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Método Padrão para Ensaio de

Porcentagem de Ligante Asfáltico em Misturas
Asfálticas
Designação ARTERIS T 164 – 141 REV-2

1. - RESUMO
1.1 - Este método estabelece a determinação da porcentagem de ligante asfáltico em
Misturas Asfálticas e amostras de pavimento. O agregado obtido através destes métodos
pode ser utilizado para análise granulométrica aplicando a T 30.
1.2 - Os valores informados em unidades do sistema métrico internacional deverão ser
usados como padrão.
1.3 - Esta Norma pode envolver materiais, operações ou equipamentos prejudiciais à
saúde. Esta Norma não se propõe a atender a todos os problemas de segurança
associados ao seu uso. É da responsabilidade de seus usuários estabelecerem,
antecipadamente, os padrões de segurança e prevenção de acidentes necessários, assim
como determinar a aplicabilidade dos regulamentos específicos ao seu uso. Os
prováveis riscos são fornecidos no Item 8.
Nota 1 – Os resultados obtidos através desses métodos podem ser afetados pela idade
do material testado, com as amostras mais velhas tendendo a produzir um pouco menos
de quantidade de ligante asfáltico. Resultados quantitativos melhores são obtidos
quando o ensaio é feito em misturas asfálticas logo após a sua preparação.
É difícil retirar todo o ligante asfáltico quando certos tipos de agregados são utilizados,
algum solvente pode ficar no material mineral afetando a quantidade de ligante asfáltico
calculada.

2. - DOCUMENTOS CONSULTADOS
2.1 - NORMAS









ARTERIS ET 231 - Instrumentos de pesagem usados nos ensaios de
materiais
AASHTO R 16 - Regulamentos para o uso de produtos químicos em ensaios
AASHTO
ARTERIS T 30 - Análise granulométrica de agregados extraídos
ARTERIS T 84 - Massa específica e absorção de agregado fino
AASHTO T 110 - Umidade ou destilados voláteis em Misturas Asfálticas
AASHTO T 168 - Amostragem de misturas asfálticas para pavimentação
AASHTO T 170 - Recuperação de asfalto em solução pelo Método de
Abson
AASHTO T 228 Massa específica de materiais asfálticos semi-sólidos
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AASHTO T 329 Moisture Content of Hot Mix Asphalt (HMA) by Oven
Metod

2.2 - NORMAS ASTM
C 670 Práticas para a precisão e variáveis adotadas em métodos de ensaios para
materiais de construção
D 604 Especificação para pigmento de sílica diatomácea (hidratada)
D 2111 Ensaio para massa específica de solventes orgânicos halogenados e seus
derivados
D 4080 Norma para Tricloroetileno, grau técnico e grau “vapor-decreasing”
D 6368 Norma para N-Propil Brometo, grau “vapor-decreasing” e grau geral

3. – TERMINOLOGIA
3,1 Tamanho Nominal Máximo do agregado – Um tamanho maior que a primeira
peneira que retenha mais que 10 % de agregado.
3.2 Massa Constante – É definida como a massa em que não é alterada em mais de
0,05% quando pesados em intervalos de 2h.

4. – RESUMO DOS MÉTODOS DE ENSAIO
4.1 O Ligante Asfáltico é extraído com Tricloroetileno, Normal-Propil Brometo ou
Cloreto de Metileno, usando um equipamento de extração específico para o método.
Um solvente de Terpeno pode ser utilizado no método A ou E. O conteúdo de ligante
asfáltico é calculado pela diferença das massas do agregado extraído, da umidade
contida, e do material mineral da extração. O conteúdo de ligante asfáltico é expresso
em porcentagem da massa da mistura seca.

5. – SIGNIFICADO E UTILIZAÇÃO
5.1 Todos os métodos podem ser usados para determinações de ligante asfáltico em
Misturas Asfálticas e amostras de pavimento para aprovação de especificações,
avaliações de serviços, controle de qualidade e pesquisa. Cada método especifica os
solventes e quaisquer outros reagentes que podem ser usados no método. A T 170 exige
que os Métodos A ou E (Nota 2) e o tricloroetileno-grau reagente, sejam utilizados
quando o ligante asfáltico é recuperado da solução.
Nota 2 – O Extrator à Vácuo, item 21.1.1, pode ser modificado por uma câmara de
vácuo fixada no topo do “Tubo Visor de final de linha” (ver Figura 4a) para coletar o
extrato e permitir o seu uso em recuperações (Fig 4b).

6. – EQUIPAMENTOS
6.1 – Estufa – capaz de manter temperatura de 110 ± 5ºC (230±9ºF), para aquecimento
de amostra.
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6.2 – Estufa – capaz de manter temperatura de 149 a 163°C (300 a 325ºF), para secar a
amostra se o teor de umidade não é determinado.
6.3 – Bandeja – fundo reto, de tamanho apropriado.
6.4 – Balança – Deve ter capacidade suficiente, com aproximação para ler 0,1% da
massa da amostra, ou melhor, e estar conforme com os requisitos da ET 231.
6.5 – Provetas – graduadas, 1000 ou 2000 mL de capacidade.

7. – REAGENTE
6.1 – Cloreto de Metileno (diclorometano) – grau técnico: Precauções - Ver Item 8.
6.3 – Normal-Propil Brometo – conforme a ASTM D 6368 - Ver Item 8.
6.4 – Tricloroetileno - grau reagente (Nota 3) ou conforme a ASTM D 4080 - Ver Item
8.
6.5 – Terpeno– Solvente, deve ser não-halogenado, não-tóxico e rapidamente dissolver
o ligante asfáltico da mistura e transformá-lo em solução. Deve ser facilmente separado
do agregado remanescente sem se transformar em gel e, passar rapidamente pela sílica
diatomácea e pelo filtro.
Nota 3 – O Tricloroetileno grau reagente pode ser necessário quando o asfalto é
recuperado da solução (Ver T170, Nota 1).
Nota 4 – Somente Estufas ventiladas deverão ser usadas quando os solventes de
Terpeno forem utilizados.

8. – PRECAUÇÕES
8.1 – Os solventes mencionados no item 6 devem ser usados somente sob uma coifa ou
com um sistema de exaustão efetivo em área bem ventilada, uma vez que todos têm um
certo grau de toxidade como descrito em R16. Triclorometileno, cloreto de metileno, e
N-Propil Brometo na presença de calor e umidade podem formar ácidos que são
extremamente corrosivos para certos metais, particularmente quando em contato por um
longo período de tempo. Precauções oportunas deverão ser tomadas para que resquícios
destes solventes não fiquem nos efluentes dos tanques de alumínio dos extratores a
vácuo.
8.2 – Quando o Triclorometileno é armazenado em container de aço inox e é exposto ao
contato com umidade pode se decompor por dehidrohalogenação para formar
hidrocarbonos não-saturados líquidos e cloreto de hidrogenio. Tambores de aço inox
contendo Triclorometileno devem ser armazenados em lugar seco e fresco, devem ser
mantidos completamente selados e serem abertos o menos possível. O Triclorometileno
deve ser transferido dos tambores para garrafas de vidro específicas para uso em
laboratório limpas e secas. O cloreto de hidrogênio, do triclorometileno decomposto,
pode endurecer como asfalto durante a extração e o ensaio de Abson (T170).
8.3 – Todas as leis locais, estaduais e federais devem ser obedecidas quando
transportando, utilizando, armazenando e se desfazendo dos solventes e da água usada
na lavagem. Este procedimento inclui a legislação sobre incineração, assim como a
legislação para tratamento de efluentes líquidos. A folha de informações sobre as
precauções necessárias no manuseio do material deverá estar pregada de forma visível,
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para assim tratar de evitar fogo e explosões. Guardar material ou tecido umedecido com
o solvente deve ser proibido.

9. – AMOSTRAGEM
9.1 – Obtenha amostras de acordo com a T168.
9.2 – Preparo de amostras de ensaio:
9.2.1 – Se a mistura não está suficientemente macia para ser separada com uma espátula
ou repartidor, coloque em uma Bandeja grande e chata e aqueça em uma Estufa de
1105ºC (2309°F) até quando possa ser manuseado ou separado. Parta ou divida o
material até que haja material suficiente para que o ensaio seja realizado.
9.2.2 – O tamanho da amostra será definido pelo Tamanho Nominal Máximo do
Agregado (TNMA) da Mistura Asfáltica e estar conforme com a massa necessária
definida na Tabela 1 (Nota 5).
Tabela 1 – Tamanho das Amostras
Tamanho Nominal Máximo do
Agregado
(mm)
4,75
9,5
12,5
19
25
37,5

(in.)
(No. 4)
3/8
1/2
3/4
1
1½

Massa Mínima da
Amostras, Kg
(Kg)
0,5
1
1,5
2
3
4

Nota 5 – Quando a massa da amostra for maior que a capacidade do equipamento usado
(para um método específico), a amostra pode ser dividida em partes adequadas, testadas,
e os resultados apropriadamente combinados para o cálculo do conteúdo de ligante
asfáltico (Item 13).
9.2.3 – Exceto se a mistura esteja livre de umidade (Nota 7), uma amostra será
necessária para a determinação da umidade (Item 10) na mistura. Consiga esta amostra
do restante do material da mistura, imediatamente após obter a amostra para o ensaio de
extração.
Nota 6 – Se o ensaio de extração estiver sendo feito somente para a recuperação do
ligante asfáltico e a porcentagem de ligante asfáltico não está sendo determinada, não é
necessário determinar a umidade da mistura.
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Tabela 2 – Dimensões Equivalentes
Mm
0,8

in.
1/32

mm
42,9

1,6

1/16

44,5

2

5/64

3,2

in.

mm
155,6

in.
6 1/8

1¾

157,2

6 3/16

47,6

1 7/8

3158,8

6 1/4

1/8

50,8

2

163,5

6 7/16

4

5/32

55,6

2 3/16

165,1

6 1/2

4,8

3/16

56,4

2 7/32

187,3

7 3/8

5,6

7/32

57,2

2 1/4

203,2

8

6,4

1/4

58,7

2 5/16

247,7

9 3/4

7,9

5/16

63,5

2 1/2

254

10

9,5

3/8

66,7

2 5/8

257,2

10 1/8

12,7
15,9
19,1

1/2
5/8
3/4

71,4
76,2
88,9

2 13/16
3
3 1/2

260,4
279,4
304,8

10 1/4
11
12

25,4

1

95,3

3 3/4

320,7

12 5/8

28,6

1 1/18

101,6

4

330,2

13

30,2

1

3/16

108

1/4

342,9

13 1/2

35,7

1 13/32

127

5

355,6

14

38,1

1 1/2

138,1

5 7/16

368,3

14 1/2

40,3

1 19/32

149,2

5 7/8

384,2

15 1/8

41,3

1 5/8

152,4

6

393,7

15 1/2

47,6

1 7/8

154,8

6 3/32

406,4

16

0,9 mm 20 gage

3,2 mm

# 8 B&S

26 qt.

24,6 L

1,2 mm 18 gage

4,75 mm

1

11/16

4

peneira N° 4

10. – CONTEÚDO DE UMIDADE
10.1 – Quando necessário, determine a umidade da mistura (Item 9.2.3) de acordo com
o procedimento descrito em T 110 ou T 329.
Nota 7 – Se a recuperação do ligante asfáltico da solução obtida do ensaio de extração
não for necessária, toda a amostra pode ser seca em uma Estufa a uma temperatura de
105 a 165°C (221 a 329°F) até constância de peso antes da extração, no lugar da
determinação da sua umidade.
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10.2 – Calcule a massa de água (W2, Item 13) na amostra do ensaio de extração
multiplicando a % de massa de água (Item 10.1) pela massa da amostra do ensaio de
extração (W1, Item 13).

MÉTODO DE ENSAIO A
11. - EQUIPAMENTO
11.1 – Em adição ao equipamento descrito no Item 6, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método A:
11.1.1 – Equipamento de Extração, consistindo de uma cuba aproximadamente ao
mostrado na Figura 1 e um aparato na qual a cuba pode ser girada a velocidades
controladas variáveis de até 3600 rot. /Min. A velocidade pode ser controlada
manualmente ou com um controle de velocidade pré-programável. O equipamento deve
ser provido de um receptáculo para recolher o solvente proveniente da cuba e um ralo
para remover o solvente. O equipamento deve preferivelmente ter características a prova
de explosão e ser instalado com uma coifa, ou um efetivo sistema de exaustão,
suficiente para fornecer a ventilação necessária.
Nota 8 – Equipamento similar, de maior tamanho, pode ser utilizado.
11.1.2 – Anel Filtro, em feltro ou papel, de um diâmetro que encaixe na borda da cuba.
10.1.3 – Anéis de Papel Filtro “Sem Cinzas”, podem ser utilizados no lugar do anel
filtro em feltro (Item 10.1.2). Tais anéis filtro irão consistir de Papel Filtro tipo “sem
cinzas inorgânicas” com 1,270,03mm (0,050,005in) de grossura. O peso médio do
papel deve ser de 150+14Kg (33030lb) para uma resma (500 folhas, 635 por 965 mm
(25 por 38 in.)). O conteúdo de cinzas no papel não deve exceder em 0,2% (aprox.
0,034 g por anel).
Nota 9 – Onde solventes de Terpeno são usados, engrenagens e roscas devem ser
lubrificados freqüentemente.
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12. - PROCEDIMENTO
12.1 – Determinar a umidade do material de acordo com item 10.
12.2 – Coloque a amostra para ensaio na cuba.
12.3 – Cubra a amostra na cuba com tricloroetileno, cloreto de metileno, n-propil
brometo, ou solvente de terpeno e deixe tempo suficiente para o solvente desintegrar a
amostra (não mais que uma hora). Coloque a cuba com a amostra no equipamento de
extração. Seque o anel filtro a uma massa constante, em uma Estufa a 1105°C
(2309°F) e encaixe ao redor da borda da cuba. Trave a tampa da cuba firmemente e
coloque um receptáculo embaixo do ralo para coletar o extrato.
12.4 – Inicie a centrifugação girando devagar, gradualmente aumente a velocidade até o
máximo de 3600 r/min até que o solvente cesse de escorrer pelo ralo. Deixe o
equipamento parar de girar, adicione 200mL (ou mais, quando apropriado para a massa
da amostra) de tricloroetileno, cloreto de metileno, n-propil brometo, ou solvente de
terpeno e repita o procedimento. Use adições de solvente suficientes (não menos que
três) até que a cor do extrato não seja mais escura que caramelo claro (quando
observado contra um fundo branco). Colete o extrato e a lavagem em um receptáculo
apropriado para determinação da massa mineral.
12.5 – Cuidadosamente transfira o anel filtro e todo o agregado da cuba da centrífuga
em uma Bandeja de massa conhecida. Seque à temperatura ambiente, debaixo de uma
coifa, até que os finos se dissipem, e então, a uma massa constante em uma Estufa a
1105°C (2309°F) (Notas 10 e 11). A massa do agregado extraído (W3) é igual à
massa do conteúdo da Bandeja menos a massa seca inicial do anel filtro. Escove o
mineral grudado à superfície do anel filtro e adicione-o ao agregado extraído para outros
ensaios.
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Nota 10 – O filtro e o agregado podem ser deixados dentro da cuba da centrífuga e
secos a uma massa constante em uma Estufa a 1105°C (2309°F) e ter a massa
determinada.
Nota 11 – O anel filtro pode ser seco separadamente a uma massa constante em uma
Estufa a 1105°C (2309°F), desde que cuidado seja tomado para que nenhum do
material fino grudado ao filtro seja perdido. Se este procedimento for utilizado, o
agregado pode então ser seco a uma massa constante em uma Estufa ou sobre uma placa
aquecedora a 1105°C (2309°F).
12.5.1 – Aplique o seguinte procedimento alternativo quando for utilizado um anel de
papel filtro “sem cinzas”. Coloque o agregado e os anéis filtro em uma Bandeja de
metal limpa. Seque como especificado acima. Cuidadosamente dobre o anel filtro seco e
posicione-o em cima do agregado. Queime o anel filtro. Determine a massa do agregado
extraído na Bandeja (W3).
Nota 12 – Já que o agregado seco absorve umidade quando exposto à umidade do
ambiente, determine a massa do agregado extraído, imediatamente depois que resfriado
a uma temperatura apropriada.
12.6 – Determine a quantidade de material mineral no extrato através de qualquer um
dos procedimentos indicados no Anexo A1:

13. – CÁLCULO DO CONTEÚDO DE LIGANTE ASFÁLTICO
(CAP)
CAP % 

W1  W2   W3  W4 
W1  W2

x100

(1)

Onde:
W1 = massa da amostra,
W2 = massa da água na amostra,
W3 = massa do agregado mineral extraído, e
W4 = massa do material mineral no extrato.
Nota 13 – Quando anel de papel filtro “sem cinzas” não é usado, adicione o aumento na
massa do anel filtro de feltro à W4.
Nota 14 – Quando for desejável expressar o conteúdo de ligante asfáltico como uma
porcentagem de massa do agregado seco, substitua pela massa W3 + W4 a massa W1 –
W2 no divisor da Equação 1.

MÉTODO DE ENSAIO B
14. - EQUIPAMENTO
14.1 – Em adição ao equipamento descrito no Item 6, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método B:
14.1.1 – Equipamento de extração – similar ao da Figura 2.
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14.1.1.1 – Recipiente de Vidro – cilíndrico, simples, de vidro resistente ao calor. O
recipiente não deve ter trincas, rachaduras, ou qualquer outra evidência de defeito que
poderá causar o seu rompimento durante o processo.
14.1.1.2 – Suporte de Metal Cilíndrico – um ou dois. O suporte inferior deve ter altura
suficiente para suportar o sistema completo, até em cima, com o cone de metal e forro
de cone de papel, sobre o nível do solvente. Quando 2 (dois) suportes forem utilizados,
o suporte superior deve suportar o cone de metal e o forro de cone de papel até, ou mais,
da borda superior do suporte inferior. As pernas do suporte superior devem encaixar
firmemente na borda superior do suporte inferior. Uma alça pode ser adicionada por
dentro da borda superior de cada suporte, para facilitar o manuseio. O metal utilizado na
fabricação dos suportes deverá ser essencialmente não reagente aos solventes utilizados
no ensaio.
14.1.1.3 – Condensador – feito com uma superfície condensadora inferior semi-esférica
truncada e uma tampa superior cônica truncada. Outras formas geométricas disponíveis
também podem ser usadas, desde que possuam as características de condensação e fluxo
necessárias. O material usado na fabricação do condensador deve ser essencialmente
não reagente à água e ao solvente utilizado, e deve ter entrada e saída de água
apropriadas.
14.1.1.4 – Papel Filtro – graduação média, filtragem rápida. O diâmetro do papel deve
ser de forma que quando dobrado de acordo com as direções abaixo cubra totalmente os
cones de metal dos suportes.
14.1.1.5 – Placa de Proteção para Distribuição Térmica (de Ceram) – com
aproximadamente 3 mm (0,1 in) de espessura para isolamento entre o recipiente de
vidro e placas aquecedoras.
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14.1.1.6 – Placa Aquecedora Elétrica – com controle de termostato, de graduação e
capacidade de calor suficientes para permitir o refluxo do solvente, como descrito no
Item 16.2.5.

15. – PREPARO DA AMOSTRA DE ENSAIO
15.1 – Prepare a amostra para determinação de umidade e extração, de acordo com o
procedimento descrito no Item 9.

16. – PROCEDIMENTO
16.1 – Umidade:
16.1.1 – Determine a quantidade de umidade da Mistura Asfáltica (Item 9.2.3) de
acordo com o método descrito no Item 10.
16.2 – Extração:
16.2.1 – Seque uma folha de papel filtro para cada suporte utilizado até uma massa
constante em uma Estufa a 1105°C (2309°F). Dobre cada folha no seu diâmetro,
dobre as pontas, e abra de forma a caber dentro dos cones de metal.
16.2.2 – Determine a massa de cada suporte e o seu filtro com uma aproximação de
0,5g. Registre a massa de cada suporte.
16.2.3 – Coloque a amostra no (s) suporte (s). Se dois suportes são utilizados, distribua
a amostra igualmente entre os dois. O nível superior da amostra deve estar abaixo da
borda superior do papel filtro. Determine a massa de cada suporte já preparado, com
uma aproximação de 0,5 g. Novamente, registre a massa.
16.2.4 – Use um dos solventes (Nota 15) especificado no item 7.1, 7.2, ou 7.3. Derrame
o solvente dentro do recipiente de vidro e coloque o suporte inferior dentro deste. O
nível do solvente deve estar abaixo do ápice do nível do suporte inferior. Se forem
utilizados dois suportes, posicione o suporte superior no suporte inferior, encaixando
suas pernas nos furos da parte superior do suporte inferior.
Nota 15 – Derramar etanol desnaturado sobre a (s) amostra (s) suficiente para molhar o
papel filtro. Uma mistura de vinte porcento álcool desnaturado e oitenta porcento
Tricloroetileno tem provado ser um melhor solvente para alguns agregados.
16.2.5 – Se necessário use a placa de proteção térmica na placa aquecedora sob o
recipiente de vidro. Cubra o condensador. Deixe circular suavemente um fluxo de água
fria pelo condensador. Ajuste a temperatura da placa aquecedora para que o solvente
ferva suavemente e um fluxo constante de solvente passe pelo cone. Se necessário,
ajuste a temperatura da placa aquecedora para manter o fluxo de solvente a uma
velocidade necessária para manter a amostra totalmente coberta no solvente
condensado. Tome cuidado para que o solvente condensado não derrame para fora do
(s) cone (s). Continue o refluxo até que o solvente passando pelo cone inferior esteja de
uma cor caramelo claro (quando visto contra um fundo branco). Neste ponto, desligue a
placa aquecedora e deixe o equipamento esfriar o suficiente para ser manipulado,
desligue o condensador e o retire do cilindro.
16.2.6 – Remova e desmonte o (s) suporte (s) do cilindro. Deixe secar ao ambiente
(coifa) e então seque-o à uma massa constante, em uma Estufa a 110 ± 5ºC (230 ± 9ºF)
(veja Nota 9).
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16.2.7 – Determine a parte mineral na solução extraída através de um dos
procedimentos indicados no anexo A1.

17. – CÁLCULO DO CONTEÚDO DE LIGANTE ASFÁLTICO
(CAP)
17.1 – Calcule a porcentagem de ligante asfáltico da amostra de acordo com o
procedimento descrito no Item 13.

MÉTODO DE ENSAIO D
18. – EQUIPAMENTO
18.1 – Além do equipamento descrito no Item 6, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método D:
18.1.1 – Equipamento de Extração – Como a Figura 3 demonstra, consiste de um frasco
para extração de metal ou em vidro de borosilicato, uma cesta vazada e uma tampa
condensadora. O fundo do condensador deve estar cheio de protuberãncias para
distribuir o solvente condensado uniformemente sobre a superfície da amostra. O
suporte da cesta deverá posicionar a mesma a 13 mm (½ in.) acima do fundo do frasco,
para a imersão da amostra no solvente, e ao menos 75 mm (3 in.) acima do fundo do
frasco para o refluxo (veja Nota 8).
18.1.2 – Sacos Filtro de Tecido – com uma bainha elástica, para forrar a cesta.
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19. – PREPARO DAS AMOSTRAS
19.1 – Prepare as amostras para determinação da umidade e extração, de acordo com o
procedimento descrito no Item 8.

20. – PROCEDIMENTO
20.1 – Determine o conteúdo de umidade da Mistura asfáltica (Item 9.2.3) de acordo
com o método descrito no Item 10.
20.2 – Extração:
20.2.1 – Coloque um saco filtro na cesta de extração e determine a massa com o prato,
de massa conhecida, para conhecer a massa total do conjunto. Coloque a amostra no
saco filtro e determine a massa total. Calcule a massa da amostra.
20.2.2 – Enganche a haste garra à cesta carregada e acomode o conjunto dentro do
frasco de extração. Derrame aproximadamente 600 mL do solvente (Item 7.1, 7.2 ou
7.3) sobre a porção de amostra. Encaixe a cobertura do condensador sobre o frasco.
Faça água fria circular através da tampa do condensador. Levante a cesta para o nível de
imersão, por exemplo, 13 mm (½ in.) acima do fundo do frasco, inserindo o contra-pino
através do furo superior da haste garra. Coloque o extrator na placa aquecedora e ajuste
o nível de aquecimento para que o solvente seja mantido em uma fervura suave, evite
uma fervura forte que possa jogar o material fino sobre a borda da cesta.
20.2.3 – Continue aquecendo com a amostra na posição de imersão por 15 a 30 minutos
e então levante a cesta para a posição de refluxo. Aumente a fervura e mantenha uma
fervura ativa até que o solvente que pingue da cesta aparente uma cor caramelo claro
quando visto contra um fundo branco. Se um frasco de aço inoxidável é usado, levante o
conjunto de cesta com cobertura do condensador, para examinar o solvente.
20.2.4 – Remova o extrator da placa aquecedora e deixe esfriando por alguns minutos.
Levante o conjunto de cesta e condensador. Cubra o frasco, remova o saco filtro,
distribua o seu conteúdo na bandeja de massa conhecida na qual a massa da amostra foi
inicialmente determinada. Coloque o saco filtro encima do agregado recuperado. Seque
a um banho de vapor e então em uma Estufa a 110 ± 5ºC (230 ± 9ºF) à uma massa
constante. transfira a solução extraída para um recipinte de 1000 mL graduado. Lave
totalmente o extrator com solvente e adicione o líquido resultante à solução extraída.
20.2.5 – Determine a parte mineral na solução extraída através de um dos
procedimentos descritos no Anexo A1.
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21. – CÁLCULO DO CONTEÚDO DE LIGANTE ASFÁLTICO
(CAP)
20.1 – Calcule a porcentagem de ligante asfáltico da amostra de acordo com o
procedimento descrito no Item 13.

MÉTODO DE ENSAIO E
22. – EQUIPAMENTO
22.1 – Além do equipamento descrito no Item 5, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método E:
22.1.1 – Extrator à Vácuo – completo, com bomba de vácuo, retentor, tubulação de
borracha, papel filtro, placa de suporte, e anel funil. As dimensões equivalentes e
aparatos mostrados na Tabela 3, e Figuras 4a, 4b e 4c e modelos similares são
apropriados.
Tabela 3 – Dimensões Equivalentes
in.
16

mm
406

in.
2 1/4

mm
57

12 5/8

321

1 19/32

40

12

305

3/4

19

8

203

1/2

12.7

6 7/16

164

3/8

9.5

6 1/4

159

1/4

6.4

6 1/8

156

1.98

6 3/32

155

3/64
0,060

3 3/4

95

1.52
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22.1.2 – Papel Filtro, graduação média, filtragem rápida, 330 mm (13 in.) de diâmetro.
22.1.3 – Recipiente de amostra, 3,8 L (4 qt.) ou maior em capacidade.
22.1.4 – Frasco Erlenmeyer, vidro, dois, com capacidade de 4000 mL cada.
22.1.5 – Proveta graduada, vidro, com capacidade de 500 mL.
22.1.6 – Garrafa de lavar, plástico, com capacidade de 500 mL.
22.1.7 – Termômetro, com graduação de 10 a 82ºC (50 a 180 F).
22.1.8 – Colher para misturar.
22.1.9 – Espátula.
22.1.10 – Escova de cerdas rígidas.
22.1.11 – Frasco Erlenmeyer, vidro, com capacidade de 1000 mL.
22.1.12 – Vidro de relógio, com aproximadamente 100 mm (4 in.) de diâmetro.
22.1.13 – Pinça de Metal, com 150 a 200 mm (6 a 8 in.) de comprimento.
22.1.14 – Peneiras, 1,18 mm (Nº16) e 75 μm (Nº200) - 305mm (12in.) de diâmetro,
(opcional).
Nota 16 – Utilize equipamento e material listados no Item 22.1.11, 22.1.12, 22.1.13,
23.1, e 23.2 somente com Mistura Asfáltica difícil de filtrar, como no Método E-II.
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23. – MATERIAIS E REAGENTES
23.1 – Agente Filtrante de Sílica Diatomácea-conforme ao Tipo B da ASTM D 604.2
23.2 – Álcool Etílico (Etanol), desnaturado (opcional).
23.3 – Cloreto de Metileno (Nota 17).
Nota 17 – Qualquer dos solventes mencionados no Item 7 pode ser substituido pelo
cloreto de metileno.

24. – PREPARO DAS AMOSTRAS
24.1 – Prepare as amostras para determinação da umidade e extração, de acordo com o
procedimento descrito no Item 9.

25. – PROCEDIMENTO
25.1 – Determine o conteúdo de umidade da Mistura Asfáltica (Item 9.2.3) de acordo
com o método descrito no Item 10.
25.2 – Extração:
25.2.1 – Coloque a amostra de extração no copo, de aço inox com bico (beker) de massa
conhecida e determine a massa (Nota 18).
25.2.2 – Se a temperatura da amostra está acima de 54ºC (130ºF), deixe esfriar até
abaixo de 54ºC (130ºF). Quando resfriada suficientemente, derrame 200 mL de alcool
desnaturado, se for necessário, sobre a amostra (Nota 18). Adicione aproximadamente
700 mL de solvente e mexa até se veja que o ligante asfáltico se tranformou em solução
(Nota 19).
Nota 18 – O álcool não é necessário com solvente de terpeno.
Nota 19 – Se disponível, um tanque de limpeza por ultrasom pode ser utilizado no lugar
do beker (Item 25.2.1) e o ligante asfáltico levado à solução (Item 25.2.2).

MÉTODO E-I
25.2.3 – Seque o papel filtro (mais de um papel filtro pode ser utilizado) à uma massa
constante em uma Estufa a 110 ± 5ºC (230 ± 9ºF), e coloque o papel filtro no extrator
tomando cuidado em centralizar o papel filtro e apertar bem as porcas borboleta com as
mãos (Nota 20).
Nota 20 – A experiência tem mostrado que o entupimento do filtro pode ser reduzido
decantando a solução do extrato atravéz de peneiras 1,18mm (Nº16) e 75μm encaixadas
dentro do filtro. Quando as peneiras são usadas, a solução estará decantada dentro da
peneira 1,18mm no lugar do filtro.
25.2.4 – Inicie o vácuo e decante vagarosamente a solução do recipiente da amostra
dentro do filtro. Quando toda a solução for removida do papel filtro, a aspiraçãoextração pode parar ou continuar.
24.2.5 – Cubra a amostra que restou no recipiente com o solvente, até 700 mL. Mexa
suavemente até que o ligante asfáltico e os agregados finos pareçam estar em suspensão
(ou inicie a lavadora ultra-sônica, se for utilizada). Repetir o Item 25.2.4.
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25.2.6 – Repetir o Item 25.2.5 até que a cor da solução esteja caramelo claro (quando
visto contra um fundo branco) e o agregado visualmente limpo. O fluxo do solvente
pode ser diminuído, para observação da cor, abrindo parcialmente a válvula de vácuo e
reduzindo a aspiração. Se solvente de terpeno for usado, derrame todo o solvente dentro
do filtro e deixe o vácuo continuar até que o flúido tenha passado através do filtro.
Repetir Item 25.2.5 e 25.2.4 usando água de preferência com temperatura acima de
43ºC (110ºF) quantas vezes for necessário para remover o resíduo de terpeno do
agregado e deixar a água passante transparente. A bomba de vácuo deve trabalhar por
alguns minutos a mais depois da última lavagem para ajudar na secagem da amostra.
Raspar o agregado do anel funil na direção do centro do filtro para que não se perca
quando o anel for removido. Também lave os lados do anel funil para remover qualquer
material fino. Pare o vácuo e remova o anel, escove o agregado grudado para dentro de
uma Bandeja de secagem com massa conhecida. Cuidadosamente retire o papel filtro
segurando o papel por lados opostos e lavantando firmemente. Transferir o agregado do
papel filtro para a Bandeja de secagem com massa conhecida e escovar o agregado
pregado ao papel filtro para dentro da Bandeja. O papel filtro e o agregado podem ser
colocados separados em Bandejas de massa conhecida ou alternativamente o agregado
pode ser colocado em uma Bandeja de massa conhecida e o papel filtro colocado em
cima do agregado. Em qualquer um dos casos, todo traço de agregado da amostra deve
ser transferido para a (s) Bandeja (s) de secagem.
25.2.7 – Seque o agregado extraído e o filtro à uma massa constante em uma Estufa a
110 ± 5ºC (230 ± 9ºF) (Nota 21).
Nota 21 – Ver os procedimentos alternativos no Item 12.5.1 quando papel filtro “sem
cinzas” é usado.
25.2.8 – Determine a massa do agregado e dos filtros na (s) Bandeja (s) e registre.
Subtraia a massa do filtro e Bandeja para determinar a massa do agregado extraído.
25.2.9 – Determine o material mineral na solução extraída através de um dos
procedimentos descritos no Anexo A1 (Nota 22).
Nota 22 – Os Itens 25.2.9 e 25.2.15 podem ser omitidos quando este método for
utilizado somente para controle do conteúdo do ligante asfáltico durante a sua produção
(controle da usina).

MÉTODO DE ENSAIO E-II
25.2.10 – Para extrair eficientemente o ligante asfáltico de uma Mistura Asfáltica de
filtragem vagarosa, prepare a porção de amostra como descrito nos Itens 25.2.1 e 25.2.2.
25.2.11 – Seque o papel filtro a uma massa constante em uma Estufa a 110 ± 5ºC (230 ±
9ºF), coloque o papel filtro no extrator tomando cuidado em centralizar o papel filtro e
apertar bem as porcas borboletas com as mãos (Nota 20).
25.2.12 – Pese 50 e 200 g de agente filtrante de sílica diatomácea sêca na Estufa dentro
de um frasco erlenmeyer de 1000 mL, registre a massa, e adicione 500 mL de solvente.
Agite até que a sílica diatomácea esteja totalmente em suspensão.
25.2.13 – Imediatamente despeje a sílica diatomácea e o solvente, sobre o filtro. Dois
filtros anteriormente secos separados por 50 a 100 g de sílica diatomácea podem ser
utilizados para reter o material menor de 75μm (Nº 200), se assim for desejado, para
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facilitar o fluxo do líquido. Aplique o vácuo até que a superfície da camada restante no
fundo, formada pela sílica diatomácea, esteja seca e comece a rachar (Nota 23).
Nota 23 – Alguma sílica diatomácea pode ser lavada através do filtro e ser incluída na
determinação da quantidade do material mineral do Item 24.2.15. Testes em branco
(sem amostra) são recomendados para determinar a quantidade de sílica diatomácea, se
houver perda, através do filtro. Uma apropriada correção será necessária na quantidade
de massa de material mineral.
25.2.14 – Coloque o vidro de relógio no extrator e lentamente decante o solvente do
recipiente sobre o vidro de relógio (Nota 24). Pare o vácuo quando toda a solução for
removida do filtro. Repetir como no Item 25.2.5 exceto decantação sobre o vidro de
relógio. Complete o procedimento como no Item 25.2.5. Também lave o vidro de
relógio com o solvente para remover o material fino dentro do filtro.
Nota 24 – Quando as peneiras encaixadas são utilizadas, o vidro de relógio não é
necessário.
25.2.15 – Determine a quantidade de material mineral na solução extraída atravéz de um
dos procedimentos descritos no Anexo A1 (Nota 22).

26. – CÁLCULO DO CONTEÚDO DE LIGANTE ASFÁLTICO
(CAP) (APLICÁVEL PARA o MÉTODO E-I e o MÉTODO E-II)
26.1 – Calcule a porcentagem de ligante asfáltico da amostra de acordo com o
procedimento descrito no Item 13.

27. – PRECISÃO E VARIÁVEIS
27.1 – O desvio padrão para laboratório único tem sido de 0,18 porcento. Assim,
resultados de dois ensaios corretamente conduzidos, pelo mesmo operador e no mesmo
grupo de amostras, não deverão se diferenciar em mais que 0,52 porcento. Estes valores
mudam para 0,21 e 0,58, respectivamente, quando um solvente contendo 85 porcento de
terpeno é usado (Notas 25 e 26).
27.2 – O desvio padrão para multi laboratórios tem sido de 0,29 porcento. Assim,
resultados de dois ensaios corretamente conduzidos em dois laboratórios diferentes não
deverão se diferenciar em mais que 0,81 porcento. Estes valores mudam para 0,29 e
0,83, respectivamente, quando um solvente contendo 85 porcento de terpeno é usado
(Notas 25 e 26).
Nota 25 – Estes valores representam respectivamente, os limites (1S) e (D2S) como
descrito na ASTM C 670 – Práticas Recomendadas.
Nota 26 – Estas indicações de precisão foram baseadas em um par de amostras de
referência com 59 laboratórios participando e três resultados de laboratório suprimidos
para observações de delimitação. As amostras de referência continham agregado com
98 porcento passando pela peneira de 9,5 mm (3/8 in.). Foram aplicados todos os
métodos de ensaio no programa de ensaios entre laboratórios.
Nota 27 - A ARTERIS DISPÕE DE DOIS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
EXTRAÇÃO DE LIGANTE ASFÁLTICO EM MISTURAS ASFÁLTICAS:
a) – Alternativa de extrator para o método B
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b) – Método alternativo com aparelho do T-209 - Massa Específica Teórica
Máxima e Densidade de Misturas Asfálticas para Pavimentação.

28. - ALTERNATIVA DE EXTRATOR PARA O MÉTODO B
28.1 – EQUIPAMENTO – MÉTODO F
28.2 – Além do equipamento descrito no Item 6, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método F:
28.3 - Aparelho extrator de asfalto, similar ao mostrado na figura 5, tipo Soxhlet (extragrande), de vidro resistente, composto de balão de 4 L para depósito do extrato, copo de
alojamento da amostra e condensador.
28.4 - Fonte de calor (fogareiro a gás, elétrico ou manta aquecedora, capaz de atingir o
ponto de ebulição do solvente).
28.5 - Papel de filtro com espessura da folha de 1,27 ± 0,03mm – gramatura 250/272g
(especial). Tamanho da folha 25 x 45 cm.
28.6 - Papel de filtro de gramatura 80/92g (simples). Tamanhos das folhas 50 x 50 cm e
80 x 80 cm.
28.7 - Tubo de pvc de 50mm de diâmetro e 450mm de comprimento.
28.8 - Solvente – conforme item 6 (preferencialmente Tricloroetileno).
28.9 - Bandeja, concha, pinça tipo tesoura, grampeador de papel, tesoura, garras para
fixar o aparelho Sohxlet.
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Figura 5 – Aparelho extrator Sohxlet
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29. – PREPARO DAS AMOSTRAS
29.1 – Prepare as amostras para determinação da umidade e extração, de acordo com o
procedimento descrito no Item 9.

30. – PROCEDIMENTO
30.1 – Determine o conteúdo de umidade da Mistura Asfáltica (Item 9.2.3) de acordo
com o método descrito no Item 10.
30.2 – Extração:
30.2.1 – Seca-se o cartucho até constância de peso (deixar na estufa junto com a
amostra é um bom procedimento).
30.2.2 - Coloca-se solvente até cerca de ¾ do volume do balão do aparelho Sohxlet, e
encaixa-se o copo de alojamento da amostra.
30.2.3 - Pesa-se com aproximação de 0,1g (Ver nota 12) o cartucho seco e anota-se seu
peso (P1).
30.2.4 - Coloca-se a amostra no cartucho, com o auxílio da concha e pesa-se com
aproximação de 0,1g (Ver nota 12) e anota-se seu peso (P2).
30.2.5 - Com o auxílio da pinça, introduzir o cartucho com amostra no alojamento da
amostra do aparelho Sohxlet, coloca-se solvente até aproximadamente a metade da
altura do cartucho, encaixa-se o condensador, liga-se a água para resfriamento do
condensador e aciona-se a fonte de calor.
30.2.5 - Deixar destilar, condensar e sifonar quantas vezes forem necessárias, até que o
solvente esteja com sua coloração caramelo claro.
30.2.6 - Retira-se o cartucho com o agregado do copo de alojamento da amostra do
aparelho Sohxlet, com auxílio da pinça e coloca-se na estufa a 110°C, até constância de
peso.
30.2.7 - Retira-se o cartucho com o agregado da estufa e pesa-se com aproximação de
0,1g (Ver nota 12) e anota-se seu peso (P3).
31. - Confecção do cartucho
31.1 - Toma-se uma folha de papel simples de 50x50cm, e enrola-se no tubo de pvc
posicionado verticalmente no centro da folha sobre a bancada.
31.2 - Sobre esta folha enrola-se a folha de papel especial de 25x45 cm com o lado
maior longitudinalmente ao tubo, e dobra-se o fundo, aparando se necessário. Prende-se
com fita adesiva.
31.3 - Sobre esta folha enrola-se outra folha de papel simples de 50x50 cm, da mesma
forma que a primeira.
31.4 - Sobre esta folha enrola-se a folha de papel simples de 80x80cm, da mesma forma
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que as de 50x50 cm. Prende-se com grampeador e apara-se o excesso com uma tesoura,
deixando a altura acabada do cartucho com 36,5 cm.

32. - CÁLCULOS
32.1

A percentagem (P%) de asfalto é calculada com aproximação de 0,1%, pela

fórmula:

( P%)  100

P 2  P3
P 2  P1

(5)

Nota 29 – Quando for desejável expressar o conteúdo de ligante asfáltico como uma
porcentagem de massa do agregado seco, substitua pela massa P3-P1 a massa P2 – P1
no divisor da Equação 5.

33. - MÉTODO ALTERNATIVO COM APARELHO DO T-209 MASSA ESPECÍFICA TEÓRICA MÁXIMA e DENSIDADE de
MISTURAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO.
33.1 – EQUIPAMENTO – MÉTODO G
33.2 – Além do equipamento descrito no Item 6, os seguintes equipamentos são
necessários para o Método G:
33.3 - Aparelhagem descrita no método T-209- Massa específica Máxima e Densidade
de Misturas Asfálticas para Pavimentação.

34. - AMOSTRA PARA DEFINIÇÃO DO PADRÃO DE REFERÊNCIA
34.1 - Antes de iniciar a operação da usina, obter amostras representativas dos
agregados, (que serão utilizados no dia/período), nos silos frios da usina.
34.2 - De acordo com a granulometria da mistura (traço), preparar proporcionalmente
os agregados, de maneira a reproduzir o traço em laboratório.
34.3 - Devem ser preparadas duas amostras, uma para mistura prévia com a finalidade
de “sujar” o tacho e utensílios de mistura, e outra para o ensaio propriamente dito.
34.4 - O peso mínimo da amostra padrão é mostrado na tabela 4:
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Tabela 4 - Peso mínimo da amostra padrão
Tamanho Nominal Máximo do agregado
(mm)
50
37,5
25
19
12,5
9,5
4,75

(in)
(2")
(1 ½")
(1")
(3/4")
(1/2")
(3/8")
(No. 4)

Peso
Mínimo
(g)

6.000
4.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

34.5 - Calcular o peso de CAP (teor ótimo do traço) a ser adicionado ao agregado,
conforme a fórmula:

Pa  P

%a
100  %a

(6)

Onde:
Pa = Peso do asfalto
P = Peso do agregado
%a = Porcentagem de asfalto (teor ótimo do traço)
34.6 - Adicionar e misturar aos agregados, a quantidade de asfalto para obter o padrão
de referencia, no teor ótimo do traço.
34.7 - Deixar esfriar e ensaiar a amostra conforme descrito no método T-209,
determinando sua Massa Específica Máxima ( VV=0% ).
34.8 - Calcular a Densidade Efetiva dos Agregados do Padrão de Referência do
Período, segundo a fórmula:

D Re 

Pt  %a
Pt %a

Mtp Ma

(7)

Onde:
DRe = Densidade Real Efetiva do agregado do Padrão de Referência do Período
Pt = Porcentagem total da mistura (100%)
%a = Porcentagem de asfalto (teor ótimo do traço adicionado ao padrão)
Mtp = Massa Específica Máxima do padrão de referencia determinada no método T-209
Ma = Massa específica do asfalto
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35. - PROCEDIMENTO PARA ENSAIOS DE CONTROLE DA PRODUÇÃO DA
USINA
35.1 - Obter a amostra de mistura asfáltica produzida na usina, ensaiar e obter a Massa
Específica Máxima conforme descrito no método T-209 (ensaio de rotina).
36. - CÁLCULO DO TEOR DE LIGANTE NA MISTURA PRODUZIDA
36.1 - Calcular o teor de ligante na mistura (%CAP), de acordo com a fórmula:

%CAP 

Ma( D Re Met )
x100
Met ( D Re Ma)

(8)

Onde:
DRe = Densidade Real Efetiva do agregado do Padrão de Referência do Período
Met = Massa Específica Máxima da amostra de controle determinada no método T-209
Ma = Massa Específica do Asfalto
NOTA 28 – Como este ensaio é realizado logo após a mistura e antes de ocorrer
absorção de asfalto pelo agregado, o resultado encontrado será o de asfalto adicionado.
NOTA 29 – Como este ensaio não é destrutivo, pode ser feita, logo após a sua execução
e secagem até constância de peso, a extração de ligante por um dos métodos: A; B; D ou
F para confirmação do resultado e obtenção da amostra para o ensaio de granulometria
da mistura.

ANEXO
(Informação Obrigatória)
A1 – DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE MATERIAL MINERAL NA
SOLUÇÃO EXTRAÍDA
A1.1 - Método das Cinzas
A1.1.1 – Aparelhos
A1.1.1.1 - Prato de Ignição com pelo menos 125 ml de capacidade
A1.1.1.2 – Mufla ou Bico de Bunsen
A1.1.1.3 - Fonte de Vapor ou Placa Aquecedora
A1.1.1.4 – Dessecador
A1.1.1.5 – Balança Analítica em conformidade com os requerimentos do M 231, Classe
B.
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A1.1.1.6 – Proveta de 100 ml de capacidade
A1.1.1.7 – Reagentes:
A1.1.2.1 – Solução de Carbonato de Amônia – Solução Saturada de reagente PA de
Carbonato de amônia NH 4 2 CO2 
A1.1.3 - Procedimento
A1.1.3.1 - Determine ou o volume ou a massa de todo o extrato (W1). Coloque o prato
de ignição em uma Mufla, resfrie em um dessecador, e determine a massa do prato de
ignição com aproximação de até 0,001g. Agite o extrato completamente e
imediatamente calibre 100mL ou 100 g no prato de ignição. Evapore até seco, em um
banho de vapor ou placa aquecedora. Queime o resíduo até vermelho (500 a 600ºC)
(932 a 1112ºF) e resfrie. Determine a massa de cinzas e adicione 5 mL de solução de
carbonato de amônia saturada por cada grama de cinza. Deixe descansar por 1 (uma)
hora à temperatura ambiente. Seque em uma Estufa a 1105ºC (2309ºF) até massa
constante, resfrie em um dessecador, e determine a massa com uma aproximação de
0,001 g (G).
A1.1.3.2 – Calcule a massa do material mineral no volume total do extrato (W4) como a
seguir:
W4=G (W1/100)

(A1.1)

Onde:
G = cinzas remanescentes no prato de ignição, com aproximação de 0,001g; e
W1 = volume total, mL (ou massa total, g) do extrato.
A1.2 – Método de Centrifugação
A1.2.1 – Aparelhos
A1.2.1.1 – Centrífuga de conveniência de alta-velocidade do tipo fluxo-contínuo.3
A1.2.1.2 – Balança em conformidade com os requerimentos do M 231, Classe G1.
A1.2.1.3 – Funil ou Exaustor de Vapor.
A1.2.2 - Procedimento
A1.2.2.1 – Determine a massa de um copo da centrífuga vazio e limpo (ou cuba) com
uma aproximação de 0,001g e coloque na centrífuga. Posicione um recipiente, na
canaleta apropriada, para coletar o efluente da operação de centrifugação. Transfira todo
o extrato (do Método A, B, D, ou E como for necessário) para um receptáculo equipado
com um controle de saída (válvula ou braçadeira, etc). Para assegurar a transferência
total do extrato para o receptáculo com controle de fluxo, o recipiente com o extrato
deve ser lavado muitas vezes com pequenas quantidades de solvente limpo e o líquido
adicionado ao conteúdo do receptáculo. Ligue a centrífuga e deixe que alcance uma
velocidade operacional constante (ex: 9000 r/min para a Tipo SMM e 20000+ r/min
para a Tipo Sharpless. Abra o controle de saída do receptáculo e alimente a centrífuga
entre 100 a 150 mL/min. Depois que todo o extrato passou para a centrífuga, lave o
mecanismo de alimentação (com a centrífuga ainda em movimento) com pequenas
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quantidades de solvente, deixando cada ciclo de lavagem passar para a centrifuga até
que o líquido saia essencialmente sem cor.
A1.2.2.2 – Deixe a centrífuga parar e remova o copo (ou cuba). Limpe o exterior com
solvente limpo. Permita o solvente residual evaporar em um funil ou exaustor de vapor
e então seque o recipiente em uma Estufa controlada a 1105ºC (2309ºF). Resfrie o
recipiente e redetermine a sua massa com uma aproximação de 0,01g imediatamente. O
aumento na massa é a massa de material mineral W4 (Item 12.1) no extrato.
A1.3 Método Volumétrico
A1.3.1 – Aparelhos
A1.3.1.1 – Frasco Erlenmayer.
A1.3.1.2 – Banho-Maria capaz de controlar a temperatura em ± 0,1°C (±0,2°F).
A1.3.1.2 – Balança em conformidade com os requerimentos do M 231, Classe G2.
A1.3.2 - Procedimento
A1.3.2.1 – Coloque o extrato em um frasco de Erlenmayer tarado e calibrado
previamente. Coloque o frasco no banho-maria em uma dada temperatura controlada a
0,1ºC (0,2ºF) e deixe-a chegar à temperatura na qual o frasco foi calibrado. Quando a
temperatura desejada for alcançada, encha o frasco com solvente na mesma
temperatura. Leve o nível do líquido no frasco até a borda, insira a rolha, fazendo com
que o líquido chegue até o tubo capilar, e remova do banho-maria. Seque bem o frasco e
determine a massa com uma aproximação de 0,1g, e gravar o resultado como sendo a
massa do conteúdo do frasco, M1.
Nota A1 – Em lugar de usar um banho-maria de temperatura controlada, a temperatura
do extrato pode ser medida e as correções necessárias, ao volume do frasco e densidade
de asfalto e solventes, poderão ser feitas.
A1.3.2.2 – Após o agregado extraído ser resfriado e seco até atingir uma massa
constante, determinar a massa com precisão de 0.1g. Registrar a massa inicial menos a
massa do agregado após a extração como a massa do ligante asfáltico, M2.
A1.3.2.3 – Calcule o volume do asfalto e do material fino no extrato como descrito a
seguir:

V1  V2

M 1 M 2
G1

(A1.2)

Onde:
V1 = volume do asfalto e material fino no extrato, mL;
V2 = volume do frasco, mL;
M1 = massa do conteúdo do frasco, g;
M2 = massa do asfalto e material fino no extrato (ou massa total das amostras menos a
massa do agregado extraído), g; e
G1 = massa específica do solvente determinado com uma aproximação de 0,001 de
acordo com ASTM D2111.
A1.3.2.4 – Calcule a massa do material fino no extrato como descrito a seguir:
M3 = K (M2 – G3V1)

(A1.3)
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Onde:
M3 = massa do material fino no extrato, g;
G2 = massa específica do material fino como determinado de acordo com T 84;
G3 = massa específica do asfalto como determinado de acordo com T 228;

K

G2
G 2  G3

V1 = como fornecido no Item A1.3.2.2, e
M2 = como fornecido no Item A1.3.2.2.
________________________________________________________________
1

este método é similar ao ASTM D 2172/D 2172M-11.

2

Celite 110, fabricada por Johns-Manville, foi considerada satisfatória para este ensaio,
embora todos os agentes de filtragem deverão ser filtrados antecipadamente, através de
uma peneira 0,075 mm (Nº200), quando o ensaio de granulometria do agregado será
feito.
3

A Centrífuga Sharpless Super e a Centrífuga SMM de Fluxo-Contínuo foram
encontradas satisfatórias para este método.
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