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Sammanfattning  
Det är viktigt att vägarna håller så länge som möjligt. En faktor som har en påverkan i asfaltens 

långvarighet är bitumen. När bitumenet föråldras försämras dess egenskaper som ökar risken att 

skador uppstår på asfalten. Med hjälp av olika tillsatser kan bitumenets egenskaper förbättras. En av 

dessa egenskaper är bitumenåldring. Sammanlagt finns det tre olika skeden i bitumenåldring. Av 

dessa tre skeden kommer tillverknings- och användningsskedet att undersökas. 

I detta examensarbete kommer tre olika tillsatsers påverkan i bitumenföråldring att undersökas. 

Detta kommer utföras genom laborationer där olika metoder som penetration, mjukpunkt, fraass 

brytpunkt, DSR, Iatroscan, GPC och FTIR kommer användas. Det kommer också utföras 

styvhetestester på de tillverkade asfaltskropparna.  

Resultaten som tas fram i detta examensarbete tyder på att Rediseten har bäst värden avseende 

åldring utav bitumen. Men detta tros inte vara på grund av tillsatsens inverkan i bitumen utan 

möjligheten att sänka temperaturen vid tillverkningen av asfalten.  

Nyckelord: Bitumen, tillverkningsskedet, användningskedet, tillsatser, asfaltkropparna  
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III 
  

Absract 
It is important that roads last as long as possible. One factor that has a prolonged effect on asphalt is 

bitumen. When bitumen ages the characteristics deteriorates which increases the risk for damages 

on the asphalt. With the help of different additives the characteristics of bitumen could improve. One 

of these characteristics is bitumen aging. There are three different stages in bitumen aging. Of these 

three stages will the production and user stage be examined.  

In this thesis will three additives effect on bitumen aging be examined. This will be performed by 

doing laboratory experiments where different methods will be used such as penetration, softening 

point, fraass breaking point, DSR, latroscan, GPC and FTIR. Stiffness tests will be made on the 

constructed asphalt bodies.  

Results in this thesis interprets that Rediset has the best values when it comes to aging of bitumen. It 

is not believed to be the additives effect in the bitumen but the fact that the additive gives the 

opportunity to lower the temperature during the production of the asphalt.  

Keywords: Bitumen, productionstage, user stage, additives, constructed asphalt bodies   
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Förord  
Detta examensarbete har gjorts i ca 10 veckor som ett avslutande moment på Byggteknik och Design 

utbildningen i Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Idén för arbetet har vi själva kommit fram till 

när vi satt på anläggning 2 föreläsning om bitumen. Men vi har fått hjälp av Xiaohu Lu och Lars 

Jansson när det gällde upplägget av rapporten samt avgränsningen.  

Arbetet utfördes hos två företag Peab Asfalt AB i Västberga och Nynas AB i Nynäshamn. Vi vill börja 

med att rikta ett stort tack till vår handledare i Peab Asfalt AB Lars Jansson som gav oss chansen att 

utföra detta examensarbete och använda labboratoriet. Vill även tacka hela teamet i Peab Asfalt AB 

som hjälpte till med utförandet. Sen har vi också teamet i Nynas AB som vi vill tacka som hjälpte till 

med analyseringen utav bitumenet samt utförandet. Vill rikta ett stort tack till vår handledare i Nynas 

AB Xiaohu Lu som har varit till stor hjälp för resultat tolkning, rekommendation av studier och allmän 

förståelse om bitumen. När det kom till förståelse om tillsatserna så vill vi tacka Thomas Svensson 

från Akzo Nobel AB för informations möte.  

Vi vill även tacka vår handledare Mikael Eriksson på KTH som har haft en betydande roll för detta 

examensarbete genom goda råd och vägledning. Ett tack även till Ensari Turan och Adlan Elhassan för 

hjälp med transporten mellan Nynas AB och Peab Asfalt AB.  Ett tack till Mustasin Haque och Nardien 

Abdulla för stöd vid rapportskrivningen.    

Tack även till övriga personer i Nynas AB och Peab Asfalt AB som på ett eller annat sätt bidragit till 

detta examensarbete. 

 

Kungliga Tekniska Högskolan, Juni 09 2014 

Serkan Ceylan & Mahmoud Elhassan 

 

  



VI 
  

  



VII 
  

Terminologi 
Aggregat: En kropp som består utav olika sammansatta kornfraktioner av ett bergart. 

Polymerer: Det som i vardagligt tal kallas för plaster.   

SSG: En internet kurs som genomfördes för att kunna labborera i Nynas AB. 

Affinitet: Affinitet är dragkraften mellan dem olika kemiska föreningarna. 

Reologiska: Läran om materialets egenskaper som exempelvis deformation, viskositet och elasticitet.   

Anti-stripping: Är vidhäftning 

Neddelare: En neddelningsinstrument som används vid neddelning av prover. I detta arbete används 

det för att göra en representativ indelning av dem olika fraktionerna. 

Pen Burkar: Ett laborationsinstrument som rymmer ca 150g bitumen och är standrad burk i 

utförandet av penetrationstester.  

High vaccum grease: Smörjnings medel som används vid laboration utförande. 
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1. Introduktion 

Människorna har alltid varit i behov av att transportera sig, vare sig det är långa eller korta sträckor. 

Därför är vägarna en stor del utav vårt samhälle.  

Asfalten är bland det viktigaste materialet för att konstruera vägar. Det har tillkommit flera olika 

tillsatser och typer av asfalt för att uppfylla de olika kraven som sätts på asfalten. En asfaltbeläggning 

i en enkel trafikerad väg och i en flygplats kommer ha olika typer av krav, men en faktor som är viktig 

för båda beläggningarna är långvarigheten. Men tanke på att befolkningen växer kommer vägarna att 

trafikeras allt mer, och detta leder till mer nötning av vägarna som i sin tur kommer minska 

långvarigheten av asfalten. Det går stora summor åt att renovera vägarna, så om det på något sätt 

går att få en mer hållbar väg kan renoveringskostnaderna minskas över vägen livslängd.   

 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har utförts för att få en bättre förståelse av tillsatsers inverkan i bitumen 

åldring. Arbetet har utförts hos företagen Peab Asfalt AB och Nynas AB. Peab Asfalt AB är ett företag 

inriktad mer på tillverkning och beläggning utav asfalt. Därför kunde Peab Asfalt ställa upp med 

aggregat, tillsatser och utrustning för att kunna sikta, packa och återvinna bitumen från asfalt. Nynas 

AB är ett företag som jobbar med tillverkning av bitumen. Så de har kunnat ställa upp med bitumen, 

tillsatser, utrustning för blandning av asfalt och analysering utav bitumen. På båda företagen har det 

funnits tillgång till handledare som har väglett och varit tillgängliga vid utförandet utav laborationern. 

I asfalt beläggningar används asfalt som slitlager, bindelager och bärlager där slitlagret har i uppgift 

att skydda bärlagret, att ta emot nötning, ha god textur och friktion [1]. Det består utav aggregat och 

bindemedel men kan också innehålla tillsatser för att få förbättrade egenskaper. Asfaltens 

egenskaper styrs utav aggregatstorlek, typ av aggregat, typ av bindemedel och bindemedelshalt samt 

tillsats [2].  

Det finns olika faktorer som påverkar asfaltens livslängd. Idagsläget konstrueras kommunala gator 

med mindre trafik som mål att asfalten ska klara av cirka 20 års påfrestning [2]. Det som styr hur 

länge asfalten kan vara brukbar beror på yttre och inre faktorer. Yttre faktorerna är trafiklaster och 

väderförhållanden. Inre faktorer är val av aggregat typ, aggregat storlek, bitumen typ, bitumenhalt, 

tillsatser och hållrummet i asfalten. Vid konstruktion av vägar är uppgiften att konstruera en väg som 

klarar av dem yttre faktorerna. Detta kan åsdakommas genom rätt val av dem inre faktorerna. En av 

dem inre faktorerna är bitumen som påverkas av föråldring och tillsatser. 

Med bitumen föråldringen menas att bitumenets egenskaper försämras i förhållande till tiden. Dessa 

egenskaper är mekaniska (t.ex. penetrationen, styvheten, viskositetet osv) och kemiska egenskaper. 

Alltså är bitumensåldring ett index som förklarar förhållandet mellan tid och försämring av bitumens 

egenskaper. Vid åldring av bitumen försämras oftast vidhäftningsförmågan och styvheten ökar vilket 

i sig kan leda till ökad skada av vägen [17].  
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Det finns två olika skeden där bitumenet föråldras. Detta är korttidsåldring och långtidsåldring. 

Korttidsåldring är vid tillverkning, transportering/lagring/applicering och långtidsåldring är vid 

användningskedet enligt bild 2. Enligt figuren föråldras bitumenet mest under tillverkning- och 

användningsskedet. Men i korttidsåldringen kommer inte transportering/lagring och applicering 

undersökas.    

I dagsläget så undersöker företaget Nynas AB hur det går att förbättra bitumenets egenskaper 

genom att tillsätta olika tillsatser som exempelvis organiska, oorganiska tillsatser och polymer. 

I detta arbete har tillsatsers inverkan i bitumen (bindemedel) undersökts vid tillverkning och 

användningsskeddet, vilket i sig påverkar asfaltens livslängd. Genom att styra bitumens egenskaper 

kan asfaltenslivslängd påverkas och på så sätt få en asfalt som håller längre [17].  

1.2 Syfte 

Intresset för detta arbete väcktes vid en av våra föreläsningar som handlade om bitumensåldring. 

Efter en kort fördjupning insåg vi snabbt att detta är en pågående forskningsområde som hade 

många obesvarade frågor. Bitumen användningen är en empiriskmetod där kunskapen som finns har 

samlats in genom åren. 

I detta examensarbete skall tre olika syften behandlas.  

 Vilka tillsatser minskar åldringen av bitumen mest under tillverknings- och 

användningsskedet jämfört med varandra? 

 Jämföra hur olika tillsatser påverkar asfalt kroppens styvhet efter tillverknings- och 

användningsskedet. 

 Hur mycket påverkar 0,4 % mer bitumenhaltåldringen vid tillverknings- och 

användningsskedet? 

1.3 Mål 

Målet med vårt examensarbete är att få svar på våra frågor och att fördjupa oss inom bitumens 

egenskaper. 

1.4 Avgränsningar 

Bitumen är ett djupt område som har en hel del obesvarade frågor och är under forskningsstadiet. 

Därför måste avgränsningar göras längs med denna studie. Detta examensarbete kommer att 

fokusera på tillverknings- och användningsprocessen och bortse från skeden som lagring, 

transportering och asfaltsläggning.  

Den typ av asfalt som kommer analyseras är ABT 11, som är den vanligaste typen av asfalt att utföra 

laborationer på [17]. Detta för att det finns många tidigare studier att jämföra resultat med. 

Tillsatserna som används i denna studie är Wetfix AP 17, Rediset LQ och Hydratkalk. Dessa tillsatser 

använder Peab Asfalt AB. 

Avgränsning görs enbart till labborationer där alla skeden kan regleras och dokumenteras. Det ökar 

trovärdigheten på rapporten och ger möjlighet till djupare förståelse av alla skeden. Vid utförandet 

kommer det inte användas prover från befintlig asfalt för att få så bra resultat som möjligt. Då det 

oftast är oklart exakt vad asfalten innehåller och hur beläggningen har packats.  
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1.5 Metoder  

För att kunna analysera bitumen och kunna se hur bitumenet har åldrats, behövs tillgång till ett 

fullständigt bitumen laboratorium, där tester som exempelvis mjukpunkt, penetration, viskositet, 

DSR, reologi kan utföras. Dessa labborationer kommer utföras hos företaget Nynas AB som ligger i 

Nynäshamn som är experter inom bitumen. För förståelse och användning av utrustningen kommer 

hjälp från handledaren att fås. Litteraturen som kommer läsas kommer vara rekommenderade från 

Peab Asfalt AB och Nynas AB. Material från kurserna Anläggning 1 och 2, som studerats på KTH, 

kommer att användas för att få en helhetsbild. Vid eventuella frågor och funderingar kommer 

intervjuer att utföras. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Examensarbetet görs hos två företag Nynas AB i Nynäshamn och Peab Asfalt AB i Västberga. Nynas 

AB startades för mer än 80 år sedan och började som ett oljeföretag men med tiden har Nynas AB 

har lagt fokus på specialoljeprodukter som bitumen. Företaget arbetar med framställning och 

analysering utav bitumen och är en av Europas ledande bitumen leverantör[14]. Peab Asfalt AB är ett 

dotterbolag till Peabkoncernen och har ca 700 anställda. Företaget jobbar inom tillverkning och 

analysering av asfalt och jobbar en hel del med kalltempererad asfalt som är bra för miljön. De är 

även en av Sveriges största asfalttillverkare och utläggare[15]. 

Detta examensarbete innefattade till största del av egna laborationer. Därför var ett samarbete 

mellan Peab Asfalt AB och Nynas AB viktigt, just för att laborationer med både rätt utrustning och 

vägledning kunde fås genom arbetets gång. Därför så gjordes ett samarbete mellan Nynas AB och 

Peab Asfalt AB för att få den utrustning och hjälp som behövdes. Båda företagen har redan ett 

samarbete med varandra så de kompletterar varandra på ett bra sätt. För att få utföra laborationer i 

Nynas ABså skulle en kurs som heter SSG avklaras. Där utfördes tre tester som handlade om kemi, 

säkerhet och Nynas AB internaregler. Nynas AB hade mycket säkerhets regler som ex personer som 

inte var anställda kunde inte gå in ut som de ville utan de var tvungna att bli hämtade och avsläppta i 

receptionen. När det kom till utförandet av laborationerna så var det mycket erfarenhetskrävande. 
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3. Teoretisk referensram 

Framställning av bitumen 

Asfalten består utav tre delar: 

 Aggregat 

 Bitumen 

 Tillsatser 

Bitumenet framställs på så sätt att råolja 

raffineras. Vilket betyder att olika produkter 

framställs av råoljan. Råoljan värms till att den 

förångas, därefter leds den in i en stor tunna 

som kallas för fraktioneringstorn. I tunnan 

kommer gasen börjar att svalnar med höjden 

när gasen har nått kokpunkten för de olika 

beståndsdelarna (bensin, diesel, gasol, bland 

annat) börjar den att kondenseras och återgå 

till vätskeform. Denna process sker vid olika 

höjder och vid varje höjd kommer 

beståndsdelarna att utvinnas. Av alla 

beståndsdelar som bildas är bitumenet den 

tyngsta, som har högsta kokpunkten och 

kommer vara längst ner enligt bild 1 [13].   

 

Åldring utav bitumen 

När det sägs att bitumenet har åldrats betyder det inte att den har blivit gammal utan att dess 

egenskaper (viskositet, penetration, styvhet, bland annat) har försämrats. Så en väg som trafikeras 

mycket kan åldras mycket snabbare än en väg som trafikeras mindre, fast att de lades ut samtidigt. 

Termen åldring används som ett index i förhållande till tiden [17]. Bild 2 på följande sida visar olika 

åldringsskeden.  

 

Bild 1: Hur raffineringen av bitumen går till 
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Bild 2: Åldring av bitumen där åldrings index är en funktion av tiden 

Enligt bilden 2 så föråldras bitumen mest under tillverknings – och användningsskedet, därför 

kommer denna studie att avgränsas till dessa två skeden. 

Faktorer som påverkar bitumensåldring: 

 Bitumens kemiska uppsättning (plats av råoljan, raffinerings process) 

 Tillverkning/Packning av asfalten (bitumenhalt, luftrum) 

 Asfaltsposition i vägkonstruktionen (vart asfalten ska placeras underlager, överlager) 

 Väderförhållanden (temperaturen, nederbörden)  

Bitumen är bindemedlet i asfalten som håller ihop aggregaten. Den har stor påverkan i asfaltens 

hållbarhet. Vid bitumenföråldring uppstår enklare skador[2]. En del skador som kan uppstå kan ses i 

bild 3. 

 

Bild 3: Olika typer av skador som kan upp komma på asfalt 
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Tillsatser 

För att få en mer hållbar och långvarig väg har flera 

tillsatser utvecklats och det som kommer göras i detta 

arbete är att jämföra tre olika tillsatser. För att se vilken 

av tillsatserna som har största inverkan i 

bitumenåldring. Drivkraften bakom val av tillsatser är att 

öka beständigheten i asfaltbeläggningar. Genom att 

använda tillsatser ökas vidhäftningen mellan bitumenet 

och aggregatet vilket leder till ökad beständighet. 

Genom att använda sig utav tillsatser minskar risken för 

skador och stora summor kan uppstå vid underhåll och 

reparation[18].  

 Tillsatser är till för att öka vidhäftningen mellan 

bitumen och stenytan. Aggregatet har oftast låg affinitet 

med bitumen än vad den har med vatten. Detta innebär 

att aggregaten kommer fördra att dra till sig vatten och 

tränga bort bitumen. Vattnet kommer tränga sig in i 

gränsskiktet mellan aggregat ytan och bitumenet[18].  

Detta motverkas genom att vidhäftningsmolekylen som består utav en kolvätekedja (svansen) och ett 

aminhuvud. Kolvätekedjan tycker om att vara i bitumen som är hydrofob, medan aminhuvudet är 

hydrofil som stenytan föredrar. Det gör att molekylen fungerar som en brygga mellan bitumenet och 

aggregatet enligt bild 4[18]. 

Det finns två typer av tillsatser för vidhäftning passiv- och aktivvidhäftning. Passivvidhäftning kan 

motverka att vattnet tränger igenom bitumenet och aggregatet, men den kan inte tränga bort 

befintlig vatten. Därför används passivvidhäftning i höga temperaturer vid asfalttillverkning för att 

aggregat ska vara fri från fukt. Aktivvidhäftning kan tränga bort vatten och därför kan användas vid 

lägre temperaturer. Då den aktiva vidhäftningen kan tränga bort det kvarvarande fuktmängden i 

aggregatet då aggregatet kan vara fuktig[18]. Anledningen till Rediseten kan tillverkas i lägre 

temperatur än de resterande tillsatserna, är att den påverkar ytspänningarna och funkar som 

smörjnings medel så att asfalten går att packa ihop i lägre temperatur. Rediseten är en halvaktiv 

tillsats. Eftersom den tillverkas i lägre temperatur så behöver den vara mindre aktiv för att tränga 

bort vatten som kan finnas kvar i aggregatet[16].  

När mängden av tillsatserna Wetfix och Rediset tillsattes motsvarade det 0,5 % av bitumenets vikt. 

Anledningen till att det inte tillsattes mer var att Wetfixen och Rediseten funkar på så sätt att efter 

en viss mängd (0,5 %) ger det ingen bättre effekt att öka mängden tillsatser. Dessa tillsatser kostar 

även en hel del, därför tillsätts bara den mängd som behövs. Bindningen som dessa tillsatser medför 

är så stark att när bitumen återvinns från asfalten så sitter amin huvudet kvar i aggregatet[18]. 

Likt de ovanstående tillsatserna så är Hydratkalken också ett vidhäftningsmedel. Men det som skiljer 

de åt är att hydratkalken är ett pulver och inte en vätska, så den blandas in med fillret istället för 

bitumen. Hydratkalken fungerar ungefär på samma sätt som Wetfixen och Rediseten. Den reagerar 

med karboxylsyrorna i bitumenet samtidigt som ketonerna i hydratkalken sätter sig fast i aggregatens 

Bild 4: Vidhäftnings molekyler innan de fäst med 
sten materialents molekyler 
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yta. Det är mycket svårare för vattnet att tränga bort ketonerna än karboxylsyrorna. Det har föreslåts 

att hydratkalken kan vara halv aktiv [10] 

 

3.1 Litteraturrecension. 

För att få en förståelse av hur bitumensåldring har inverkan i asfaltens föråldring måste faktorer som 

påverkar åldringen av bitumen förklaras. Det finns olika mekanismer av bitumensåldring [3]. Den 

viktigaste mekanismen är oxidation och ökad styvhet som påverkar bitumensåldring. Oxidation är ett 

grundbegrepp för åldring av bitumen. Oxidation kan vara termiskoxidation eller fotooxidation. Den 

större delen utav åldringen kommer från termiska förhållanden men även UV strålningar påverkar 

bitumensåldring. För att kunna undersöka bitumensåldring finns det olika metoder att välja emellan. 

I artikeln har olika förslag av hypotes gets för vad som kan undersökas inom bitumenåldring och vilka 

metoder som går att användas. För undersökning av bitumens reologiska och kemiska egenskaper 

har standardmetoder föreslagits. Några av dessa metoder är nytillkomna men fungerar. Metoder är 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) för undersökning av katoder och sulfatoxid, NMR för 

aromat, GPC (Gel permeation Chromatography) för molekyltyngd och DSR (Dynamic Shear 

Rheometer) för reologiska egenskaper. Fördelarna med att använda dessa metoder är att dem kräver 

liten provmängd för utförandet av ovanstående testerna. För att undersöka hur bitumensåldringens 

kemiska och reologiska kommer standard metoder som GPC, FTIR och DSR användas i detta arbete 

[19]. 

I ett experiment för långvarig asfaltbeläggningar som har utförts i Danmark mellan 1980-2004 har 

olika typer av asfaltbeläggningar konstruerats [4]. Totalt är det 170 olika tester där olika asfaltmix 

och appliceringsmetoder har använts. År 2006 visade sig att 8 stycken utav dessa asfaltbeläggningar 

var fortfarande i väl fungerande skick och hade hållt i mer än 20 år. I denna undersökning har man 

undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat så att långtidsasfalt kan ha uppkommit. För att kunna 

hitta dem gemensamma faktorerna har provkroppar tagits från dem åtta beläggningarna. Det som 

har undersökts är bindemedelshalt, porositet och aggregatgradering. Resultaten av detta experiment 

visade sig att bindemedelshalten för alla beläggningar låg över 6 %. Förutom en utav beläggningarna 

som hade lite mindre 6 % som beror på separation av bindemedel vid transport och applicering. 

Detta indikerar att hög bindemedelshalt har en inverkan i att få långvarig asfaltbeläggning. 

Porositetmängden i beläggningen visar sig också vara en viktig faktor för långvarig asfaltbeläggning. 

Då beläggningar med porositet mindre än 3 % hade visat ha väldigt låg bitumen åldring. Tät lager på 

toppen utav asfalten minskar åldring av bitumen vid lagren som ligger under topplagret. Då en tät 

topp lager minskar oxidering utav bitumen i nedre lagern. Detta experiment visar att faktorer som 

bindemedel och porositet är viktiga faktorer vid åldring utav bitumen. I detta examensarbete där 

bitumenföråldringen undersöks ger experimentet bra förståelse av bitumenföråldring och vilka 

faktorer som påverkar åldringen. Detta experiment understryker också hur oxidationen är viktig del 

utav bitumenåldring.         

En av huvudfaktorerna till asfaltbeläggningars föråldring är bitumen men även tillsatser har inverkan i 

föråldringen [5]. För att kunna konstruera en asfaltbeläggning med bra kvalité finns det flera aspekter 

om beläggningens egenskaper som ska uppfyllas. Val av aggregat, bindemedel och tillsatser så väl 

som mängden utav dessa material vid blandning är avgörande för egenskaper av beläggningen. Vid 

analyseringen av bitumens kemiska egenskaper finns det olika metoder att välja emellan. De 
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metoderna som är intressant för detta arbete är GPC och TLC-FID även kallad Iatroscan. Rapporten 

förklarar TLC-FID metoden fungerar genom att en liten mängd bitumen prov som sätts på 

Chromarods. En chromarods är en stav gjord av kvarts och är täckt med kiseldioxid eller aluminium. 

Chromarods med bitumen provet sätts i lösningsmedel vilket gör att olika fraktioner bildas. Sedan får 

man bort lösningsmedlet med värme. FID som med en viss hastighet och värme går längs med 

chromarods gör att dem olika fraktionerna längs staven vaporiseras och detta analyseras med 

dataprogram. Programmet tar emot FID signal som ger olika toppar av det fyra olika fraktioner 

asphaltenes, resin, aromatics och saturates. Rapporten förklarar GPC metoden att den gör så att 

molekyler med olika storlekar kan separeras genom att passera en porös polymer gel. Dem stora 

molekylerna kan inte passera medan dem mindre molekylerna kan tränga sig igenom gelen genom 

diffusion. Dem mindre molekylerna som tränger sig igenom gelen löser upp sig beroende på hur 

djupt molekylen har trängt sig in i gelen. Metoden används för att bestämma molekyltyngden före 

och efter föråldringen.  

Tillsatsers inverkan i bitumen åldring hat undersökts genom åren. Det finns flera olika typer av 

tillsatser som kan användas i asfalt. Men för detta arbete är tillsatserna anti-stripping och anti-

oxidants relevant då dessa tillsatsers inverkan i bitumen undersök. I rapport ” State of the art Lars S. 

Johansson, Xiaohu Lu, Ulf Isacsson, 1998” har tillsatserna Anti- oxidant och Kalciumhydroxid (anti-

stripping) undersökningar evaluerats.  Enligt rapporten har experiment där man har använt tillsatsen 

anti-oxidanters positiva inverkan i bitumen märkts. Det har summerats att anti-oxidanten påverkar 

bitumen i fem olika grupper ”ultraviolot absorbers, free radical traps, peroxide decomposers, metal 

deactivators och alkalis”. Förklaring av dessa fem olika grupper är att alla dem minskar oxideringen 

på bitumen vilket leder till mindre föråldring utav bitumen. Vissa grupper har en försumbar inverkan i 

föråldringen medan andra har större inverkan[5]. Vid undersökning av kalciumhydroxid hade det 

visat minska viskositeten vid användning. Förklaringen är att kalciumhydroxid förhindrar oxidation 

genom att ta bort produkter som oxideras och på så sätt förhindrar viskositet från att öka. Däremot 

står det inte om hur det påverkar bitumenåldring. I detta arbete kommer det undersöka hur det tre 

olika tillsatser Rediset ap 17, Wetfix och hydratkalk kommer påverka bitumensföråldring. Hydratkalk 

och Wetfix är anti-stripping medan Rediset ap 17 är varmmix tillsats för att minska 

tillverkningstemperatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

  



14 
 

4. Faktainsamling 
För att få den information som behövdes för att utföra labborationerna och skriva rapporten så 

användes olika metoder. Eftersom mycket utav studien gick ut på utföranden så var det möjligt att 

träffa på personer med mycket erfarenhet och kunskap inom området. Denna möjlighet gjorde det 

enkelt att få snabb och relevant information. Det gavs även en del tips och rekommendationer för 

litteraturer som kunde läsas. Metoderna som användes för att samla in information var: 

 Intervjuer 

 Litteratur  

 Internet  

 Kursmaterial 

Innan alla labborationer skulle börja så var det viktigt med en helhetsbild. Därför användes 

kursmaterialen från anläggning 1, 2, som lästes på KTH och så skickades en rekommendation för 

litteratur av handledaren i Nynas AB, som rekommenderade lite äldre artiklar där tester och 

slutsatser hade dragits. Litteraturen var viktig för att få en bild av hur arbetet skulle fortskrida. Sen 

var litteraturen bra som underlag för intervjuer och tänkande vid utförande av arbetet. När 

avgränsningen hade bestämts och laborationerna hade börjat kunde litteraturen bli mer fokuserad 

och detaljerad på just det området som behandlats i rapporten. En sammanställning av de använda 

artiklarna har gjorts i teoretiska referensramen. 

Intervjuerna som gjordes var med personer som hjälpte till med olika delar av utförandet. Så varje 

person var kunnig inom sitt område och det underlättade vid frågeställningen. Även företaget som 

tillverkade tillsatserna som användes i arbetet intervjuades, för att få en djupare förståelse hur de 

fungerade. 
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5. Genomförandet  

I detta examensarbete kommer tillsatsernas påverkan i bitumen vid tillverknings och användnings 

skedet undersökas. För att kunna utföra detta experiment så har ett upplägg skapats för att kunna 

åstadkomma detta. Alla experiment kommer utföras i labboratorium som i bild 5 & 6.  

 

Genom att konstruera en asfaltstyp med olika tillsatser går det att undersöka hur tillstaserna 

påverkar bitumen vid tillverkning- och användningsskedet. Vid genomförandet kommer en viss typ av 

asfalts konstrueras.  Vid bestämning av asfaltstyp kommer aggreagat mängd/typ, bitumentyp/halt 

och olika tillsatser användas. Vid val av dessa material har erfarna handledares hänvisningar och 

trafikverketsregler följts.  Genom att konstruera tre olika asfaltblandningar med enbart tillsats typen 

som skiljer sig från varandra går det att jämföra olika asfalts typer. Tillverkningen av asfalt sker 

genom att blanda samma aggregat, bitumen och olika tillsatser. Sammanlagt var det 20 kg asfalt som 

tillverkades för vardera tillsatsen. Varje 20 kg asfaltsblandning med skilda tillsatser delades upp i två 

delar. Tanken är att föråldra den första delen av asfalt så att det ska simulera användningsskedet och 

där efteråt återvinna bitumenet så att det går att analysera. Med den andra delen ska bitumenet 

återvinnas direkt för att kunna analysera bitumenföråldringen vid tillverkningsskedet.  Första delen 

krävde 12 kg asfalt som användes för packning av asfaltskroppar. Som sedan skulle sättas i 

värmeskåpar i 8     C för simulering av åldring. Den andra delen kräver tre kg asfalt där det kommer 

återvinnas bitumen. För analysering utav bitumen kommer kemiska, reologiska och empiriska test 

metoder att användas. De empiriska metoderna består utav penetration, mjukpunkt och fraass 

brytpunkt. Den reologiska egenskapen kommer undersökas med DSR (Dynamic shear rheometer). 

Kemiska egenskaperna kommer undersökas med FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 

GPC (Gel Permeation Chromatography) och TLC-FID (Thin Layer Chromatography-Flame Ionization 

Detector) samt kallad för Iatroscan. Tanken är m h a dessa metoder kunna analysera hur 

bitumenåldringen påverkas utav de olika tillsatserna vid tillverkning- och användningsskedet. 

 

 

 

 

 

Bild 6: Labboratorium i Nynas AB Bild 5: Labboratorium i Peab Asfalt AB 
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5.1 Material 

 ABT 11: Det står för tät asfaltsbetong [7] och 11 står för den största tillåtna kornstorlek. 

Kornstorleken för ABT 11 ligger mellan 0-11mm. Där 2-10 mm i storlek kallas för grus och 0-

2mm är blandning av sand, silt och lera [8]. Motiveringen till val av ABT 11 är att den är en 

vanlig asfalt lager och är förekommande i laborationsstudier av asfalt[17]. ABT 11 är en vanlig 

typ av asfaltsbeläggning som används för enkel trafikerade vägar och cykelvägar [9].   

 Bitumen 70/100: Bitumen är ett bindemedel som används i asfalt för vihäftningen av 

aggregaten i asfalten. 70/100 står för penetrationsförmåga i 25°C som ska var mellan 70-

100dmm (decimilimeter). Mjukpunkten ligger mellan 43-51°C. Bitumen 70/100 är även den 

vanligaste typen av bitumen som används[10].      

 Tillsatser: Tillsatserna som används i denna rapport Wetfix AP 17, Rediset LQ 1102CE och 

Hydratkalk.   

 

 

 

 

 

 

5.2 Siktning  

Förberedelsen börjar med att handledaren bestämmer hur mycket vikt av aggregat som skall räcka 

för att kunna utföra analys av bitumen vid tillverkning- och användningsskede. Baserad på erfarenhet 

uppskattar handledaren att 20 kg av aggregat skall räcka för att kunna göra dessa analyser för varje 

blandning. För varje 20 kg blandning bestäms den procentuella andelen av vikten för de valda 

fraktionerna.  Detta genomförs genom att titta på kornstorleksfördelningen för ABT 11. I 

nedanstående bild finns ett diagram på kornstorleksfördelning för ABT 11. Genom att följa 

kornstorleksfördelningens procentuella max och min gräns för ABT 11 fås kornuppdelning för 20kg.  

Bild 7: ABT 11, tät asfaltbetong 
Bild 8: Bitumen 70/100 

Bild 9: Diagram på en siktkurva för ABT 11. De röda sträcken visar procentuell max och min gräns för ABT 11 kurva. Det blåa 
sträcket visar hur kornsstorleksfördelningen är för den siktade materialet.  
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Med hjälp utav diagramet av kornstorleksfördelningen för ABT 11 fås fördelningarna i procentsats för 

dem olika valda fraktioner som vissas i nedanstående tabellerna: 

Fraktion Kornstorleksfördelning [%] Andel vikt för 20kg 

Filler 8 % 1,6kg 
0-4 52 % 10,4kg 
4-11 40 % 8kg 
Tabell 1: Visar för en blandning med innehållet Rediset eller Wetfix hur mycket av varje fraktion som behöver siktas.   

Fraktion Kornstorleksfördelning [%] Andel vikt för 20 kg 

Hydratklak (tillsats) 1 % 0.2kg 
Filler 7 % 1,4kg 
0-4 52 % 10,4kg 
4-11 40 % 8kg 
Tabell 2: Visar en blandning med innehållet Hydratkalk hur mycket av varje fraktion som behöver siktas upp.  

I ovanstående Tabell 1 och 2 står det hur mycket aggregat som behövs för varje fraktion som siktas 

upp för en blandning. Tabell 1 visar fraktionsindelningar för en blandning som innehåller antingen 

Wetfix eller Rediset som tillsats. I Tabell 2 står fraktionsindelning för en blandning med Hydratkalk 

som tillsats. Där är fillermängden 1,4 kg och det tillsätts 0,2 kg Hydratkalk medan de resterande 

fraktionerna ska vara detsamma för alla. Hydratkalken är ingen fraktion men är en tillsats i 

pulverform till skillnad från Wetfixen och Redisten som är i vätskeform, av den orsaken blandas den 

med filler. Därför står den under fraktionskolumnen i tabell 2 för att kunna visa hur den påverkar 

filler mängden. Sammanlagt ska tre olika tillsatsers inverkan i bitumen undersökas. Det innebär att 

det sammanlagt siktas upp 60kg aggregat. Genom att följa Tabell 1 och 2 siktas de olika fraktionerna 

fram. All aggregat som siktas är ABT 11 och är från Gladö. Aggregatet som siktas är i kartonger som 

väger ca 12kg. Vid varje siktning används cirka en fjärdedel av paketet som tillsätts i översta delen 

utav sikten på bild 11. Anledningen till att inte en högre mängd utav aggregatet används i en 

siktomgång är för att inte överbelasta sikten. Vid överbelastning av sikt hinner inte all aggregat att 

siktas in i olika fraktioner. Detta på grund av att för hög mängd utav aggregat förhindrar att en 

uppdelning av fraktioner ska kunna utföras. Detta leder till att det blir en opålitlig sikt som utförs. 

Varje sikt omskakas i en maskin under 10 min som i bild 12. Därefter separeras de olika fraktionerna 

genom att börja från den översta sikten som är 11,2mm och sträcker sig ner till bottenplattan som 

heter filler som på bild 11.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Aggregat 11 från 
Gladö 

Bild 12: En sikt som skakas 
i maskin i 10 min. 

Bild 11: Olika sikt nivåer från 
Filler till 11,2. 
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För att separera de olika fraktionerna från varandra delas de fraktionerna i varsin hink som i 

nedanstående bilderna 13, 14 och 15. Med varierande mellanrum gjordes vägning av mängden 

aggregat för att se om den nödvändiga mängden hade siktats fram. 

 

Efter framtagning av den nödvändiga mängden av aggregat för varje fraktion delades de in i 

kartonger som i nedanstående Tabell 3 och bild 16 visas. 

Antal kartonger Fraktion Andel vikt för 20 kg 

1 Filler 1,4kg 

2 Filler 1,6kg 

3 0-4 10,4kg 

3 4-11 8kg 
Tabell 3: Antal framtagna kartonger för dem tre olika blandningarna.  

    

 

 

 

 

 

 

Vid delningen av de olika fraktionerna används en neddelare för att få alla förpackningar till att vara 

procentuell representativa för sin fraktion. Fraktion 0-4mm innehåller olika sikt nivåer som i bild 14. 

Om tillsättning av aggregatet från hinken till förpackningen utförs manuellt resulterar det med att de 

större kornen hamnar i större mängd jämfört med de mindre. Anledningen är att det är enklare för 

de större kornen att ta sig fram än de mindre vid tillsättning av aggregat från hink till förpackning. 

Exempelvis för en 0-4mm fraktion som delas i förpackning manuellt kommer andelen 2-4mm bli 

större än andelen 0-2mm vid manuell tillsättning. Detta innebär att delningen inte blir representativt 

för fraktion 0-4mm. Därför används en neddelare vid delning av de olika fraktionerna från hinkar till 

förpackningar. Förpackningarna packeteras och därefter transporteras till Nynas AB för tillverkning av 

asfalt. 

Bild 15: Fraktioner 4-11 Bild 14: Fraktion 0-4 Bild 13: Filler 

Bild 16: Kartonger med dem olika fraktionerna som ska transporteras 
till Nynas AB 
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5.3 Tillverkning av asfalt  

Förpackningarna som innehåller aggregat transporteras från Peab Asfalt AB till Nynas AB som ligger i 

Nynäshamn. Förpackningar läggs i värmeskåp i 12 timmar för uttorkning så att ingen fukt ska kvarstå 

i aggregatet vid blandning med bitumen. Förpackningen som ska användas till Rediset läggs i 

värmeskåp i 125°C med en bunke bitumen 70/100. Förpackningarna som ska blandas med 

Hyrdatkalken och Wetfixen läggs i ett annat värmeskåp i 155°C med varsin bitumen 70/100 bunke. 

Anledningen till att Rediseten har 30°C lägre temperatur än Wetifxen och Hydratkalken är på grund 

av dess egenskaper.  

Processen för tillverkning av asfalt varierar beroende på tillsatsens aggregationstillstånd. Tillsatser 

som är i flytande form som Wetfix och Rediset blandas först med bitumen. Därefter blandas bitumen 

med Rediset med och därefter tillsätts aggregat med de större fraktion till mindre. Bitumen med 

Rediset tillsatsen blandas först med de större fraktionerna 4-11mm varefter de mindre fraktionerna 

tillsätts. Anledningen är att vid blandning av bitumen med aggregatet så dras bitumen mer till de 

mindre fraktionerna som filler än de större fraktionerna som 4-11mm. Därför är det viktigt att de 

större fraktionerna blandas först med bitumen så att de stora fraktionerna ska få en lika bra 

vidhäftning som de mindre fraktionerna. Hydratkalk som redan är i fastform tillsätts sist med filler i 

asfaltsblandaren.  

För att veta hur mycket bitumenmängd som ska blandas har beräkning gjorts med handledaren. 

                   

                                     

                              

 
 

       
                     

Observera att den beräknade mängden bitumen som ska tillsättas är 1345g. Dock är bitumen ett 

trögflytande ämne vilket innebär att all mängd bitumen i bunken inte kommer kunna tillsättas i 

blandningen och istället kommer fastna på insidan av bunken. Därför tillsätts en större mängd 

bitumen i bunken för att kunna få 1345g bitumen i blandningen.  

                                  

                                      

                      

Vid första blandningen användes Rediset som tillsats. På en våg läggs en tom bunke som nollställs. 

Från värmeskåpet i 125°C tas bitumen 70/100 som tillsätts i den tomma bunken som står på vågen 

tills den visar 1600g därefter nollställs vågen igen. Med hjälp utav en pipett tillsätts Rediset ända tills 

vågmätaren visar 8g.  
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Med hjälp av en blandare omrörs Rediseten för att röra om den ordentligt i bitumenet för en jämn 

fördelning som i bild 17. Under blandningen är det viktigt att bitumenet inte rörs om så att luft förs 

in. Därför tas blandaren ut enbart efter omrörningen har gjorts annars ska den hela tiden vara under 

bitumenytan vid blandning. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Efter tillsatsblandning med bitumen har gjorts blandas det med aggregaten. Aggregaten som ska 

blandas med Rediseten tas ut från värmeskåpet som stod i 125°C. Först tillsätts de stora fraktionerna 

4-11mm i asfaltblandaren som i bild 20. Därefter tillsätts bitumen på aggregatet som i bild 21 och 

därefter asfaltblandaren vara i omrörning. Detta görs tills att aggreagaterna är täckta med bitumen. 

Under denna process är det viktigt att tänka på att bunken med bitumen innehåller 1600g och för 

blandningen krävs 1345g. För att lösa detta problem nollställs bunken med 1600g på en våg. Vid 

tillsättning av bitumen görs kontinuerliga kontroller av bitumenmängden som minskar i bunken då 

bitumen tillsätts till aggregatet. Genom att ställa tillbaka bunken på vågen kan differensen på antalet 

gram bitumen som minskat efter tillsättning iakttas. Denna process pågår tills vågen visar 1345g vid 

kontroll. Antal kontroller som utförs beror på en personlig bedömning av den utförande som tillsätter 

bitumenet på aggregatet. Därefter tillsätts de mindre fraktionerna 0-4mm och sedan filler i 

asfaltsblandaren. Därefter stängs asfaltsblandarlocket och aggregatet rörs om med bitumen i 3 min. 

 

 

 

Bild 17: Omrörning av bitumen med 
Rediset. Det ljusa sträcket på 
bitumen ytan är Rediset.  

Bild 18: Hur blandaren ser ut. 

Bild 19: Asfaltblandare Bild 20: Hällning av aggregat 4-11 fraktion 
i asfaltblandaren.  

Bild 21: Hällning av bitumen på 
aggregatet. 
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Sedan öppnas luckan på botten av blandaren så att all asfaltmassa töms i en bunke som därefter 

läggs ut på en stor plåt. Asfaltmassan på plåten delades i två delar. Båda delarna packas i varsin 

förpackning som vägde 10 kg. På varje förpackning noteras vilken tillsats som har använts vid 

framtagning av asfaltmassan. Sedan görs exakt samma process vid blandning av tillsatsen Wetfix för 

framtagning av asfaltmassa. Det enda som skiljer de åt är temperaturen som Wetfixens aggregat och 

bitumen förvarades i (155°C). 

Vid tillverkning av asfaltmassa med Hydratkalken så behövs inte tillsatsen blandas med bitumen. 

Anledningen är att Hydratkalken är blandat med filler i förpackning som står i värmeskåp. Därför 

tillsätts fraktionerna i storleksordning från den största till minsta storleken i asfaltblandaren. Vid 

tillsättning av den största fraktionen 4-11mm så tillsätts bitumen tills aggregatet är täckt med 

bitumen och därefter tillsätts de mindre fraktionerna i asfaltblandaren.  

Vid tillsättning av bitumen i aggregatet tillsattes det 90g för mycket bitumen på aggregatet. Detta 

innebär att bitumenet som tillsattes väger 1345+90=1435g. Detta motsvarar en bitumenhalt på 6,7 % 

enligt beräkningen nedan: 

    

          
           

Därför skall ett nytt försök utföras. Detta innebär att en ny blandning på 20kg för ABT11 siktas upp i 

Peab Asfalt AB. Därefter transporteras det till Nynas AB där det får stå i värmeskåp i 12 timmar. 

Därefter utförs samma försök och denna gång med rätt bitumenmängd vilket innebär att 

bitumenhalten ligger på 6,3 % för Hydratkalkblandningen. Det beslutas att båda 

Hydratkalkblandningar med olika bitumenhalt ska användas i examensarbetet. Anledningen är att 

skilda bitumenhalt kan ge en förståelse av bitumenhaltens inverkan i bitumenåldring. Detta innebär 

att fyra asfaltmassor med skilda innehåll kommer undersökas istället för tre stycken. Det innebär att 

den totala massa aggregat som transporteras till Nynas AB blir enligt tabel 4:  

Antal kartonger Fraktion Andel vikt för 20 kg 

2 Filler 1,4kg 
2 Filler 1,6kg 
4 0-4 10,4kg 
4 4-11 8kg 

Tabell 4: Sammanlagt all material som transporteras till Nynas AB. 

 

5.4 Packning av asfalt 

Efter att alla blandningar var färdiga lades de i förpackningar för att transporteras tillbaka till Peab 

Asfalt AB i Västberga. 

 Totalt är det fyra olika blandningar som ska anlyseras: 

Tillsats Bindemedelshalt [%] Totala Asfaltmassa [kg] 

Hydratkalk 1 6,7 20 

Hydratkalka 2 6,3 20 

Rediset 6,3 20 

Wetfix 6,3 20 
Tabell 5: Dem olika blandningarnas vikt, tillsats och bindemedelshalt.  
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Varje blandning delades upp i två delar. Den första uppdelningen packas ihop till puckar som i bild 23 

för att sedan påbörja den konstgjorda föråldringen vilket ska simulera användningsskedet. Därefter 

ska återvinning av bitumen ske på de konstgjorda föråldrade puckarna.  

 

 

 

 

 

 

Den andra uppdelningen ska återvinnas direkt för att analysera hur bitumen påverkas under 

tillverkningsskeddet. Av varje asfaltblandning så tas 12kg som läggs i varsin förpackning. Varje 

förpackning värms upp till 155°C förutom blandningen som innehåller Rediset som värms upp till 

125°C. En termometer läggs ner i förpackningarna för att se om asfalten hade uppnått den 

nödvändiga temperaturen för neddelning. När asfaltmassan hade uppnått den nödvändiga 

temperaturen togs de ut från värmeskåpen och lades ut på ett bord för neddelning. Vid tillsättning av 

asfaltmassan på bordet rullade de större fraktionerna ut på kanterna vilket gjorde att massan inte var 

procentuellt representativ vid neddelningen. Därför så blandas de större fraktionerna in i mitten på 

asfaltmassan så att den blir procentuellt representativt.  

Därefter formas blandningen till en kaka som i bild 24 som sedan delas i åtta delar. Varje del läggs i 

en påse som i bild 25 och sedan vägs upp till 1,2kg på en våg (påsens massa bortses) som i bild 26. 

Varje påse som vägs upp till 1,2kg ska sedan packas till puckar. Det innebär att alla puckar som 

framställs väger 1,2kg. Sammanlagd blir det 8 påsar med 1,2kg asfaltmassa av varje blandning bild 

27. 

 

  

Bild 22: Kartonger fylld med 
asfaltmassor.  

Bild 23: Bild på framtagna puckar. 

Bild 24: Asfaltmassa som 
plattas och formas till en kaka. 

Bild 25: Neddelning av 
asfaltmassan till påse. 

Bild 26: Påsen vägs upp för att 
se om den är 1,2kg 

Bild 27: Sammanlagd åtta 
påsar med 1,2kg. 
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De åtta påsarna läggs tillsammans med åtta behållare i värmeskåp för att sedan packas till puckar. 

Det är viktigt att både asfaltmassan och behållarna uppnår nödvändig temperatur. Förutom Rediset 

som ska värmas i 125°C med dess behållare, värms resterande asfaltmassor och behållare till 155°C. 

Metoden som används för att göra asfaltmassorna till puckar heter Marshall metoden och innebär 

att kroppen stampas 50 gånger på vardera sidan. Förberedelse inför stampningen sker genom att 

först skriva på ett vitt cirkulärt papper namnet på tillsatsen som har använts vid framtagning av 

asfaltmassan som i bild 28. Detta är till för att inte råka blanda ihop de olika tillsatsblandningarna när 

puckarna svalnar. När behållaren och asfaltmassan når nödvändig temperatur börjar puckarna att 

framställas. En behållare och en utav påsarna tas ut ur värmeskåpet som i bild 29. I behållarens 

botten placeras en utav de cirkulära papprena för att namnge innehållande asfaltmassa. Därefter 

tillsätts den uppvärmda asfaltmassan från påsen till behållaren. Med hjälp utav en stekskrapa så 

plattas asfaltmassan i behållaren så gott som det går. Asfaltrester som sitter kvar på stekskrapan 

skrapas bort vid kanterna på behållaren för att gå miste om så lite asfaltmassa som möjligt som i bild 

30. Efter läggs en till oval papper på toppen utav asfaltmassan som är redo för stampning. Behållaren 

placerar i maskinen för att sedan starta stampningen som i bild 31.  

 

Stampning sker 50 gånger på en utav sidan. Därefter tas behållaren ut ur maskinen och vänds om 180 

grader. Sedan placeras behållaren tillbaka i maskinen som i bild 32 för 50 gånger stampning av den 

andra sidan. Efter stampningen är klar tas behållaren ut ur maskinen för att låta svalna i 1-2 timmar 

bild 33. Efter att behållaren med provkroppen har svalnat är det dags för att ta ut provkroppen från 

behållare. Det görs med hjälp utav en maskin bild 34. Genom att placera behållaren trycks 

provkroppen ut från behållaren. Därefter markeras provkropparna med namn och låter svalna 

ytterligare bild 35 innan dem sätts in i konstgjord föråldring. Denna process utförs på alla 

asfaltmassor och sammanlagd tas det fram 32 stycken puckar av asfaltmassor.       

Bild 28: Skriven tillsats på 
cirkulära papper. 

Bild 29: Påsar och 
behållare i värmeskåpen. 

Bild 30: Packning av asfalt 
med hjälp utav stekskrapa. 

Bild 31: Maskinen som 
används för stampning. 
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5.5 Styvhetstest 1- efter tillverkning 

Styvhetstest utförs på provkropparna innan dem sätts in i värmeskåpet för konstgjord föråldring. 

Detta test utförs med hjälp utav en maskin NAT (Notthingham Asphalt Tester) bild 36 som är kopplad 

till ett program som heter ITSM-BS (Indirect tensile stiffnes modulus- British standard). Värden som 

fås med hjälp utav NAT hanteras i programmet som ger värden på provkroppens styvhet. 

Provkropparna läggs först i maskinens övre hylla. Med hjälp utav maskinens funktion kan 

temperaturen regleras inuti maskinen till önskad värde. Provkropparna får stå i cirka 30min i 20°C för 

att uppnå önskad temperatur. Därefter skruvas provkroppen fast i instrumentet bild 38 och sedan 

placeras en metallbit på provkroppen. Instrumentet centreras i maskinen för att sedan få vertikal 

belastning på provkroppens överdel som sedan är färdig för styvhetstest som i bild 39. Från två olika 

änden så registrerar censorerna deformationen som uppstår i asfaltkroppen. Värden avläses i 

programmet ITSM-BS. Denna process utförs på två olika provkroppar (provkropp A och B) av varje 

blandning. Resultat som tas fram varierar mellan provkropp A och B och den största skillnaden var i 

blandningen som innehåller Rediset. Därför utförs samma test en gång till för att intyga om att ingen 

mänskligfaktor låg bakom värdeförändringen. Eftersom Rediset har största skillnad i värde så 

används fyra olika provkroppar A, B, C och D vid andra test omgången. Wetfix blandningen har 

minsta skillnaden därför utförs den inte i andra test omgången.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 32: Behållaren med 
asfaltmassa när den placeras 
i maskinen.  

Bild 33: Behållare med 
asfaltmassa låter svalnas. 

Bild 34: Maskinen som 
används för att trycka ut 
pucken från behållaren. 

Bild 35: Framtagna 
provkroppar i form av 
puckar. Innan dem ska 
konstgjord föråldras. 

Bild 39: Provkropp färdig form 
för att utför en styvhets test.  

Bild 38: Provkropp skruvas fast i 
instrumentet 

Bild 37: Provkroppar A och B av 
varje blandning som står i 20°C. 

 

Bild 36: Maskinen NAT 
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5.6 Konstgjord föråldring i värmeskåp 

Efter styvhetstestet har utförts så läggs provkropparna i konstgjord föråldring. Av varje blandning tas 

fyra stycken provkroppar vilket gör att det totalt föråldras 16 provkroppar. Konstgjord föråldring 

utförs genom att lägga de 16 provkropparna i ett värmeskåp som är i 80°C. Provkropparna kommer 

förvaras i värmeskåpet i 4 veckor som sedan tas ut.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Återvinning av bitumen av oföråldrade asfaltmassan 

Återvininning av bitumen utförs i en maskin som heter asfaltsanalysator bild 42. Det som sker är att 

bitumen separeras från aggregatet i asfaltmassan med ett lösningsmedel som heter metylenklorid.  

Därefter separeras bitumen från metylenklorid genom avdunstning. För att utföra all analysering av 

bitumen krävs minst 100g bitumen och för att vara på säkra sidan så återvinns cirka 150g bitumen 

istället. För att få fram 150g bitumen måste 3,0kg asfaltmassa återvinnas. Sammanlagt finns det 20kg 

asfaltmassa av varje blandning varav 12kg används vid tillverkning av provkroppar. Det innebär att 

det finns 8kg asfaltmassa av varje blandning i varsin kartong. Kartongerna värms upp i värmeskåp till 

150°C förutom Rediset blandningens kartong som värms upp till 125°C. När asfaltmassan når den 

nödvändiga temperaturen tas de ut från värmeskåpet och läggs ut på ett bord för neddelning. Det är 

samma neddelningsprocess som har förklarats i 5.4 packning av asfalt. Sammanlagt vägs 3kg upp i 

trumman som i bild 43 som sätts in asfaltsanalysator. Trumman sätts in i asfaltanalysatorn som i bild 

44.  Man ställer in också ett fillerrör där filler ska samlas. Maskinen ställs in för att tvätta 

asfaltmassan i 6 omgångar med metylenklorid. Tvättningen pågår i cirka 50 min. Lösningen åker 

genom ett fillerrör och där samlas filler (den minsta fraktionen tabell 1). Efter tvättning har 

bitumenet med metylenkloriden samlats i en behållare inuti maskinen. Det hälls sedan ut till en E-

kolv. Aggregatet som är nu separerad från bitumen finns kvar i trumman och fillret samlas i 

fillerröret. Dock slängs inte aggregatet och filler utan sparas för att kunna sikta den i senare skede för 

att kunna utföra en kontroll av bitumenhalt och kornkurva 5.6.1. Bitumenet hälls ut i en kolv som i 

bild 45. Denna process utförs för alla olika bitumen blandningar.          

Bild 40: Värmeskåpen som använd för att simulera 
konstgjord föråldring. 

Bild 41: På pappret finns det beskrivning av 
temperatur, datum av när provkropparna läggs in i 
värmeskåp. 
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Bild 46: En Rotationsindunstare. Där 
oljan är 150°C, 75varv/min och 850kPa 
tryck. 

Bild 47: Kylaren som avkyler den 
avdunstade metylenkloriden och en 
rundkolv där metylenkloriden 
samlas. 

 

Efteråt var det dags att separera bitumen från metylenkloriden med en rotationsindunstare bild 49. 

Samtidigt som oljan värms överförs bitumen med metylenklorid från E-kolven till destillationskolven 

som är fast kopplad till rotationsavdunstaren. Destillationskolven roterar i 75 varav/min samtidigt 

som dess botten diagonalt är insänkt i oljan. Oljan värms till 85°C samtidigt som kolven roterar och 

har ett tryck på 850kPa. All bitumenlösning i E-kolven kan inte direkt överföras till destillationskolven. 

Utan överföring sker i takt med den mängd metylenklorid som evaporeras. När en viss mängd av 

metylenklorid evaporeras så överförs en proportionerlig mängd bitumenlösning till E-kolven. Denna 

process pågår fram till att E-kolven töms. Därefter får metylenkloriden avdunsta i 85°C, med 

rotationen 75 varv/min och trycket 850kPa tills ingen mer metylenklorid avdunstar. När kylaren 

slutar droppa metylenklorid i rundkolven där den samlas så innebär det att ingen mer avdunstning 

kommer ske vid 85°C. Därför så ökar temperaturen i oljan till 150°C för att få ut den sista mängden av 

metylenklorid som finns kvar i blandningen. När det slutar droppa ner metylenklorid från kylaren så 

finns det enbart bitumen kvar i destillationskolven. Rotationsindunstaren stoppas och bitumenet 

hälls från destillationskolven till en pen burk (cirka 150g) bild 48. Denna process utförs på de fyra 

olika blandningarna. Därefter transporteras pen burkarna med bitumen till Nynas AB för analysering 

utav det oföråldrade bitumenet.  

 

 

  

Bild 42: Asfaltanalysator i 
när bild. 

Bild 43: Asfaltmassa hälls i 
trumma som hålls i vänstra 
handen i bilden. 

Bild 45: Återvunnen 
bitumen med 
metylenklorid hälls i en E-
kolv. 

Bild 44: Trumma sätts in i 
Asfaltanalysatorn. 

Bild 48: Årevunnet bitumen hälls 
från E-kolven till en pen burk.  
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5.7.1 Kontroll 1 av ABT11 och Bitumenhalt 

Parallellt med återvinningen av bitumen så utförs en kontroll av bitumenhalten i materialet och 

kornstorleksfördelning för ABT 11. Under utförandet av återvinningen dokumenteras värden i data 

programmet. Först vägs trumman och fillerrörets vikt. Därefter vägs trumman tillsammans med 

tillagda asfaltmassan som ska återvinnas. Efter återvinning av bitumen vägs vikten igen av trumman 

och fillerröret som sedan antecknas. Därefter tar man ut aggregatet i trumman och siktar den i två 

omgångar för att inte överbelasta sikten. Varje fraktion vägs för sig själv och antecknas ned för att 

sedan få fram en siktkurva för ABT 11 och bindemedelshalten.    

 

 

 

 

 

 

5.8 Analysering av bitumen för den oföråldrade asfaltmassan 

Bitumenet analyserades med hjälp av 7 tester. Dessa tester var: 

 Penetration 

 Mjukpunkt 

 Fraass brytpunkt 

 DSR (Dynamic Shear Rheometer) 

 FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

 Iatroscan 

 GPC (Gel Peametration Chromatography) 

 

5.8.1 Penetration enligt SS-EN 1426 

Pen burkarna varas i 160°C i 45-50 min som sedan tas ut för att svalna i 90 min. När pen burkarna har 
svalnat sätts de i 25°C avjonat vatten i 90 min. Därefter tas pen burken ut i en stor bägare full med 
vatten och placeras i en penetrationsmaskin för att testas. Penetrationen utfördes på det sätt att 
nålen sänks till ytan av bitumen och därefter börjar maskinen penetrera bitumenet med nålen. Sedan 
med hjälp av en mätskiva går det att mäta hur långt nålen har penetrerat. Det är tre mätningar som 
sker på varje pen burk. Nålen ska placeras på så sätt att när alla tre försöken är klara, så ska en 
liskidig triangel formas där nålen penetrerat. Penetrationsnålen ska även placeras 1cm in från 
kanten. Hårdare material får ett lägre penetrationsvärde och mjukare material får ett högre.  

 
 

Bild 49: Efter återvinning så töms 
trumman på aggregat.   
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5.8.2 Mjukpunkte enligt SS-EN 1427 

Bitumen penen förvaras i 160°C i 45-50 min som sedan hälls i 4 ringar. Det var 4 ringar för varje 

bitumen blandning. Ringarna placerades i en platta som smörjdes med ”High vaccum grease” för att 

bitumenet inte ska fastna på plattan efter att den har svalnat. När bitumenet hälls i ringarna hälls det 

med ett litet överskott. Anledningen till att ringarna fylls med överskott är att när bitumenet svalnar 

kommer den att krympa. För att få samma tjocklek på varje ring hälls ett överskott som sedan skärs 

av. Efter att alla ringar var fylla med bitumen skulle de svalna i 30 minuter.  Därefter skars 

överskottet på bitumenet med hjälp av en uppvärmd kniv, så att bitumenet är i samma nivå som 

ringens överkant. Sedan placeras ringarna 15 minuter i 25°C avjonat vatten. När de bitumenfyllda 

ringarna tas ut ur vattnet placeras två av ringarna i en ställning. Medan de andra två bevaras som 

reserver ifall ett fel skulle uppstå under testets gång. En stål kula placeras över varsin bitumen ring 

som sedan sätts i maskinen. Maskinen funkar på så sätt att den värmer upp bitumenet och när 

bitumenet är uppvärmd börjar stålkulan sjunka igenom bitumenet. När kulan har sjunkit 25mm +/- 

0,4mm registreras temperaturen  kulan har sjunkit i. Temperaturen får inte skilja mer än 1°C mellan 

båda kulorna. 

 

  

Bild 50: Bitumen pen i avjonat 
vatten. 

Bild 51: Bitumen pen i stor bägare 
full med vatten placeras under 
penetrations nål. 

Bild 52: Avläsning av 
penetrations djup med hjälp av 
mät skiva. 

Bild 53: Bitumenet hälls i 
ringarna. 

Bild 54: Ringarna fyllda med 
bitumen. 

Bild 55: Bitumen överskottet är 
skuren och ringarna med 
bitumen är placerade i 
ställningen.  

Bild 56: Kulan har sjunkit 
igenom bitumenet. 
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5.8.3 Fraass brytpunkt enligt SS-EN 12593 

Bitumenet värms i 135°C i 10 minuter. Därefter hälls bitumenet i tre rektangulära plattor som kan ses 

på bild 57 nedan. Det tillsätts 0,41g på varsin platta. För att sedan lägga plattorna på en värmeplatta. 

När temperaturen har nått 125°C tas en nål för att börja jämfördela bitumenet över hela plattan. 

Efter att bitumenet har spridits klart på alla plattor läggs de på en avkylande platta i 90 minuter för 

att sedan sättas i maskinen. Maskinen funkar på så sätt att ett värde bestäms manuellt som är en 

gissning på vilken grad bitumenet kommer spricka. När maskinen har nått den temperaturen börjar 

den trycka på plattan med bitumenet så att den böjs samtidigt som temperaturen sänks fram till att 

bitumenet spricker. För att utföra denna test behövs två bitumen plattor, anledningen till att man 

har tre bitumenplattor är att ena plattan används som en hjälp för att veta vid vilken temperatur 

bitumenet spricker. Om skillnaden mellan den gissade temperaturen och den temperaturen som 

bitumenet spricker på är stort kommer värdet inte vara pålitlig. Detta är på grund av att maskinen 

kommer börja böja plattan med bitumenet vid den gissade temperaturen och av den anledningen 

kommer bitumenet böjas flera gånger. Detta leder till att bitumenet blir utmattad och spricker 

enklare. Så genom att använda ena plattan som referens kan en bra gissningstemperatur bestämmas.  

 

 

5.8.4 Reologiska tester   

Vid start sätts maskinen till 25°C. Vanligtvis brukar Dynamic Shear Rheometer (DSR) undersökningen 

utföras i ett par olika temperaturer som bestäms i förväg. Men på grund av tidsbrist så gjordes bara 

en undersökning för en viss temperatur. När maskinen har satts till 25°C var det dags att förebereda 

provet. Först tas en silikonbit som var cylindrisk utformat med ett hål i mitten som har en diameter 

på 8mm. Efter det togs en distans bricka (lik ett klockbatteri) som har höjden 2mm och placerades i 

silikon hålet så att kanten av brickan är i slutet av hålet. Sen lossas spindeln i bild 61 från DSR 

maskinen och tas in i silikon hålet så att den är i kontakt med distans brickan. Anledningen till att 

detta görs är för att bitumenet som kommer att hällas på spindeln ska ha en höjd på 2mm. Så distans 

brickan används för att bestämma avståndet. När spindeln har tagits in i silikon hålet så att den fått 

kontakt med distansbrickan tas distansbrickan ut. Därefter tas spindeln i silikonet och bitumen 

provet till en säkerhetsbänk. Där hälls bitumenet med hjälp av en elektrovärmdkolv i silikon hålet 

som har spindeln i sig. Eftersom bitumen 70/100 är homogent går det bara att hälla. Men för 

Bild 57: Bitumen har hällts på 
plattorna och vägts. 

Bild 58: Bitumenet jämt 
fördelas över plattan. 

Bild 59: Bitumenet har 
fördelats klart och håller 
på att avkylas på kylnings 
plattan. 

Bild 60: Maskinen som Bitumenet 
kommer sättas i för att mäta 
fraass brytpunkten. 
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exempelvis polymodifierad-bitumen måste den blandas innan den kan hällas. Därefter sätts silikonet 

med spindeln och bitumenet in i kylen i 15 min så att bitumenet stelnar. När 15 min har gått tas 

silikonet försiktigt bort från spindeln så att bitumenet inte åker bort från den. Sen sätts spindeln med 

bitumenet i maskinen igen som sedan börjar utföra mätningar. Det tar cirka 30min för att maskinen 

ska få alla resultat. Efter att den är klar rensas spindeln från bitumenet med hjälp av naftalin för att 

utföra nästa bitumenprov. Alla bitumenblandningar utförs på samma sätt. Maskinen utsätter provet 

för en oscillerande påkänning. Under mätningen kan parametrarna ändras succesivt, frekvens, 

temperatur eller påkänning. Resultatet beskrivs som en kurva där komplexmodulen eller 

styvhetsmodulen (G*) beskrivs som en funktion av frekvens, temperatur eller påkänning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.5 Thin layer Chromatography-Flame ionization detector 

För utförandet av Thin layer Chromatography-Flame iomization detector (TLC-FID)/ Iatroscan/ SARA 

skickas ett litet provmängd till Ali Javid i Nynas AB Sverige. Efter utförandet av Iatroscan skickas 

resultatet till oss som sedan tolkas och undersöks. Metoden går till på så sätt att med Iatroscan 

undersöks den kemiska egenskapen av bitumen. Iatroscan tar fram fyra kemiska egenskaper av 

bitumen. Dessa är mättande föreningar (Saturates), Aromater (Aromatics), Harts (Resins) och 

Asfaltener (Asphaltenes).  Iatroscan kallas även för SARA- analys som står för Saturates, Aromatics, 

Resins och Asphaltenes. Utförandet börjar med att tillsätta bitumen till stavarna. Därefter sätts 

stavarna 20min i det mättade lösningsmedlet Heptan. Anledningen till det är att den mättade 

föreningen löses upp i mättade lösningsmedlet Heptan. På så sätt löses den mättade föreningen upp 

och sugs upp längst staven.  Därefter tas staven ut ur lösningsmedlet för att låta stavarna torka i 10 

min. Sedan sätts stavarna i det andra lösningsmedlet Toluen-Heptan (80-20%) som är en aromat i 10 

min. Det gör att aromater löses upp i lösningsmedlet som sedan sugs upp längst staven. Därefter tas 

stavarna ut för att ytterligare torka i 10min. Till sist sätts stavarna i lösningsmedlet metylenklor och 

metanol (95-5%). Det löser upp sista komponenten Herts som är en blandning av aromat och 

mättande föreningar. På botten utav staven kommer endast asfaltener återstå. Alltså kommer de 

fyra olika fraktioner ha separerats i olika höjder längs staven. Därefter sätts ramen med stavar i 

Iatroscan maskinen för analysering. Sedan antänds helium för att detektorn ska bränna staven och 

analysera den. Varje stav analyseras i 30 sekunder och totalt tar det 12 min för att analysera hela 

Bild 61: DSR maskinen som används vid 
utförandet av testen. 
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ramen. Resultaten kommer i form av en kurva som har fyra olika toppar bild 62. Första toppen är 

mättande föreningar, andra Aromater, tredje Harts på botten återstår Asfaltener.  

Genom att sätta en baslinje för varje topp räknas den procentuella arean ut för varje topp. Detta görs 

med formeln. 

         

        
                           

 

 

Bild 62: Resultaten från FTIR som är i form av en kurva.  Baslinjer sätts för att räkna ut procentuella aren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 64: Vid injektion av bitumen 
till stavarna. 

Bild 65: Iatroscan maskinen. Bild på 
när helium antänds som sedan rör 
sig längst stavens riktning.  

Bild 63: Tio stavar som är 
fastsatta i ett ram.  
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5.8.6 Resterande Kemikaliska Tester 

De resterande kemikaliska testerna är GPC och FTIR. För att utföra GPC och FTIR så skickas en liten 

provmängd av varje bitumenblandning till Nynas AB som finns i Belgien. Anledningen till det är att 

laboratoriet i Belgien har tillgång till utrustning för att utföra GPC och FTIR. Efter utförandet av dessa 

tester så skickas resultaten tillbaks till Sverige. Där resultaten tolkas och undersöks.   
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5.9 Styvhetstest 2- efter föråldring 

Efter att provkropparna har föråldrats i fyra veckor så görs ännu en styvhetstest för att se skillnaden i 

styvhet efter föråldring jämfört med tillverkning. Samma metod och utrustning används som i 5.5 

styvhetstest 1. Av varje blandning tas två olika provkroppar som namnges E och F. Provkropparna 

som används är inte samma provkroppar som i styvhetstest 1. Därför namnges dem till E och F för att 

kunna separeras. Observera att alla provkroppar som tas från samma sorts blandning och har lika 

egenskaper och därför är det inte viktigt att ha samma provkropp för styvhets test 1 och 2.    

5.10 Återvinning av bitumen av föråldrade provkropparna 

Efter att provkropparna har föråldrats i fyra veckor så återvinns bitumen från dem. Metoden som 

används är likadan som 5.7 Återvinning av bitumen från den oföråldrade asfaltmassan. Sammanlagt 

krävs det tre stycken provkroppar (3.6kg) av varje blandning för att kunna återvinna 150g bitumen. 

Därför sätts tre provkroppar av varje blandning i värmeskåp för uppvärmning. När respektive 

provkropp för varje blandning når den nödvändiga temperaturen tas de ut från värmeskåpet för 

neddelning. I detta skede så sönderdelas provkropparna till asfaltmassa för att göra neddelning. 

Därefter utförs samma process som i 5.7 Återvinning av bitumen för den oföråldrade asfaltmassan. 

5.10.1  Kontroll 2 av ABT11 och Bitumenhalt 

Samma kontroll som utförs i 5.7.1 Kontroll 1 av ABT 11 och bitumenhalt utförs vid återvinning av 

bitumen av föråldrade provkropparna. Värden som fås av kontrollen antecknas ned för att kunna se 

hur mycket bitumenhalt som finns i varje blandning. 

5.11 Analysering av bitumen för den föråldrade asfaltmassan 

Efter att bitumen återvinns av den föråldrade asfaltmassan så transporteras den till Nynas AB för 

analysering. Processen utav analyseringen av bitumen utförs likadant som 5.8 Analysering utav 

bitumen för den oföråldrade asfaltmassan. Dock på grund av tidsbegränsningar så utförs inte 

testerna FTIR och GPC.   
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6. Resultat                                                                                                                                

6.1 Styvhets test  

I nedanstående tabell 6, 7 och 8 finns värdet på dem olika blandningarnas styvhet som har tagits 

fram. Desto högre värde en provkropp får desto högre styvhet har den. Efter föråldring har styvheten 

ökat på alla olika provkroppar. Detta beror på att efter konstgjordföråldring har materialet blivit allt 

styvare.  

Testet utförs efter tillvekning (korttidsföråldring). I tabell 6 har Rediset blandningen provkropp B fått 

ett orimligt värde. Därför noterades värdet som ”xxxx”. 

I Tabel 9 defineras Styvhets Ratio= Test 2/ Test 1 

 

6.1.1 Styvhetstest 1- efter tillverkning korttidsföråldring  

  

 

Hydratkalk 1 Rediset Wetfix Hydratkalk 2 

Provkropp A 3743 2986 3709 5335 

Provkropp B 4097 xxxx 4165 5476 

Medelvärde 3920 2986 3937 5406 
Tabell 6: Resultat för första test omgång av styvhets test 1 [Mpa]. 

      

 

Tabell 7: Resultat för andra test omgång av styvhets test 1 [Mpa].  

 

6.1.2 Styvhetstest 2- efter konstgjord långtidsföråldring  

 

 

Hydratkalk 1 Rediset Wetfix Hydratkalk 2 

Provkropp E 5824 5168 4615 6677 

Provkropp F 5818 4744 4492 6252 

Medelvärde 5821 4956 4554 6465 
Tabell 8: Resultat för första omgång av styvhets test 2 [Mpa].  

 

 

 

 

Hydratkalk 1 Rediset Wetfix 

Provkropp A 3733 3076 4090 

Provkropp B 4119 3525 3748 

Provkropp C 

 

2800 

 Provkropp D 

 

2968 

 Medelvärde 3926 3092 3919 
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6.1.3 Sammanställning av styvhetstest 1 & 2 samt styvhets ratio 

 Hydratkalk 1     Rediset Wetfix Hydratkalk 2 

Test 1 

Medlevärde 

3 923 3 039 3 928 5 406 

Test 2 

Medelvärde 

5821 4956 4554 6465 

Styvhets 

Ratio 

1,5 1,6 1,2 1,2 

Tabell 9: Styvhets Ratio. 

 

6.2 Kontroll av bitumenhalt [%] 

Samtidigt som återvinnig av bitumen utfördes gjordes en parallell kontroll av bitumenhalten.   

Bitumenhalt % Beräknad: Det är den beräknade bitumenhalten som hällts in vid tillverkning av asfalt 

se Tabell 5.  

Bitumenhalt % Kontroll 1: Är kontroll utav den oföråldrade asfaltmassan efter tillverkning (korttids 

föråldring). Se 5,7,1 Kontroll 1 av ABT11 och Bitumenhalt. Värden av resultaten finn i Bilaga 9.1 

Siktkurva och Bitumenhalt [%]. 

Bitumenhalt % Kontroll 2: Är kontroll utav de föråldrade provkropparna som har konstgjort föråldrats 

(långtids föråldring). Se 5.10.1 Kontroll 2 av ABT11 och Bitumenhalt. Värden av resultaten finns i 

Bilaga 9.1 Siktkurva och Bitumen [%]. 

 

 

 
Hydratkalk 1 Rediset Wetfix Hydratkalk 2 

Bitumenhalt % 
Beräknad 6,7 6,3 6,3 6,3 

Bitumenhalt % 
Kontroll 1 6,6 5,6 6,2 5,6 

Bitumenhalt % 
Kontroll 2 6,3 5,4 6,2 5,6 

Tabell 10: Värden av hur mycket bitumenhalten ligger för varje blandning. 
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6.3 Test Resultat från analysering av bitumen  

6.3.1  Empiriska tester: Penetrationstest, Mjukpunkt och Fraass brytpunkt 

Det har utförts sammanlagd tre empiriska test metoder. Dessa är penetrationtest, mjukpunkt och 

fraass brytpunkt.  

När bitumenet föråldras så ökar styvheten vilket leder till att penetrationsvärdet minskar. 

Anledningen till det är att ju styvare materialet blir desto svårare blir det att penetrerar. Exempelvis 

har Redisetblandningen i tabell 11 test 1 högre penetrationsvärde än dem resterande blandningarna. 

Det tyder på att Rediseten har föråldrats minst efter tillverkning. 

Efter föråldring blir bitumen allt styvare. Detta innebär att ju styvare bitumenet är ju högre 

temperatur krävs för att få bitumenet mjukt igen. Exempelvis har Hydratkalk 1 i tabell 11 test 2 

föråldrats mest.  Anledningen till det är att den krävde högsta temperatur ökning i jämförelse med 

dem andra blandningarna. 

I fraass brytpunktstestet beräknas den temperatur då bitumenet spricker som förklaras i 5.8.3. Efter 

åldring blir bitumenet allt styvare vilket leder till att det spricker enklare. Detta innebär att ju högre 

temperatur bitumenet spricker vid ju mer den har föråldrats.  

 

Kolumn1 Hydratkalk 1  Wetfix Rediset Hydratkalk 2 Bitumen 70/100 

Penetrations test 1  50    55    67    57    84    

Penetrations test 2  25    27    28    24    
 

Mjukpunkt test 1 (ºC) 49,4    50,8    49,8    49,0    45,8    

Mjukpunkt test 2 (ºC) 60,0    59,8    57,2    59,6    
 

Brytpunkt Fraass test 

1 (ºC) 
-14 -12 -17 -15 -12* 

Brytpunkt Fraass test 

2 (ºC) 
-12 -9 -9 -12 

 

Tabell 11: Resultat för Penetrationstest, Mjukpunkttest och Fraass brytpunkt för dem olika blandningar. 
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Diagram 1 Retained penetration för kortidsföråldring är ett förhållande mellan Penetration av 

korttids föråldrade bitumen och oföråldrade. Retained penetration för långtids föråldring är ett 

förhållande mellan penetration av långtids föråldring och korttids föråldring.     

 

Diagram 1: Retained penetration [%] för korttidsföråldring och långtidsföråldring. 

Diagram 2 förändringar i mjukpunkt för korttids åldrade är skillnad mellan den korttids föråldrade 

mjukpunkten och den oföråldrade. Förändring i mjukpunkt för den långtids föråldrade är skillnaden 

mellan den långtids föråldrade och korttids föråldrade. 

 

Diagram 2: Förändring i Mjukpunkt [°C] 
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6.3.2 Reologiska Tester: DSR 

Vid DSR så undersöks bitumenets styvhet. I diagram 3 står x-axeln för angular frequency som innebär 

hur snabb spindeln med bitumen provet roterar. Y-axeln står för komplex modulus som visar 

styvheten för bitumenet. Som det har nämnts tidigare kommer bitumenet ha högre styvhetsvärde 

(komplex modulus) ju mera den har föråldrats.   

I diagram 4 står y-axeln för fas vinkel. Fas vinkel är en vinkel som beror på materialets styvhet. Vid 0° 

fas vinkel är materialet i fast form medans vid 90° fas vinkel beter sig materialet likt vatten. Det 

innebär att ju lägre fas vinkel ett material har desto mer har den föråldrats.    

 

Diagram 3: Komplex Modulus en funktion av Angular Frequency vid 25 °C (korttids åldring). 
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Diagram 4: Fas vinkel en funktion av Angular Frequency vid 25 °C (korttids åldring). 

 

 

Diagram 5: Komplex Modulus en funktion av Angular Frequency vid 25 °C (långtids åldring). 
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Diagram 6: Fas vinkel en funktion av Angular Frequency vid 25 °C (långtids åldring). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

0,00E+00 2,00E+01 4,00E+01 6,00E+01 8,00E+01 1,00E+02 1,20E+02 

Fa
s 

V
in

ke
l [

°]
 

Angular Frequency [rad/s] 

Rediset Hydratkalk 2 Hydratkalk 1 Wetfix 



43 
 

6.3.3 Kemiska Tester: Iatroscan, FTIR och GPC 

Vid undersökning av iatroscan resultaten måste först bitumenets uppbyggnad förstås. Bitumenet 

består av fyra olika fraktioner. Dessa är asflatener, harts, aromater och mättande föreningar. Vid 

föråldring av bitumen så ökar mängden asfaltener och hartser. Däremot minskar aromat mängde. 

Dem mättande föreningarna är konstanta och får ingen stor ändring i värde.  Det innebär ju högre 

ökning som fås i afaltener och hartser ju mer har bitumenet föråldrats. För aromater innebär det att 

ju lägre värde som fås i aromat mängden ju mer har den föråldrats.  

 

 

Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 

Iatroscan Hydratkalk 1 Wetfix Rediset Hydratkalk2 Bitumen 70/100 

Asfaltener 
test 1 [%] 

21 22 21 21 20 

Asfaltener 
test 2 [%] 

22 25 25 23 
 

Harts test 1 
[%] 

29 29 27 29 24 

Harts test 2 
[%] 

34 33 34 36 
 

Aromater 
test 1 [%] 

44 43 45 44 49 

Aromater 
test 2 [%] 

38 36 36 35 
 

Mättande 
föreningar 
test 1 [%] 

6 6 6 6 7 

Mättande 
föreningar 
test 2 [%] 

6 6 6 6 
 

Tabell 12: Test 1 är analysering av bitumen efter tillvekning. Test 2 är analysering av bitumen efter konstgjord föråldring. 
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FTIR resultaten ger värden på mängden av karbonyl, armota och sulfoxid som bitumenet innehåller. 

Dessa värden beräknas ut från diagram 7. Genom att titta på en viss våglängd där karbonylen, 

aromaten och sylfoxiden befinner sig kan resultat fås.  Vid föråldring av bitumen ökar mängden av 

karbonyl, aromat och sulfoxid.  

 

Diagram 7: Resultaten från FTIR i form av ett diagram. Analysering av bitumen efter tillvekning (korttids föråldring). 

FTIR C=O C=C S=O 

Vågtal cm-1 1700 1600 1030 

Hydratkalk 1  0.042 1.207 0.259 

Wetfix 0.222 1.324 0.284 

Rediset 0.099 1.351 0.248 

Hydratkalk 2 0.051 1.268 0.159 

Bitumen 

70/100 0.143 1.195 0.077 
Tabell 13: Värden för FTIR sammanställd i form av Tabell. Karbonyl (C=O), aromater (C=C) och sulfoxid (S=O).   
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Vid utförande av GPC metod så fastnat dem stora molekylerna i polymer gel medans dem små 

molekylerna tränger sig igenom. Efter föråldring så ökar mängden större molekyler medans dem 

mindre molekylerna blir allt färre. Detta innebär att ju mer kurvan som fås i diagram 8 skjuts till 

vänster desto mer har den föråldrats. 

 

Diagram 8: GPC diagram. Serie 1 är resultaten för Bitumen 70/100. 
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Bitumenhalt och siktkurva 

Den beräknade bitumenhalten och värden från kontroll 1 varierar med 0,1-0,7 %. Både Hydratkalk 2 

och Rediset har en skillnad på 0,7 % vilket är en större skillnad än Hydratkalk 2 och Wetfix som har 

0,1-0,2 %. Detta kan bero på två olika anledningar, den första anledningen är att när Rediset och 

Hydratkalk 2 tillverkas så är asfaltblandaren helt rengjord. På botten utav asfaltblandaren finns en 

lucka för att tömma asfaltmassan. När asfaltblandaren är helt rengjord så finns möjligheten att 

bitumen kan ha läckt ut ur luckan på botten. Vilket leder till att Rediset och Hydratkalk 2 får en större 

skillnad än de två blandningarna. De andra två blandningarna Wetfix och Hydratkalk 1 utfördes direkt 

efter Rediset blandningen. Vilket kan ha gjort att läckan kan ha täckts med Rediset blandningens 

asfalt. Den andra anledningen kan ha varit att finmaterial som filler har inte skrapats bort ordentligt 

från asfaltsblandaren. Efter att asfalten har tillverkats så töms den till en svart behållare som har 

förklarats vid 5.3 tillverkning av asfalt. Vid detta skede så skrapas också asfalt som fastnar i 

asfaltblandaren till den svarta behållaren. Det kan ha bero på att just denna skrapning har inte 

utförts tillräckligt bra. Eftersom finmaterialet drar åt sig mer bitumen än dem större fraktionen så 

kan det ha ledd till att bitumenhaltens värde blir mindre i kontroll.  

Under tillverkningen av Hydratkalk 2 har en klump av rent bitumen hittats på svarta behållaren som 

hade torkat ut. Detta märkte vi under tillverkningsprocessen av asfalt med hyrdratkalk 2. Vilket 

understryker den första anledningen, dock hade ingen klump bitumen hittats vid tillverkning av 

Rediset vilket gör att det blir osäkert att säga att en läcka finns i maskinen. Den andra anledningen 

går inte heller att säkerställa då enligt kontroll av siktkurvan har vi en filler mängd som ligger på 9-

10%. Denna mängd är 1-2% mer än den tillåtna gränsen av filler för ABT11. Alltså borde samma 

mängd bitumen ha kommit med. De utförda kontrollerna av bitumenhalt är lika för Wetfix och 

Hydratkalk. Däremot varierar det med 0,2-0,3 % för Hydratkalk 1 och Rediset. Detta är en liten 

skillnad som kan bero på hur mycket andel av de olika fraktionerna som finns med i de testade 

materialen. Desto mer finmaterial (filler) som kommer med vid neddelningen av materialet gör att 

bitumenhalten blir högre. Detta beror på att finmaterial drar åt sig mer bitumen.  

Vid kontroll 1 har asfaltmassa återvunnits direkt utan att göra dem till provkroppar. Detta innebär att 

neddelning har gjorts av asfaltmassan vid återvinning av bitumen. Beroende på hur mycket 

finmaterial som har kommit med i trumman vid neddelning påverkar bitumenhalten.   

Vid kontroll 2 har först provkroppar tillverkats. Det sker alltså redan en neddelning av asfaltmassan 

för att framställa provkropparna. Därefter görs en neddelning på provkropparna för att återvinna 

bitumen och där sker det ännu en neddelning. Beroende på hur bra neddelningen som utförs 

påverkar bitumenhalten i asfalten.   

 

 

 



48 
 

7.2 Styvhetstest 

Vid utförande av styvhetstester har resultat fåtts på de olika blandningarna. Enligt tabell 4 har de 

olika blandningarna fått olika styvhetsvärden. Högre värden för styvhet innebär att asfaltkroppen har 

föråldrats mer. Alltså innebär det att ju lägre värden styvheten har desto mindre har asfaltkroppen 

föråldrats. Tester av styvhet har utförts vid två olika skeden för att analysera åldring av asfaltkropp. 

Testen har utförts efter tillverkningsskedet (korttidsåldring) och efter konstgjordåldring 

(långtidsåldring). Vid analysering utav tabell 9 korttidsåldring har Rediset fått lägsta styvhetsvärdet. 

Detta troligen på grund av att Rediset har tillverkats i lägre temperatur jämfört med dem andra 

blandningarna. Ju lägre temperatur materialet tillverkas i ju mindre oxidering kommer ske. Därför har 

Rediset blandningen föråldrats minst av alla. Den andra observationen var hydratkalken 1 och 2 där 

hydratkalk 1 har lägre styvhet. Det enda som skiljer dessa blandningar är en bitumenhalt på 1,0–0,7 

%. Där hydratkalk 1 har högre bitumenhalt än hydratkalk 2. Från tabell 9 observeras att hydratkalk 1 

har fått lägre värde i styvhet än hydratkalk 2. Detta tyder på att högre bitumenhalt leder till lägre 

föråldring. Anledningen till det är att högre bitumenhalt gör så att materialet får mindre luftrum 

vilket i sig leder till att materialet oxideras mindre. Därför är det logiskt att hydratkalk 1 har lägre 

styvhet än hydratkalk 2. 

För analysering av långtidsföråldring används tabell 9 Ratio styvhet (Test 2/Test 1). Ratio styvhet är 

förändringen av styvhet som sker efter tillverkning till konstgjordåldring. Högre styvhets ratio innebär 

att asfaltkroppen har föråldrats mer. Enligt tabell 9 har största åldringen skett på Rediset och 

Hydratkalk 1. Detta var väldigt intressanta värden då Rediset och Hydratkalk 1 förväntades att åldras 

minst. Anledningen till att Rediset hade största åldringen kan bero på luftrumen i provkroppen. 

Eftersom Rediset kompakteras i lägre temperatur jämfört med dem andra blandningarna. Detta kan 

ha bidragit till att Rediset blandningen inte har kompakterats lika bra som dem andra blandningarna. 

Anledningen till Rediset används är att den ska ha en smörjande effekt vilket kommer hjälpa till med 

kompakteringen av asfaltskroppar. Tanken är att denna smörjande effekt ska kompensera för den 

30°C sänkta temperaturen vid kompaktering. Men i detta fall tros Rediseten inte ha kunnat 

kompensera för kompaktering vid lägre temperatur. Att Hydratkalk 1 också har högre styvhets ratio 

var oförväntad. Eftersom Hydratkalk 1 har högre bindemedelshalt förväntades styvhets ration vara 

lägre efter långtidsåldring. Anledningen till att hydratkalk 1 kan ha åldrats mer kan ha berott på dålig 

kompaktering eller den låga styvheten som den har. Med det låga värdet menas det att 

föråldringshastigheten kan avta proportionerligt med tiden. Eftersom hydratkalk 1 har ett lågt 

styvhetsvärde kan föråldringen ha skett snabbare, det vill säga att styvhet ration kan ha varit högre. 

Jämfört med hydratkalk 2 som redan efter korttidsåldring hade en hög styvhets värde. Vilket kan 

förklara varför hydratkalk 2 kan ha fått en lägre styvhets ratio trots den låga bindemedelshalten. 
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7.3 Empiriska  

Vid utförande av dem empiriska testerna har penetration, mjukpunkt och fraass brytpunkt gjorts. 

Från penetrationsmätningarna har retained penetration beräknats för både korttids- och 

långtidsåldring. Högre retained penetration värde innebär att bitumenet har åldrats mindre. Vid 

analysering av korttidsåldring enligt diagram 1 har Rediset det högsta retained penetration. Det 

innebär att Rediset blandningen har föråldrats minst jämfört med de andra blandningarna. Detta 

beror på att den har tillverkats i lägre temperatur. Hydratkalk 1 hade lägsta retained penetration 

vilket inte var förväntad då den har högre bitumenhalt än Hydratkalk 2. Det borde leda till att 

Hydratkalk 1 får en högre retained penetrationsvärde än Hydratkalk 2. Vid jämförelse med Wetfix så 

har Hydratkalk 1 en liknande bitumenhalt enligt tabell 10 men trots det får den en lägre retained 

penetrations värde. Anledningen till detta har inte kunnat förklaras. Vid analyseringen av förändring i 

mjukpunkt har diagram 2 analyserats. Som förväntat har mjukpunkten ökat vilket tyder på att åldring 

av de olika blandningarna har skett. Högre värde i förändring av mjukpunkt innebär mer föråldring. 

Skillnaden i korttidsåldring av de olika blandningarna för diagram 2 är ganska liten vilket innebär att 

testmetoden inte ger bra marginal för att kunna jämföra de olika blandningarnas mjukpunkter med 

varandra. I tabell 11 test 1har det observerats att de olika blandningarna har en ganska liten skillnad 

mellan varandra i mjukpunkt. Vilket gör att ingen stor skillnad kan analyseras. 

Vid analysering av långtidsföråldring enligt diagram 1 har de olika blandningarna ingen större skillnad 

i retained penetration. Vid analysering av förändring i mjukpunkt diagram 2 har Rediset lägst värde. 

Detta innebär att den har föråldrats minst jämfört med de andra blandningarna. Eventuellt 

observeras att Wetfix har en lite högre förändring i mjukpunkt än Rediseten. Men den har ändå lägre 

förändring i mjukpunkt jämfört med båda hydratkalken. 

Det har också gjorts tester för Fraass brytpunkt men värden som har fåtts är orimliga som exempelvis 

i tabell 11 är den orginala bitumenet -12 och för Rediset -17. Normalt så höjs tempraturen efter 

åldring vilket det inte gör i detta exempel. Därför så tas inte testet fraass brytpunkt med i 

analyseringen. 

7.4 Reologiska 
DSR är en modern teknik för att karakterisera bitumens reologiska egenskaper. Detta är en bättre 

korrelation till asfaltsbeläggningars prestanda. Komplex modul är en mätning på styvheten av 

bitumen och ju mer bitumenet åldras desto styvare kommer den att bli. För att få en bättre 

förståelse kan en jämförelse göras med penetrations test där styvheten för asfaltkroppen ökar med 

föråldringen. För korttidsåldring har diagram 3 analyserats. Där det tydligt syns att Rediseten har den 

minsta föråldringen. Det går även att se från figuren att wetfix har åldrats mest jämfört med de andra 

blandningarna. Från diagram 4 kan fasvinkel och angular frequency analyseras, ju lägre fasvinkel 

desto mer elastiskt har materialer blivit. Vid analysering av diagram 4 observeras det att alla olika 

blandningar har liknande värden. Vilket gör att ingen skillnad kan ses genom analysering av diagram 2 

görs vilket leder till att inga slutsatser kan dras av detta diagram. 

Vid analysering av diagram 5 långtidsföråldring kan det ses att Rediseten har föråldrats minst. Detta 

troligen på grund av att tillsatsen gör det möjligt att sänka temperaturen till 125°C. De resterande 

blandningarna hade inga större skillnader, men det kan observeras att hydratkalk 1 har föråldrats 

mest. För diagram 6 har det gjorts samma observation som diagram 4 där inga större skillnader kan 

iakttas. 
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7.5 Kemiska 

Vid Iatroscan tas fyra olika fraktioner fram, dessa är asfaltener, harts, aromater och mättande 

föreningar. I vanliga fall så ska den procentuella mängden asfaltener och harts öka efter åldring av 

bitumen. Den procentuella aromat mängden ska minska efter åldringen medan de mättande 

föreningarna förblir konstant. Dessa påståenden har också intygats vid tolkning av resultaten då 

ökning i mängden asfaltener och harts iakttas samt minskning i aromatmängden och en konstant 

mättande förening. I tabell 12 kan inte stora skillnader ses i värden utav blandningarna. Vid 

korttidsåldringen för tabell 12 är den största iakttagelsen Rediset blandningen som visade minsta 

kemiska föråldringen baserad på påståenden som har gjort. Inga större skillnader kan iakttas för 

långtidsåldring jämfört med varandra förutom att föråldring har skett på alla blandningar. 

Kemiska testen som gjordes var FTIR som analyserades. Normalt vid undersökning av FTIR ska 

mängden karbonyl, aromat och sulfoxid öka efter åldring. I tabell 13 anlyseras mängden sulfoxid och 

aromater som har ökat på alla olika blandningar vilket tyder på föråldring. På mängden karbonyler 

har ett lågt värde observerats i tabell 13 för båda Hydratkalk blandningarna. Detta troligen kan bero 

på att hydratkalk absorberar karbonylerna. Vid återvining av bitumen fastnar hydratkalken i filler 

mängden vilket gör att mängden karbonyler visar en tendens på att sjunka. Även i blandningen med 

Rediset kan liknande resonemang göras. Den enda tillsatsen som har visat en ökning på karbonyler är 

Wetfix vilket intygar påståenden som hur mängden karbonyler ska öka efter föråldring. 

GPC test gjordes också men resultaten visade ingen skillnad som var värd att tas med i rapporten. Då 

det inte gav några slutsatser.  

7.6 Sammanställning 

 

 Slutsatsen som kan dras från detta examensarbete under givna förutsättningar är att det 

finns inga markanta skillnader mellan olika tillsatser vid bitumen åldring. 

 Rediseten har bästa värden avseende åldring utav bitumen. Detta på grund av att Rediseten 

ger möjligheten att sänka temperaturen vid tillverkning- och kompaktering av asfaltmassa. 

Detta tyder på att värme har en stor inverkan i bitumen åldring. 

 När det kom till sytvheten av asfaltkroppen ses det tydligt att rediseten har lägst styvhets 

modulen efter tillverknings skedet, och efter användnings skedet har rediset och wetfix lägre 

styvhets modul än Hydratkalks bladningarna. 

 Vid studerande av hydratkalks blandningar kan slutsatsen dras att ju högre bindemedelshalt 

ger lägre nivå av bitumen åldring. Men det finns indikation på att högre bitumenhalt ger 

sämre kompaktering. Vilket slår ut den positiva inverkan som bitumenhalten har i bitumen 

åldring. 

 Metoderna som användes i denna studie kan ibland visa varierande tendens på resultat. 

 

 

 

 



51 
 

    

  



52 
 

8. Vidare studier 
Förslag till vidare studier: 

 Göra ett experiment likadan som denna examensarbetete, där det undersöks hur olika 

tillsatser har inverkan i asfalt och bitumen. Men där det ska finna en asfaltblandning utan 

några tillsatser för att kunna jämföra hur tillsatserna påverkar asfalt blandningen. 

 Utföra samma undersökning fast låta asfalt blandningarna åldras på ett labboratorium där 

omständigheterna är mer lik verkliga omständigheter. 

 Jämföra samma bitumen blandningar med poly modifierad bitumen eller annan typ av asfalt 

typer. 

 För analysering av tillsatsen kan metoder som RTFOT och PAV används. Då kommer inte 

bitumen återvinning ske vilket gör att tillsatsernas inverkan i bitumen kan studeras bättre. 

Men nackdelen är att det inte simulerar verkligheten. Då vägar inte byggs med bara bitumen 

och tillsatser. Observera att denna analys rekommenderas för tillsatser i flyttande form och 

inte fast. Att tillsatsen är i fast form kan skapa problem vid utförandet av dessa test metoder.     
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10.0 Bilagor 
 

 



 

10.1 Siktkurva och Bitumenhalt [%] 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

10.2 Penetration, mjukpunkt, Fraassbr rytpunkt och Iatroscan  

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


