid använts för bitumenproduktion, från t. ex. källor i Alaska och

Mayaolja (Mexico), liknar kemiskt sett inte olja från äldre oljefält, varför också helt olika

bitumenprodukter erhållits. Mayaoljan är exempelvis mycket tung, och bitumen från denna

har Visat sig åldringsbenägen (högt åldringsindex). För att få en godtagbar bitumenprodukt ur

Mayaolja blandas den med andra oljor före destillation.

2 Bitumens kemiska sammansättning

Ur kemisk synvinkel är bitumen ett mycket

komplext system bestående av i huvudsak

kol och väte (90 95%). Resterande 5 10 %

utgörs av s. k. heteroatomer (kväve, syre

och svavel). Spårmängder av metaller (som

vanadin, nickel, järn, magnesium och

kalcium) förekommer dessutom i form av

t. ex. oorganiska salter och oxider.

Mängd och typ av heteroatomer i ett

bitumen speglar den ursprungliga råoljan

(oljorna) liksom bitumenets åldringsstatus.  
Figur ] Atomer i bitumen



Heteroatomerna (speciellt svavel) spelar en viktig roll vad gäller bitumenets åldring,

eftersom de är mer kemiskt reaktiva än resterande kolväten. Heteroatomerna innefattas i de

olika kolvätemolekylerna, med avgörande betydelse för molekylens kemiska egenskaper och

för uppkomsten av kemiska bindningar mellan molekyler.

Också spårmetallerna spelar en viktig roll för bitumenets åldring och fungerar även de som

indikationer på bitumenets ursprung.

2.1 Funktionella grupper
Funktionella grupper som C:O (karbonyl),

S=O (sulfonyl), N H (amin) och COOR

(karboxyl) ingår i bitumenets molekyl

system. Dessa är de funktionella grupper

som vanligen och mest nämns i bitumen-

sammanhang.

Funktionella grupper är karaktäriserande

för olika familjer av organiska föreningar.

Karbonylgruppen ingår t.ex. i de respektive

funktionella grupperna för aldehyder,

ketoner, karboxylsyror och estrar.

En funktionell grupp är den del av

molekylen som är mest kemiskt aktiv. Det

är där de flesta kemiska reaktionerna

uppstår. Det är också den delen av

molekylen som bestämmer molekylens

 

 

kemiska egenskaper, och i många fall \

också dess funktionella egenskaper. O _ H

De funktionella grupperna spelar en

mycket viktig roll, inte minst när det gäller Figur 2 Vanliga funktionella grupper

bitumenets åldring. i bitumen

2.2 Kemiska bindningari bitumen

De i bitumenet ingående atomerna bildar genom kovalenta (starka) bindningar miljontals olika

alifatiska, aromatiska och cykliska molekyler av varierande storlek. Molekylerna kan ha

asfaltenstruktur, aromatisk struktur eller mättad struktur. Aromaterna är platta till formen

medan de alifatiska och cykliska molekylerna breder ut sig i tre dimensioner.

2.2.1 Kovalenta bindningar mellan atomer

Kovalenta bindningar är den typ av kemiska bindningar där atomerna binds ihop med ett eller

flera gemensamma elektronpar (ett elektronpar för enkelbindning, två för dubbelbindning o. s. v.)

Varje kovalent bindning mellan ämnen av olika slag får polär karaktär, d. v. s.

bindningselektronerna är asymmetriskt fördelade i sina orbitaler mellan atomerna. Det bildas

en elektrisk dipol, som är starkare eller svagare beroende på vilka atomer som ingår. Den

negativa laddningen har större täthet vid den ena atomen än vid den andra, och motsvarande

för den positiva laddningen.

Men även om en molekyl innehåller polära bindningar behöver den, beroende på vilken

form den har, i sig inte vara polär.



2.2.2 Intermolekylära bindningar mellan molekyler

Molekyler binds i sin tur till varann med intermolekylära bindningar (pi pi-bindningar,

vätebindningar och Van der Waalskrafter). Dessa bindningar bryts lätt vid värme eller

spänningspåverkan, men återskapas igen då molekylernas temperatur sjunkit och/eller den

pålagda belastningen tagits bort. (De kovalenta bindningarna mellan atomerna i en molekyl är

10 100 gånger starkare än de svagare bindningarna mellan molekyler, och de bryts eller

omformas normalt inte i bitumenet.)

Pi-pi-bindningar kan uppstå t. ex. mellan aromatiska molekyler.

Vätebindningar förutsätter närvaron av väteatomer, bundna till små elektronegativ

atomer. De kovalenta bindningarna till sådana väteatomer är starkt polariserade mot den

elektronegativa atomen, och den till del positiva väteatomen dras till den negativa delen av en

syreatom i en annan molekyl. Den molekylgrupp som mest står för vätebindningar i detta

sammanhang är OH gruppen.

Van der Waalskrafter (eller Londonkrafter) är starkt beroende av antalet elektroner i en

molekyl. Generellt uttryckt gäller att ju större molekyl desto fler möjligheter till

intermolekylära krafter (och desto högre smält och kokpunkt o. s. v).

Varje bitumen har således en unik uppsättning av miljontals olika molekyler som ständigt

förändras under bitumenets livstid i t. ex. en vägbeläggning.

i"? t
Rx /c\c/c\c/c\c/R

Kovalenta bindningar

 
OVätebindningar SM. ,9

X / Caxxrboxylic

CHåCHåCC-SH gH 3 Add

N
0Van der Waalskrafter  
Figur 3 Kemiska bindningar och molekylstrukturer i bitumen



2.3 Fullständig kemisk analys av bitumen?

Fullständig kemisk analys av ett bitumen låter sig svårligen göras. Däremot är en uppdelning

av bitumenet i t. ex. fyra generiska grupper eller familj er möjlig.

''''''' .,

VIACOBASE

_o VlACOBIND

BSO rel VTlnr 95-236

       
Iatroscan

 

Mättade oljor Aromatiska oljor Hamnar Asianener

GPC

V|ACOBASE

'_' VIACOBIND

_ 860 rel VTlnr 95-236

M
V

om * %,+ : : : # '. .v

53. . . . . . 8. . $%. 8. 8 8.. . . ll .V.
-2o.oo -L -_ Tld [mln]

13
67

15
33

-

17
00

16
67 20
33

<-

23
67

-

Figur 4 latroscan- och GPC analys

3 Bitumenmodeller

En analysmetod som används för sådan

kemisk karaktärisering och uppdelning av

bitumen i olika familjer är Iatroscan.

Kromatografisk metodik i kombination

med flamj onisering utnyttjas.

Halt mättade oljor, aromatiska oljor,

hartser och asfaltener bestäms.

Likaledes är det möjligt att t. ex.

analysera bitumenet m. a. p. molekylvikt

och molekylviktsfördelning (GPC).

Den kemiska sammansättningen

bestämmer visserligen bitumenets fysika-

liska egenskaper, men det är inte möjligt

att med hjälp av några få globala kemiska

variabler förutsäga bitumenets fysikaliska

egenskaper.

En rad kolloidala modeller för att beskriva bitumens struktur har föreslagits och modifierats

genom åren (med start 1924 och Nellensteyns modell). SHRPs modell däremot kan illustreras

som konstnärligt utformade bindningar mellan polära molekyler i bitumenet omgivna av icke

polära molekyler.

3.1 Kolloidal modell

Traditionellt betraktas bitumen som ett kolloidalt system av högmolekylära asfaltenmiceller,

som är dispergerade och lösta i maltenfasen. Asfaltenmicellerna stabiliseras av ett lager

högmolekylära aromatiska hartser, som avtar i poläritet med ökande avstånd från micellens

kärna.

Om mängden hartser och aromater med

god löslighetsförmåga är tillräcklig får

micellerna god rörlighet i bitumenet (Sol

lype bitumen). Om så inte är fallet slår sig

asfaltenerna samman i större enheter (Gel

type bitumen). De flesta bitumensorter har

både Sol- och Gel karaktär.

Hartserna peptiserar asfaltenerna. I

vilken utsräckning detta sker påverkar i

hög grad bitumenets viskositet.
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Viskositeten hos de i maltenfasen ingående faserna (mättade oljor, aromatiska oljor och

hartser) beror av molekylviktsfördelningen (ju högre molekylvikt desto högre viskositet). Hög

halt mättade oljor kan leda till att asfaltenerna slår sig samman och gel karaktären därmed

ökar.

3.2 Modell enligt SHRP

Enligt SHRP-modellen består bitumen av en enda homogen blandning av många olika

molekyler, vilka delas in i två funktionella breda klasser av polära molekyler och icke polära

molekyler.

De polära molekylerna varierar m. a. p. ingående polära gruppers styrka och antal. För

övrigt varierar de olika molekylerna m. a. p. molekylvikt och aromaticitet. De polära

molekylerna bildar svaga nätverk av molekylgrupperingar i fasen av icke polära molekyler.

Kompatibiliteten mellan de båda faserna beror på förhållandet mellan aromatiska, alifatiska

och cykliska molekyler hos de båda fraktionerna. I ett kompatibelt bitumen liknar de polära -

och icke polära molekylerna varann.

Vad som är polära och icke polära molekylgrupper bestäms med hjälp av t. ex. IEC (Ion

Exchange Chromatography) som separerar molekylerna just m. a. p. polaritet. Molekyler med

sur eller basisk karaktär separeras från icke polära molekyler.

* i v - | | Till skillnad från det traditionella klassiska

t"/' bitumenkonceptet förekommer enligt
_. , . __ .

[; £ . ) \ SHRP s koncept inga oar av mrceller eller

}.__c kolloidala strukturer, utan de polära och de

___ c 1cke polara molekylerna bildar en enda

- |! ' '- - » homogen blandning. Polära molekyler

. l . samverkar med varann, pi pi bindningar

S» uppstår mellan aromatiska ringar och Van

der Waalskrafter knyter långa alifatiska

l - . kolvätekedjor samman. Ett nätverk av

| , ( molekylgrupperingar bildas på så sätt i den

icke polära fasen. Polära delar av dessa

& - grupperingar samverkar 1 sm tur med

, ( varandra (också genom svagare

 

 

F. 4 bindningar). Under inverkan av värme och

/ andra påkänningar bryts dessa svaga
- .* ;\ bindningar ständigt, och omformas igen på

olika sätt, vilket ger bitumenet dess

( ___... I H J viskoelastiska karaktär.

Figur 6 Bitumenstruktur enligt SHRP

   
3.2.1 Amfotära molekyler

Molekyler med både sura och basiska grupper benämns amfotära, och anses enligt den

amerikanska modellen spela en mycket viktig roll för uppkomsten av de svaga bindningarna

mellan polära molekyler. För ett polärt nätverk i bitumenet krävs, menar man, minst två

funktionella grupper per molekyl samt att molekylen har en sur och en basisk sida. Exempel

på funktionella grupper med sur karaktär är karboxylsyra (COOH) och fenol. Basisk karaktär

har ketoner (C:O) och sulfoxidgrupper (S=O).



4 Bitumens åldring
Bitumen påverkas generellt av luftens syre, UV-ljus och temperaturförändringar. Följden blir

att bitumenet hårdnar, d. V. s. penetrationen sjunker och mjukpunkten ökar liksom

penetrationsindex. I princip anses fyra olika mekanismer vara orsak till att bitumen med tiden

åldras och hårdnar (oxidation, förlust av lättflyktiga oljekomponenter physical hardening

och exudation). Den huvudsakliga orsaken anses dock vara oxidation.

4.1 Äldringsmekanismer
När bitumen åldras i kontakt med syre sker långsamt en oxidation, varvid syre binds till

olika molekyler. Speciellt sker oxidation där det finns heteroatomer (N, O och S), eller vid

speciellt kemiskt aktiva kolatomer. Nya polära grupper som hydroxyl, karbonyl och karboxyl

uppstår, och kan i sin tur medverka med upprättandet av ytterligare intermolekylära

bindningar i det polära nätverket. Molekylvikterna stiger och viskositeten på bindemedlet

ökar.

Enligt SHRP S koncept räcker det emellertid inte med att polära grupper skapas vid

åldringsprocessen, för att bitumenets fysikaliska egenskaper (som viskositet) påtagligt ska

ändras, utan mängden amfotärt material i bitumenet måste dessutom ligga på tillräckligt hög

nivå. I bitumen där de polära molekylerna i genomsnitt bara har en polär eller aktiv sida

kommer viskositetsökningen Vid åldring att bli betydligt mindre än för bitumen vars polära

molekyler har flera möjligheter till oxidation och för intermolekylära bindningar att uppstå.

Också de opolära molekylerna, enligt den amerikanska bitumenmodellen, förändras under

åldring. En del blir polära och bildar nätverk med andra polära molekyler.

De oxidativa produkter som kemiskt brukar mätas i bitumenet är vanligtvis karbonyl och

sulfoxid.

Viss förlust av lättflyktiga oljekomponenter ingår också som del i åldringsprocessen.

Förlusten är som regel liten och beror av temperatur och den omgivning bitumenet utsätts för.

Physical hardening uppstår vid normaltemperaturer och beror på molekylomlagringar

och långsam kristallisation av eventuella paraffiner i bitumenet. (Bitumenprov som står på

laboratoriet blir således något hårdare med tiden.)

Förhårdning genom exudation beror på långsam migrering av oljekomponenter i

bitumenet.

4.2 När åldras bitumen?

Under tillverkningsprocessen, av t. ex. asfaltmassa, hårdnar bitumen beroende på faktorer som

blandningstemperatur, blandningstid och bitumenhalt. Under lagring och transport är

förhårdningen som regel mindre.

För en asfaltbeläggning på vägen är hålrumshalten av mest avgörande betydelse för

bitumenets förhårdning. Vid låga hålrumshalter (5 5 vikt %) anses bitumen åldras endast i

mindre omfattning. För dränasfaltbeläggningar sker däremot en avsevärd förhårdning av

bindemedlet på vägen.

Vid åldring av bitumen minskar främst halten aromatiska oljor, medan halten hartser och

asfaltener ökar; hartserna vanligtvis mer än asfaltenerna. Vid kraftig exponering av

bindemedlet, som i en dränasfalt, ökar hartshalten enligt t. ex. belgiska undersökningar med

upp till 10 % och asfaltenhalten med 4 5 %. (Man har då jämfört bindemedel i beläggningens

övre skikt (0,5 cm) med bindemedel från den undre resterande delen (4,5 cm) av

beläggningen, vilken då betraktas som opåverkad.)



När åldras Bitumen??
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4.3 Vilka kemiska reaktioner sker vid oxidativ åldring av bitumen?

Vid oxidativ åldring av bitumen tas som nämnts syre upp, sulfoxid och karbonylgrupper

bildas (de två dominerande oxidationsprodukterna som också kan studeras vid IR-analys)

samt ökar bl. a. den dynamiska viskositeten.

Bitumenets komplexa sammansättning, med bl. a. aromatiska kolväteföreningar, leder

emellertid till att en mängd olika reaktioner under syrepåverkan uppstår (även vid ganska låga

temperaturer och således också under bitumenets livstid på vägen). Oxidativ åldring kan inte

betraktas som en enda kemisk process, utan som många olika kemiska reaktioner beroende

och oberoende av varann, och som uppstår på olika ställen i bitumenstrukturen.

Själva oxidationen som sådan är därtill bara en del av förklaringen till varför bitumenets

reologiska egenskaper förändras med tiden. Oxiderade produkter samverkar med varann och

med andra polära grupper, och leder därmed till förändringar i bitumenets fysikaliska

egenskaper.

Temperaturen är en viktig faktor vid oxidationen. En förhöjning av temperaturen påverkar

oxidationsprocessens hastighet och blir avgörande för vilka oxidationsprodukter som bildas.

Då bitumen uppvärms vid 60-1300C utan syretillträde sker i stort inga kemiska

förändringar (förutom eventuell förlust av lättflyktiga komponenter). Vid temperaturer över

cirka 150°C kan däremot en del kemiska förändringar uppstå även utan syretillförsel.

Vid temperaturer under cirka 130°C verkar oxidationen av bitumenmolekyler innebära

ökad polaritet (jämfört med oxidation vid högre temperaturer). Mer syre binds till

molekylstrukturen i form av ketoner och sulfoxider, fler intermolekylära bindningar skapas

och materialet blir styvare.

Att ett bitumen oxiderar kraftigt, i den mening att mycket syre binds till molekylstrukturen,

behöver emellertid inte innebära att bitumenet också styvnar i samma ökande omfattning.

Avgörande är om de bildade oxiderade molekylgrupperna också förmår bilda förhållandevis

starka intermolekylära bindningar i bitumenet eller ej. De icke polära molekylgruppernas mer

eller mindre effektiva upplösande förmåga har likaledes avgörande betydelse.



4.3.1 Karbonylgruppen

De funktionella karbonylgrupperna utgörs

huvudsakligen av ketoner, och i mindre

omfattning av karboxylsyra och karboxyl-

syraanhydrider. Ketonerna som bildas i

oxidationsprocessen är till stor del ett

resultat av att benzyliskt kol oxiderat på

olika ställen i bitumenmolekylstrukturen.

Benzyliskt kol oxiderar lätt och är vanligt

förekommande i bitumenstrukturen (aro-

matiska molekylgrupper med sidokedjor av

alifatiska molekyler).

Vid oxidation kan också aromater bildas

och molekylkedjor klyvas, men detta resul-

terar inte i att syre binds till bitumenets

molekylstruktur.

Karbonylgruppens reaktivitet beror

främst på skillnaden i elektonegativitet

mellan kol och syre. En dipol, med syre

negativt och kol positivt, underlättar reak-

tioner med andra polära grupper och

molekyler.

4.3.2 Sulfoxidgruppen
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Figur 8 Karbonylgrupper

Svavel oxiderar, som tidigare nämnts, från sulfid till svaveloxid. Detta har ofta utgjort ett

mått på bitumenets åldring eftersom det lätt kan mätas med IR (vid cirka 1030 cm'l).
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Figur 9 Sulfoxidgrupper

Vilken direkt inverkan bildandet av

svaveloxid har på bitumenets förhårdning

eller kopplingen till andra oxidativa

förändringar, såsom bildandet av karbonyl

grupper, är däremot inte klarlagt. Den

högpolära svaveloxidgruppen spelar

tveklöst en viktig roll i åldrings- och

förhårdningsprocessen. Det är således

intressant att mer i detalj försöka förstå hur

dessa reaktioner förlöper. Då räcker

emellertid inte IR spektrofotometri.

Man har studerat detta inom SHRP, för

modellföreningar av olika slag, och bl. a.

kommit fram till att endast alifatiskt svavel

oxideras till sulfoxid, varför bitumen med

samma svavelhalt men olika fördelning

mellan alifatiskt och aromatiskt svavel,

bildar olika mycket sulfoxid vid oxidation .

(Svavel ligger under syre i grupp 6 i perio

diska systemet Det finns därför ungefär

motsvarande svavel som syreföreningar.

Svavelatomen är större och mer polariserad

än syre.)



4.3.3 Funktionella grupper vid IR-

analys

Olika kemiskt funktionella grupper kan

således identifieras och kvantifieras med

hjälp av lR-analys (för bitumen från tank

och från åldrad bitumen). Mest information

ger IR-analys för åldrat bitumen.

Polyaromater, fenoler, Z quinoloner,

pyrroler, pyridin, sulfid, sulfoxid, anhydrid,

karboxylsyra och ketoner är grupper som

kan studeras vid [R analys, varav de fyra

sist nämnda är funktionella grupper som

bildas vid oxidativ åldring av bitumen.

4.3.4 Fria radikalreaktioner
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Figur 10 Funktionella grupper

När organiska föreningar reagerar med syre sker det vid normaltemperatur vanligen långsamt.

Initiering (start)

RH + 02 + ROOH

RH + Ro + Ho

ROOH + R020 + Ho

Propagering (tillväxt)

R020 + RH > ROOH + R-

R. + 02 % ROZÖ

Terminering (avbrott)

2R020 > R-R + 202

ZR. 9 R-R

Peroxider genomgår homolys lätt vid

uppvärmning eftersom syre-syrebindningen

är svag.

Alla små radikaler är kortlivade. De

reagerar vidare för att få ett fullt

elektronpar. Nya radikaler kan i sin tur

bildas. En radikal kan också reagera Vidare

med multipelbindningar och producera en

ny större radikal.

Vid oxidation av kolväten finns som regel

s. k. fria radikaler som ett mellanled med i

bilden, såsom peroxider (R02) alkoxider

(RO) eller fenoxider (PhO). Oxidations-

förloppet kan schematiskt beskrivas med

hjälp av här redovisad reaktionsformel.

Vid jonreaktioner bryts kovalenta

bindningar heterolytiskt (och joner är

involverade vid start, i mellansteg eller

som reaktionsprodukter). En annan stor

kategori av reaktioner innefattar homolys

av kovalenta bindningar med intermediära

tillstånd med oparade elektroner. Dessa

mellanprodukter kallas radikaler eller fria

radikaler. Det krävs energi, i form av

värme eller ljus, för homolys av kovalenta

bindningar.
 

Peroxider genomgår lätt
homolys Vid uppvärmning

R Özö-R > 211-6-
Cu . . ..

Kortlivade

Mycket reaktiva

R
Ro, C=/(|2 > «5-5:-

i I   



Det finns för bitumen många möjligheter

till fria radikalreaktioner. Fenoler, pyrroler

och benzyliskt kolväte utgör de mest

reaktiva angreppsställena.

Fenoler har en hydroxidgrupp bunden

direkt till en bensenring (hydroxybensen).

Hydroxylgruppen i fenolmolekylerna med-

för att starka intermolekylära bindningar

kan upprättas. Elektronfördelningen är

sådan att syret i (DH-gruppen blir positivt

och den negativa laddningen koncentreras

till bensenringen.

Pyrrolerna är också högreaktiva med hög

elektrondensitet i ringen (en heterocyklisk

amin som gärna ställer upp på elektrofil

substitution i position 2).

Benzyliskt väte (som i isopropyl-

benzen) oxideras via radikalreaktioner i

enlighet med tidigare schematiskt beskrivet

förlopp.

Figur 11

|

C " CH3
|

CHö

Fenoler, pyrroler och benzy

liskt kolväte, de mest reaktiva

angreppssta'llenaförfria

radikalreaktioner i bitumen

En radikal reagerar med det benzyliska vätet och en benzylradikal bildas. Oxidation med

syre producerar sedan en hydroperoxid. Reaktionen kan sedan fortlöpa med upprepanden av

stegen 2 och 3 enligt figur 12.

De fria radikalerna medverkar inte i sj älva oxidationsprocessen utan denna sker på annat sätt.

Kanske sker det genom reaktioner mellan syre och aromater, mellan peroxider och metaller

eller spontant mellan syre och reaktiva pyrrolliknande strukturer.

Chain Initiation

CH.,

CH:;

CH. CH.,

Step ] CöHs å HQ _) CGHS (Ii + R H

(IZH. ism

Chain Propagation

CH. CH.

Step 2 CÖHS C-r Fo. > c6H5 clz o o-
(':H. &,
CH3 CH.,

Step 3 C6H5 (lj o o- +» H (lz C.H5 _»

&. (':H.
CH., |

CGHS (IZ O O H + CÖHS C'

&. '

Figur 12 Fria radikalreaktioner med benzyliskt kolväte

10



4.3.5 Kan oxidationen stoppas?

Bitumen kan inte förhindras oxidera genom tillsats av antioxidant i form av t. ex. en fenol-

inhibitor eller zinkditiocarbamat.

En inhibitor sänker reaktionshastigheten genom att bryta en reaktionskedja och förbrukas i

processen. Inhibitorer finns för övrigt redan naturligt i bitumenet och ytterligare tillsatser har

ingen eller liten effekt.

5 Projekt om åldring av bitumen vid VTI
Vid VTI finns långt ifrån all den utrustning som kan tänkas komma ifråga för att kemiskt

karaktärisera bitumen och kartlägga vad som kemiskt händer när bitumenets åldras i olika

sammanhang. De utrustningar som för närvarande finns och används för detta vid VTI är

Iatroscan , GPC och FT IR.

Iatroscan metodiken bygger i princip på att skilja asfaltener och maltener från varann samt

att därefter dela upp maltenerna i tre olika faser; mättade oljor, aromatiska oljor och hartser.

Metoden är en selektiv och kvantitativ metod där tunnskiktskromatografi utnyttjas i

kombination med flamjonisering. Tekniken anses tillförlitlig för produktionskontroll av

bitumen. Den används också i forsknings- och utvecklingssammanhang. Inom SHRP har

metoden emellertid ansetts olämplig då den delar upp molekyler m. a. p. löslighet och inte m.

a. p. funktionella kemiska egenskaper.

Vid oxidation av bitumen gäller regeln : oljor % hartser > asfaltener. Detta innebär vid

Iatroscan-analys som regel att halten aromatiska oljor minskar medan andelen hartser

respektive asfaltener ökar; hartserna vanligen mer än asfaltenerna.

Iatroscananalys har utförts vid VTI bl. a. i samband med kvalitetsuppföljning av bitumen sen

1993 (före och efter TFOT) samt inom ett antal olika projekt och provningsuppdrag om

bitumen, asfaltmastix för isolering av broar och vägbeläggningar.

 
Figur 13 illustrerar Iatroscanresultat för +F4Tyresör.

återvunnet bitumen från gamla Jm

asfaltmastixisoleringar på ett antal broar i igår??"

Stockholms stad. (I projekt ingår också en +F:10Liljehdn'sbmn
mängd andra analyser.) Syftet är att få 885referens

ökade kunskaper om asfaltmastix

åldringsegenskaper och beständighet för

utveckling och förslag till lämplig metodik

för bedömning av en existerande

asfaltmastix status och framtida

funktionsduglighet som isolering.

Undersökningen finns dokumenterad i VTI

notat 48 1997. Ytterligare provningar

kommer att utföras under året och under

1998. Uppdragsgivare är Stockholm

Konsult.

   

 

>>>>>>>>>>
NPDmN'nMUWD-m....................

  
Figur 13 Iatroscanresultatför åter

vunnet bindemedelfrån

gamla mastixisoleringar

För kvalitetsuppföljningen med Iatroscan gäller att bitumenets variationer följs upp i avsikt att

eventuellt använda Iatroscan som screentest i kvalitetsuppföljningssammanhang. (Kräver

ensartad kemisk sammansättning och kvalitet hos bitumenet).
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GPC- och IR analys utförs på motsvarande sätt i kvalitetsuppföljningssammanhang och för

intressanta prov inom olika projekt- och provningsverksamheter.

Kemisk karaktärisering av nämnt slag ingår bl. a. som ett led i ett antal Vägverksprojekt

som ska mynna ut i val av metoder för bestämning av bindemedlets tillstånd i äldre vägar.

Erhållna resultat ska tjäna som input i nedbrytningsmodeller för bitumenbundna

beläggningar. Dessutom ingår en rad reologiska metoder.

6 Referenser
Colldin Y. Bituminösa bindemedel. Lägesrapport för 1994. VTI notat 21. 1995.

Colldin Y. Bituminösa bindemedel. Kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt BYA 1993 års

prov. VTI notat 32. 1994.

Colldin Y. Bituminösa bindemedel. Kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 1994

års prov. VTI notat 24. 1995.

Colldin Y. Bituminösa bindemedel. Kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1995

års prov. VTI notat 23. 1996.

Ölmén K. Bituminösa bindemedel. Kvalitetsuppföljning vid VTI med laboratorieanalys enligt VÄG 94 - 1996 års

prov. VTI notat 35. 1997.

Edwards Y. Salomonsson J. Broisolering. Asfaltmastix åldringsbeständighet på broar och viadukter i Stockholm.

Laboratorieprovning för kontroll och bedömning. VTI notat 48. 1997.

Choquet P.S. Verhasselt A.F. Ageing of bitumens: From the road to the laboratory and vice versa. International

Conference Haag 22-24 september 1993.

Background of SUPERPAVE Asphalt Binder Test Methods. National Asphalt Training Center. Demonstration

Project 101. Publication No. FHWA-SA-94-069. 1994.

SUPERPAVE Asphalt Binder Test Method. An Illustrated Overview. National Asphalt Training Center.

Demonstration Project 101. Publication No. FHWA-SA 94 068. 1994.

Whiteoak D. The Shell Bitumen Handbook. 1990.

The Shell Bitumen Industrial Handbook. 1995.

Jones D. R. SHRP ASPHALT RESEARCH PROGRAM TECHNICAL MEMORANDUM #4. AN ASPHALT

PRIMER: Understanding How the Origin and Composition of Paving-Grade Asphalt Cements Affect Their

Performance. Norsk Asfaltforening Bindemiddelkonferensen Bindemiddelkjemi SHRP . Oslo 1996.

Fem raka frågor till en bitumenleverantör. Nynäs informationsskrift. 1995.

SHRP rapport A 367 Binder Characterization and Evaluation Volume 1. 1994.

SHRP rapport A 368 Binder Characterization and Evaluation Volume 2: Chemistry. 1994.

SHRP rapport A-369 Binder Characterization and Evaluation Volume 3: Physical Characterization. 1994.

SHRP rapport A-37O Binder Characterization and Evaluation Volume 4: Test Methods. 1994.

12




