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SAMMANFATTNING 

 

I kallasfalt med hårt basbitumen bryter vattnet ut ur bitumenet och bindemedlet i massan stelnar olika snabbt 

beroende på vilket stenmaterial asfaltsmassan består av. Om brytningen sker innan utläggning blir massan 

obearbetbar, målet är att brytningsprocessen ska kunna styras genom att massans brytningsprocess skall vidta 

när energi tillförs i massan via en vibratorsvält som packar massan. Från tidigare tester är hypotesen att det är 

stenmjölet som styr brytningsprocessen och bearbetbarheten. Idag är problemet att massan bryter för snabbt 

och den blir svårbearbetad vid läggning och resultatet blir dåligt. I arbetet undersöks också täckningsgrad och 

styvhetsmodulen. Arbetet är utfört på NCC:s väglaboratorium i Umeå 4/4 - 15/4 2016.  

Sex stycken stenmaterial från olika bergtäkter med olika egenskaper testas. Bergtäkterna är belägna från Närke 

upptill Västerbotten vid namn Dylta, Råsta, Sälgsjön, Stöningsberget, Ljusberget och Supartallen.  Fraktion 0-16 

mm från en och varje bergtäkt handblandas, två asfaltsprover tillverkas enligt två olika mix- och 

bedömningsmetoder. Täckningsgrad, bearbetningsegenskaperna och brytningprocessen bedöms och antecknas 

i en matris.  

I nästa steg ersätts ordinarie stenmjöl (0-2 mm) med stenmjöl från en bergtäkt med ett tidigare känt bra 

stenmaterial. Med resterande makadam (2-16 mm) görs samma process om på nytt och resultatet analyseras 

och jämförs.  

En asfaltsmassa med stenmjöl från bergtäkten Supartallen och makadam från bergtäkten Stöningsberget visar 

förbättrade resultat i jämförelse med fraktion 0-16 mm från bergtäkten Stöningsberget och vidare 

laborationstester görs på denna blandning av stenmaterial. Dessa bergtäkter ligger geografiskt nära varandra, 

drygt 25 mil, vilket också motiverar till att välja dessa stenmaterial som i framtiden kanske kommer användas 

fullskaligt. Från dessa blandningar tillverkas asfaltskroppar genom packning med gyratorisk packare och 

styvhetmodulen testas.  

I ekonomisk och miljömässig vinning görs ett försök med en restprodukt från stålindustrin. Ett försök utförs 

med skänkslagg (0-2 mm). Slaggen blandas med stenmaterial från bergtäkten Supartallen där bearbetningen, 

brytprocessen och täckningsgraden undersöks. Detta är ett inledande försök för att få en fingervisning hur 

asfaltsmassan beter sig blandat med skänkslagg.  

Utvärdering av resultaten gjordes med hjälp av en matriser där varje asfaltsblandning ingår. Asfaltsblandningen 

betygsätts enligt bearbetbarhet, täckningsgrad och brytningskontroll. Skålen analyserades och slutsatser om 

brytningen kunde dras. Genom sönderdelning av massan kunde observationer göras om hur brytningen av 

massan har kommit, även täckningsgraden analyseras. Resultaten pekar på att stenmjölet har en betydande 

roll i täckningsgrad, brytning vid blandning och brytningsprocessen, dock ingen skillnad på styvhetsmodulen.  

Att enbart stenmjölet ska vara problemet är inte hela sanningen men har som sagt en betydande roll. Just att 

stenmaterial från Supartallen är så pass bra för beaktas och använda sig av stenmaterial med liknande 

egenskaper och inte använda stenmaterial med för höga halter SiO2 då det ger dålig täckningsgrad. Att massan 

bryter för snabbt kan bero på halten bindemedel, vidare laborationer bör göras med halten bindemedel i fokus.  

  



 
 

ABSTRACT 

In cold asphalt with hard base-bitumen the water breaks out from the bitumen and the binder in the mass 

solidifies at different rates depending on the containing stone material in the asphalt. If the break occurs 

before laying the mass becomes unworkable. The intention by this examination is control this process by the 

mass extraction process should take place when energy is supplied into the mass through a vibrator famine. 

From previous tests the hypothesis is that the rock flour controls the breaking-process and the workability. 

Today, the problem is that the mass curing process starts too early and it becomes difficult to manage and 

work with and the results of the paving are bad. The thesis project also examines coverage and stiffness 

module, it’s performed on the NCC's road laboratory in Umeå 4/4 - 15/4 in 2016. 

Six stone materials from different quarries with different properties are tested. Fraction 0-16 mm from each 

rock quarry are handmixed, two asphalt samples produced by two different mixing- and assessment-methods. 

Coverage, workability and the breaking-process are assessed and recorded in a matrix. 

Next, replaced ordinary rock flour (0-2 mm) with rock flour from a quarry of a previously known good stone 

material. With the remaining makadam (2-16 mm) the process are made all over again and the results are 

analyzed and compared. 

An asphalt with rock flour from quarry Supartallen and the remaining makadam from quarry Stöningsberget 

shows improved results compared with fraction 0-16 mm from quarry Stöningsberget and further tests in 

laboratory are made with this mixture. These quarries are geographically fairly close to each other, 250 km 

(about 150 miles), which motivates to choose these quarries for a full scale-test in the future. From these 

mixtures asphalt-bodies are manufactured by gasket with gyratory compactor and stiffness module is 

examined. 

In the economic and environmental profit attempts are made with a residue from the steel industry. An 

attempt carried out with the slag from ladles (0-2 mm). The slag is mixed with stone material from quarry 

Supartallen where workability, breaking process and coverage is investigated. This is an initial attempt to 

introduce how the asphalt mixture behaves mixed with the slag. 

An evaluation was made with matrix where each asphalt mixture included. The asphalt mixture is graded 

according to machinability, coverage and breaking control. The bowl was analyzed and conclusions about the 

break could be drawn. Analyzes of the curing process and coverage was made by dismemberment of the mass. 

The results indicate that the rock flour has a significant role in coverage, extraction at mixing and mining 

process, however, the stiffness module has the same results in all mixtures. 

The mere stone flour shouldn’t be the problem but still has a significant role. At the aggregate of Supartallen is 

so good for the consideration and use of stone materials with similar properties and not rock material with a 

high amount of SiO2 as it provides poor coverage. The mass harden too quickly may depend on the content of 

binder, further laboratory work should be done with the binder content in focus. 
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BETECKNINGAR 

ASR-tal – graden av alkalisilikareaktivitet. 

Makadam – 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm. 

Stenmjöl – ett samlingsnamn för 0-2 mm. 

Filler - < 0,063 mm 

Stripping – Avklädda stenytor, när emulsionen bryter och klär av de korn där vidhäftningen är sämre mellan 

bindemedel och sten. 

Hårdhet – enligt Mohr’s hårdhetsskala. En skala som är baserad på en skala 1-10 där kvarts har hårdhet 7 och 

en morakniv ca 5,5. 

Petrografi – En gren av petrologin som ägnas åt beskrivning och systematisering av bergarter  

AG – asfaltgrus, en blandning av stenmaterial och bindemedel.  

Representativt prov – en liten kvantitet av upplaget som återspeglar hela upplaget 

Metamorf – Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av sedimentära eller magmatiska bergarter, ofta 

vid höga temperaturer och tryck nere i jordskorpan. Vid metamorfosen kristalliserar mineralen om, och nya 

mineral kan bildas. 

Styvhetsmodul – Ett mått på beläggningens flexibilitet eller styvhet. 

Kvarts – En ren kiseldioxid (SiO2) 

Opal - En amorf (icke-kristallin) form av kiseldioxid 

Nybreak - Gör att pH för asfaltsmassan ökar när den kompakteras. Detta sker pga att brytadditivet innehåller 

oljedroppar med vattendroppar i sig med högt pH som frigörs när massan packas. Det höga pH (dvs. hög 

koncentration av OH- joner) drar till sig emulgatorn vilket gör att emulsionen bryter. 

I rapporten benämns bergtäkterna efter namn och kommer inte specificeras som t.ex. ’bergtäkten Supartallen’ 

utan enbart som ’Supartallen’.  
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1. INLEDNING 

1.1  SYFTE OCH MÅL 

Syftet med examensarbete är att undersöka finmaterialets inverkan på bearbetbarheten, brytningsprocessen 

och täckningsgraden i en kallmassa. Fraktionerna på stenmaterialet som berörs i denna rapport är 0-16 mm, 

uppdelade i fraktionerna <0,063, 0,063/2, 2/4, 4/8, 8/11 och 11/16 mm. En liten mängd finmaterial från en 

restprodukt ursprungligen från ett stålverk provblandas med stenmaterialet, restprodukten kallas skänkslagg. 

Målet med att tillsätta skänkslagget är för att få en fingervisning på hur asfaltsmassan beter sig och utgå från 

resultatet i framtida laborationer. 

1.2  BAKGRUND 

Intresset för energisnåla asfaltsbeläggningar har ökat eftersom energieffektivisering och minskade utsläpp av 

växthusgaser har fått hög prioritet för att uppnå de mål regering och riksdag satt upp. Trafikverket vill ersätta 

varm AG till kall AG, att plocka fram en kall beläggning är då högst intressant. Tidigare har kall asfaltsteknik 

använts i Sverige, dock endast på lågtrafikerade vägar med mjukt basbitumen. Brytningsprocessen med mjukt 

basbitumen har redan skett vid utläggning av massa men är fortfarande lättarbetad på grund av dess mjuka 

bitumen. Tanken är att jobba med hårt basbitumen för att kunna använda asfaltsmassan på högtrafikerade 

vägar. Tidigare laborationer har visat att stenmaterial med lågt ASR-tal och låg specifik yta har varit bra 

stenmaterial. 

1.3  PROBLEMBESKRIVNING 

Vid asfaltering måste asfaltsmassan vara bearbetbar för att få ett bra resultat. Målet är att styra brytningen av 

asfaltsmassan. Massan ska bryta (stelna) när energi tillförs, detta genom att packa massan med en vibrovält. 

Idag bryter massan för snabbt och gör den svårbearbetad. Hypotesen är att filler och stenmjölet har en 

inverkan hos dessa parametrar.  

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

I detta examenarbete ersätts ordinarie filler och stenmjöl med stenmaterial från en och samma bergtäkt 

(Supartallen). Fukthalten kommer vara ungefär densamma – då alla stenytor är täckta, inte mer och inte 

mindre. Mängden bitumenemulsionen och nybreaker är densamma under alla tester. Vid laborationstester på 

asfaltskroppar görs endast analyser på styvhetmodulen.  
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1.5  MIXMETODERNA 

Mixmetod enligt NCC 1 skall simulera: 

 Blandning av stenmaterial och bindemedel 

 Lastning av asfaltsmassa från asfaltsverket till lastbil 

 Transport till arbetsplatsen 

 Utläggning av asfaltsmassa 

En bra asfaltsmassa enligt denna simulation skall vara bearbetbar. 

Mixmetod enligt NCC 2 skall simulera blandning av stenmaterial och bindemedel i asfaltsverket och sedan 

förvaring i upplag. En bra asfaltsmassa enligt denna simulation ska kunna förvaras i ett upplag och bara få ett 

tunt skal av bruten asfaltsmassa men under skalet en obruten asfaltsmassa som kan lastas och transporteras till 

ett beläggningsarbete. 

2. INGÅENDE MATERIAL 

De olika stenmaterialens egenskaper skiljer sig åt på t ex specifik yta, ASR-tal, kornstorleksfördelning, 

innehållande mineral osv. Från tidigare laborationer är det känt att stenmaterial från Supartallen är ett bra 

stenmaterial till kallteknik.   

ASR är en förkortning på alkali-silikat reaktivitet, ASR-talet förklarar hur reaktivt stenmaterialet är. Om en 

reaktion i stenmaterialet inleds sker en expansion i materialet och bärförmågan reduceras. För att en reaktion 

ska vara möjlig måste det finns hög viktprocent av alkalimetall
1
 respektive ’silica’

2
 (reaktiv kvarts). Om 

bergarten innehåller en hög halt av t ex natrium eller kalium kan det bergarten betraktas som alkaliskt. Silica är 

den engelska termen för kiseldioxid med samma kemiska formel som kvarts (SiO2). Kiseldioxid kan dock inte 

betraktas som ett mineral då finns ett antal kriterier för ett material för att just få kallas mineral däribland 

kristallstruktur, mineralet kvarts (SiO2) tillhör det trigonala kristallsystemet. Reaktiv kvarts är en amorf kvarts, 

en icke kristallin kiseldioxidstrukturer innehållande vatten kallas kiselsyragel som uppträder i t.ex. Opal).
2,3

 Opal 

kan förklaras med den kemiska formeln SiO2*nH2O, där n = antalet.
4
 När vattnet frigörs expanderar materialet 

och bärförmågan försämras. För att ASR ska anses som ett problem måste halten amorf kvarts vara över 15 % 

reaktiva partiklar och mer än 0,6 viktprocent alkali
5
. I ett stenmaterial med hög halt alkali och låg halt amorf 

kvarts och vise versa sker ingen kemisk reaktion, stenmaterialet måste ha en hög halt av båda parametrarna för 

att kemisk reaktion skall ta vid. Om stenmaterialet har en låg halt av t ex alkali och hög halt amorf kvarts och 

det tillsätts en mängd alkali i material kan en kemisk reaktion ske, även när materialet är helt brutet. Ju större 

specifik yta på ett material desto snabbare sker den kemiska reaktionen.
6
  

Bergarterna delas in i tre olika kategorier: magmatiska bergarter, metamorfa bergarter och sedimentära 

bergarter. De magmatiska bergarterna brukar delas in i tre olika begrepp som har att göra med var i 

jordskorpan magman har kristalliserats. De delas in som ytbergart, gångbergart och djupbergart. I huvudsak 

består de mafiska bergarterna av mörka mineral och de felsiska (sura) består i regel av ljusa mineral, oftast med 

                                                                 
1
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkalimetall 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_dioxide 

3
 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/mineralochmeteoriter/mineral.1608.html 

4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Opal 

5
 SS 137003:2015 

6
 http://www.gcsescience.com/rc9-increase-surface-area.htm 

2 
http://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/surfacearea.html 

http://www.gcsescience.com/rc9-increase-surface-area.htm
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en tät massa kvarts och fältspat (dock inte i magmatiska och metamorfa bergarter). Vulkaniter som ligger 

mellan sura och basiska kallas intermediära bergarter, felsiska bergarter innehåller mer än 65 % SiO2, 

intermediära bergarter mellan 52 och 65 % SiO2 och basiska bergarter innehåller mindre än 52 % SiO2, 

ultramafiska bergarter innehåller mindre än 45 % SiO2. I regel har bindemedel problem att fästa på bergarter 

med höga halter SiO2.
7
 För att avgöra om bergarten är felsisk eller basisk studeras den mineralogiska 

sammansättningen. Figur 1 visar gruppindelningen på de magmatiska bergarterna beroende på mängden SiO2. 

Värd att notera i figuren är att felsiska bergarter vanligen innehåller ortoklas (K[AlSi3O8]), som är kvarts och 

natrium-rik vilket kan ge upphov till ASR som förklarade tidigare. 

 

Figur 1. Bergarterna kategoriseras utefter mängden SiO2, Fe, Ca, Mg, K och Na. 8 

  

                                                                 
7
 Examensarbete: Geologisk kontroll på vidhäftningsförmåga mellan sten och bitumen. 

8
 Bildkälla: http://w3.salemstate.edu/~lhanson/gls100/gls100_igrks.htm 



10 
 

 

ASR-halten i samtliga ingående material presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. ASR-halten på samtliga stenmaterial. 

 

  

2.1  STENMATERIAL 

2.1.1  DYLTA 

I tabell 2 presenteras majoriteten av bergartens mineralsammansättning från erhållen bergartbeskrivning. En 

granodioritisk leptitgnejs. Granodiorit klassas som en intermediär bergart. Specifika ytan för stenmaterialet är 

2434 m2/kg. 

Tabell 2. Majoriteten av bergartens mineralsammansättning i fraktionen 2/4. 

 

 

2.1.2  LJUSBERGET 

Tabell 3 redogör majoriteten av bergartens mineralsammansättning från Ljusberget. Analysen är utförd av 

Mats Larsson på uppdrag av NCC. 

Tabell 3. Majoriteten av bergartens mineralsammansättning i fraktion 2/4 mm. 
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2.1.3  RÅSTA 

I tabell 4 presenteras majoriteten av innehållande mineral i fraktionen 2/4 mm i Råsta. Analysen utförd av Mats 

Fehrm på uppdrag av NCC. Specifika ytan för stenmaterialet är 3251 m2/kg. 

Tabell 4. Majoriteten av innehållande mineral i fraktionen 2/4 mm. 

 

2.1.4  STÖNINGSBERGET 

Stenmaterial från Stöningsberget i fraktion 2/4 innehåller 30 % glimmer (biotit). Glimmers spaltas lätt i tunna 

flak på grund av dess kristallstruktur
9
. Specifika ytan för stenmaterialet är 1788 m2/kg. Data från en petrografi 

utförd 2011-03-09 visar att fraktion 4-16 mm innehåller 40-45 % biotit.  

Tabell 5. Majoriteten av innehållande mineral i fraktion 2/4 mm. 

 

2.1.5  SUPARTALLEN 

Tabell 6 redogör innehållet av stenmaterial från Supartallen av NCC. Specifika ytan för stenmaterialet är 1578 

m2/kg. 

Tabell 6. Majoriteten av innehållande mineral i stenmaterialet, fraktion 2/4. 

  

                                                                 
9
 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/mineralochmeteoriter/mineral.1608.html 
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2.1.6  SÄLGSJÖN 

I tabell 7 visas majoriteten av mineralerna i fraktionen 2/4. Specifika ytan för stenmaterialet är 2128 m2/kg. 

Tabell 7. Bergartsfördelning i stenmaterialet. 

 

2.2  SKÄNKSLAGG 

Skänkslagget är en restprodukt från stålindustrin. Det uppkommer från huvudsakligen kalk som tillsätts för att 

ge stålet de önskade egenskaperna och skydda stålet från luft och på så sätt undvika en oxidation i stålet. Det 

flytande stålet ligger i en skänk med kalken som ett lager på ytan, vid tappning av stålet i botten av skänken 

ligger kalken kvar på ytan. Vid nästan tom skänk tippas kalken och lite stål på ett upplag och skänkslaggen 

uppkommer. Tanken med att använda sig av denna restprodukt i asfalten är både ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart. Detaljerat innehåll visas i tabell 8, majoriteten av arterna är rödmarkerade. Data på innehållet i tabell 

8 är erhållen av kvalitets- och miljöchefen på Ovako, Smedjebacken som förser NCC med skänkslagg.   

Tabell 8. Skänkslaggets innehåll.  

Art Prov 1 (%-innehåll) Prov 2 (%-innehåll) Medelvärde (%-innehåll) 

MgO 11,2 10,7 10,95 

CaO 44,3 46,4 45,35 

TiO2 0,6 1,11 0,855 

MnO 0,4 0,49 0,445 

FeO 0,7 0,77 0,735 

Al2O3 22,3 19,1 20,7 

SiO2 16,9 18,8 17,85 

P2O5 <0,02 0,04 0,03 

C 0,02 0,04 0,03 

S 0,62 0,97 0,795 
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3. METOD 

I följande avsnitt förklaras tillvägagångsättet steg-för-steg från erhållet stenmaterial till packad provkropp och 

blandningen därimellan. 

3.1  FÖRBEREDELSE AV STENMATERIAL 

Innan asfaltsprover kan tillverkas måste stenmaterialet förberedas för att kunna proportionera en kurva. Med 

ett färdigberett stenmaterial kan asfaltprover skapas. Tillvägagångssättet förklaras mer detaljerat nedan. 

För varje makadam och stenmjöl av ett stenmaterial måste en kornstorleksfördelningskurva skapas för att 

kunna analysera hur mycket av varje fraktion det finns i stenmaterialet. Denna kurva görs enligt följande: 

3.1.1  NEDDELNING
10

 

Det är viktigt att plocka fram ett representativt prov från varje bergtäkt. Avsikten är att kunna dra slutsatser 

från hela täkten utgående från de prover som analyseras.  

Laboratorieprovet delas ned med hjälp av en neddelningsapparat, så långt att mängden blir tillräcklig för att ta 

fram en kornstorlekfördelningskurva. Neddelningsapparaten visas i figur 2. Det är viktigt att vara inom ramarna 

för en lagom mängd, om för mycket material hamnar på siktduken finns risken att sikten inte klarar av 

mängden och materialet lägger sig på hög i siktduken. Vid för liten mängd är inte provet representativt. 
11

 

 

Figur 2. Neddelningsapparat. 

                                                                 
10

 FAS Metod 207 
11

 FAS Metod 221 
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3.1.2  SIKTNING
12

 

Efter neddelningen ställs stenmaterialet i ugn på ca 150°C tills materialet är helt torrt. Innan materialet kan 

vägas inför siktning måste det kylas till konstant vikt. Efter vägning hälls materialet ned i en siktserie, se figur 3. 

Siktserien ställs på ett skakbord och skakas effektivt i 10 minuter, materialet skakas medurs i 30 sekunder och 

vise versa. Fraktionen 0,063/2 mm måste tvättas över tvättsikt innan den körs i siktserien. Detta görs på grund 

av att materialet inte blir helt rensiktat, det kommer fastna lite filler på alla siktar om det inte tvättas. Skillnad i 

filler-halt på tvättat och otvättat för en 0-16 mm kan vara upptill 2 %, se figur 4. Detta görs normalt inte i 

asfaltsverken, där fastnar fillern i ett filter. 

 

Figur 3. Siktserie med storlek för respektive siktduk. Figur 4. Våtsikt med hålrummet 0,063 mm.  

3.1.3  VÄGNING AV VARJE FRAKTION 

När materialet har skakat klart slås och borstas stenmaterialet från varje siktduk ut på en våg och vikten 

antecknas, materialet vägs med en decimals noggrannhet, se figur 5. 

 

Figur 5. Invägning av stenmaterial som fastnar på varje siktduk.  

                                                                 
12

 SS-EN 933-1:2012 
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3.1.4  KORNFÖRDELNINGSKURVA 

Stenmaterialets sammansättning beskrivs i en kornfördelningskurva i en siktkurva. En kornfördelningskurva är 

en kumulativ procenttalskurva.  

Samtliga uppvägda mängder matas in i datorn och en kurva ritas för stenmjölet och vardera makadam, se figur 

5. Kurvorna behövs för att kunna proportionera mängden material utefter NCCs idealkurva, detta förklaras 

längre fram. Figur 6 föreställer en kornfördelningskurva för en 4/8 makadam, i kurvan syns tydligt att det 

förekommer över- och underkorn. I kurvan syns även att makadamen innehåller något mindre 4-5,6 mm 

jämfört med 5,6-8 mm, detta syns på lutningen på kurvan.  

 

Figur 6. Kornstorlekfördelning i en 4/8 makadam 

3.1.5  PROPORTIONERING 

Samtlig massa (g) av varje fraktion från stenmjölet och makadam från varje täkt matas in i Excel. I 

asfaltsproverna ska den totala fillerhalten vara 5 %. För utvärdering av stenmaterial och emulsion väljs en 

öppen 16-massa (NCCs idealkurva). Idealkurvan har intervaller för varje fraktion, om möjligt ska kurvan ligga i 

mitten, men huvudsakligen inom intervallet. Här kan mängden av varje makadam och stenmjöl ändras som ska 

tillsättas i asfaltsmassan så den följer idealkurvan, figur 7 för exempel på en kornkurva. Ju fler fraktioner desto 

lättare blir det att åstadkomma en bra kornkurva med små avvikelser. När kurvan är godkänd framgår mängden 

av varje makadam och stenmjöl som asfaltsmassan skall innehålla, se tabell 9. I bilaga 9.3 presenteras samtliga 

proportioneringar. 

Tabell 9. Exempel på hur mycket av varje fraktion som asfaltsmassan ska innehålla 

Fraktion   Gram   

Filler   46,6 

0,063/2   191,7 

2/4   84,7 

4/8   233,0 

8/11   222,4 

11/16   280,7 
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Figur 7. Exempel på hur en kornkurva kan se ut över en proportionering för asfaltmassan. 

3.2  ASFALTSPROVER 

Med allt stenmaterial förberett tillsätts stenmaterial i en bunke enligt proportioneringen. I proportioneringen 

framgår hur mycket av filler, stenmjöl och varje makadam som tillsättas. Fukthalten ska vara lagom; alla 

stenytor skall vara fuktiga men inte för blöta. Ju större specifik yta stenmaterialet har krävs mer vatten 

eftersom materialet suger upp vattnet. Om fukthalten är för låg bryter asfaltsmassan för snabbt. 

3.2.1  BINDEMEDEL 

I stenmaterialet tillsätts bindemedel för att få en stabil massa som håller ihop. Till skillnad från varma massor så 

tillsätts bitumenemulsion i kallmassan istället för ren bitumen. För att en asfaltsmassa med bitumen som 

bindemedel skall vara hanterbar måste asfaltsmassan vara upphettad, normalt över 120°C är de flesta bitumen 

i flytande form. 

Bitumen brukar definieras utefter dess penetrationstal. Penetrationstalet är ett mått på hårdheten på 

bindemedlet.  Vid penetrationsprovet sjunker en nål med vikten 100 g ned i bindemedlet under fem sekunder, 

normalt i 25°C. Nedsjunkningen mäts och uttrycks i tiondels millimeter, 1 mm motsvarar penetrationstalet 10. I 

följande asfaltsprover används ett 70/100 bitumen, vilket är ett hårt basbitumen.   

Bitumenemulsion kan användas i temperaturer ner till 5-10°C. Denna tillverkas genom att uppvärmt bitumen 

och en emulgatorlösning innehållande emulgatorer och andra kemikalier lösta i vatten går genom en kvarn. Vid 

tillverkning av asfaltsprover förvaras bitumenemulsionen i ugnen som är inställd på 60°C. 

3.2.2  NYBREAKER 

I bitumenemulsionen tillsätts 2 % Nybreaker M. Nybreak är ett brytadditiv som medför en mer kontrollerad 

brytning av emulsionen, den gör också att pH-värdet i asfaltsmassan ökar när den kompakteras. Detta sker 

genom att brytadditivet innehåller oljedroppar med vattendroppar i sig med ett högt pH-värde som frigörs när 

massan packas. Detta genom att vattendropparna drar åt sig emulgatorn vilket leder till att emulsionen bryter.  
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3.3  TILLVERKNING AV ASFALTSPROVER 

Stenmaterialet i samtliga fraktioner blandas i en gemensam bunke och lagom mycket vatten tillsätts, förklarat 

ovan. Materialet blandas och analyseras om samtliga ytor är fuktiga. Bitumenemulsion hälls i stenmaterialet, 

mängden bitumenemulsion är densamma i alla asfaltsprover (7,9 %). Två asfaltsprover skapas utifrån varje täkt, 

en för varje mixmetod.  

I mixmetod enligt NCC 1 startas tidtagaruret och handblandningen börjar, efter 30 sekunder bedöms 

täckningsgraden av bitumenemulsionen mot stenmaterialet, bedöms i procenttal. Efter en minuts 

handblandning bedöms bearbetbarheten på en skala 1-5, 1 = Ej bearbetbar, 5 = Mycket god bearbetbarhet. 

Detsamma görs även efter 3 respektive 5 minuters handblandning. Under blandningen undersöks massan efter 

skum. Från tidigare tester och erfarenheter är skum/bubblor i massan ett gott tecken. När massan är 

färdigblandad läggs den upp i en hög på bordet. 

I mixmetod enligt NCC 2 startas tidtagaruret och handblandningen börjar, efter 30 sekunder bedöms 

täckningsgraden av bitumenemulsionen mot stenmaterialet, bedöms i procenttal. Massan läggs på en duk och 

som i mixmetod enligt NCC 1 bedöms även massa och bunke redan nu. Även här undersöks massan efter 

tecken på skumning. 

3.4  ANALYS OCH BEDÖMNING AV ASFALTSPROVER 

I asfaltsprovet handblandat enligt mixmetod 1 görs brytningskontroller efter 2, 6 och 24 timmar genom att 

bryta i massan med en spik eller liknande och tittar hur långt brytningsprocessen har kommit, detta bedöms på 

en skala 1-5, 1 = Helt bruten, 5 = Obruten yta. Eftersom denna mixmetod skall simulera samtliga moment som 

sker i massan innan utläggning valdes dessa tidsintervall för att simulera en arbetsdag.  

När brytningskontrollen sker analyseras också täckningsgraden, även denna bedöms på en skala 1-5, 1 = många 

avklädda korn, mycket tunna bindemedelshinnor, 5 = Full täckning, ingen stripping. Resultatet av samtliga 

kontroller antecknas i en arbetsblankett som senare matas in i matris. 

Brytningskontroller sker efter 2, 5 och 24 timmar genom att bryta i massan och undersöka hur långt 

brytningsprocessen har kommit, detta bedöms likadant som i mixmetod 1. Dessa tidsintervall valdes för att se 

hur massan ter sig när den ligger på upplag och för att se hur mycket massan hinner bryta under de första 

timmarna efter tillverkning. Täckningsgraden bedöms likaså i denna mixmetod också på en skala 1-5 som ovan.  
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Utöver att bedöma det som nämndes ovan kan även själva skålen, skeden och själva asfaltsmassan. Följande 

analyserades: 

 Hur blöt/torr insidan av skålen är 

- Om skålen är torr brukar massan vanligtvis vara svårbearbetad, detta indikerar också att 

brytningen av massan redan startat. 

 Om kornen kan röra sig fritt under blandning eller om massan känns kompakt 

- Asfaltsmassan blir allt mer svårbearbetad ju kompaktare den är.  

 Hur provet beter sig när den läggs upp på bordet; håller ihop/ramlar isär 

- Om provet ramlar isär har brytningen redan börjat eller är alldeles för torr. 

 Vid brytningskontrollerna kan asfaltsmassan belastas med fingret om massan ger vika eller är stum. 

Vid brytningskontrollen efter 24 timmar kan provet belastas hårt med tummen, då kan hörs det om 

det ”knakar” i massa eller om det inte låter alls.  

- Om det inte låter överhuvudtaget kan provet betraktas som helt brutet. 

 Om det lossnar stora kakor vid sönderdelning 

- Vid stora kakor har brytningen kommit en bra bit i dess brytningsprocess. 

 Om det är samma typ av mineral som blir avklädda från bitumenemulsion vid sönderdelning 

- Detta kan bero på att bitumenemulsionen inte kan fästa på detta mineral, av vilken anledning? 

Samtliga bedömningar och observationer antecknas på en arbetsblankett. Exempel på hur en ifylld 

arbetsblankett kan se ut presenteras i bilaga 9.3. 

3.5  LABORATORIETESTER AV ASFALTSPROVKROPPAR 

3.5.1  FRAMSTÄLLNING AV PROVKROPPAR GENOM GYRATORISK PACKNING
13

 

Provkropparna tillverkas och tester görs enligt erhållen standard samt hjälp av Lars-Åke Holmgren, NCC. 

3.5.1.1 BLANDNING 

Proportioneringen av stenmaterialet är densamma som i tidigare tester samt fukthalt och bindemedelshalt för 

vardera stenmaterial. Asfaltsmassan handblandas i 30 sekunder och förvaras därefter i slutet kärl i ca en 

timme. När massan fått vila hälls den i en cylinderform. 

3.5.1.2 PACKNING 

Cylinderformen ställs i gyropackningen. I botten av utrustningen ställs vinkeln in på 1,25° som snurrar 

excentriskt. Från ovan trycks provet ihop med en kraft på 0,6 MPa. Provkroppen roterar 120 varv, 30 

varv/minut. Under tiden då provet packas kan det observeras hur långt massan kommit i brytningsprocessen 

om bitumenemulsion trycks ut ur befintliga hål i formen, ju mer emulsion desto mer obrutet är massan. 

Asfaltsmassan packas med en gyratorisk packare då det är bättre jämfört med Marshall stamp som används 

främst för varma massor. Bild på utrustningen presenteras i figur 8. 

                                                                 
13
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Figur 8. Utrustningen för att tillverka en provkropp via gyratorisk packning. 

 

3.5.1.3 HÄRDNING AV PROVKROPPAR 

Provkropparna förvaras i ugn vid 60°C i fyra dygn. Provkropparna har diametern 100 mm och höjden ca 63 mm. 

En provkropp ser ut presenteras i figur 9. 

3.5.2  STYVHETSMODUL
14

 

Totalt 9 provkroppar tillverkas, tre stycken från varje från 0-16 mm Supartallen, 0-16 mm Stöningsberget och 0-

2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget för att sedan plocka fram ett medelvärde av styvhetmodulen. 

Provkropparna förvaras i rumstemperatur i två dygn innan styvhetsmodul analyseras. Styvhetmodulen 

analyseras vid 10°C. Provet utsätts för vertikal, periodisk återkommande tryckbelastning som i sin tur ger 

upphov till horisontella dragtöjningar. En givare mäter den återgående deformationen. Uppmätta resultat 

bearbetas av en kontrollbox och dator. Styvhetmodulen beräknas enligt teorin för elastiska cylindrar och anges 

i enheten MPa
15

. I figur 9 visas utrustningen för att mäta styvhetsmodulen. 
16

 

 

Figur 9. Utrustning med asfaltskropp. 

                                                                 
14
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15

 Bok: Vägbyggnad 
16

 Figur erhållen av Lars-Åke Holmgren, NCC 
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4. RESULTAT 

4.1  UTVÄRDERING 

Bedömningarna antecknas i en matris som visas i tabellerna nedan. Samtliga bedömningar är gjorda på 

skala 1-5 där 1 är dåligt/sämst förutom i skumning och handblandning 30s där bedömningen sker enligt en 

skala på 1-3, 1 är dåligt/sämst. Anledningen till att asfaltsmassan skummar är okänt med tidigare tester har 

visat att asfaltsmassan har givit lovande resultat när skumning har uppstått. Massan blir dock inte utdömd 

bara för att skum inte observeras.  

4.1.1  ENLIGT METOD 1 

Tabell 10. Utvärding av metod enligt NCC 1 med 0-16 mm från samma täkt. 

Utvärdering 

 

MIXMETOD ENLIGT NCC 1 

  

TG (%) Bearbetbarhet Brytningskontroll 

Stenmaterial Vattenhalt (%) 30 s 
1 

minut 
3 

minuter 
5 

minuter Skum 2 h 6 h 24 h TG(24h)  

Dylta 0-16 3 100 % 5 3 2 - 4 2 1 3 

Ljusberget 0-16 3 100 % 4 3 2 - 2 2 1 4 

Råsta 0-16 3,5 100 % 5 4 3 - 3 1 1 3 

Stöningsberget 0-16 3 100 % 4 3 2 - 4 2 1 4 

Supartallen 0-16 3 100 % 5 5 5 2 4 4 3 5 

Sälgsjön 0-16 3 100 % 5 3 2 - 4 2 1 4 

Tabell 11. Utvärdering av metod enligt NCC 1 med 0-2 mm från Supartallen och 2-16 mm från övriga täkter. 

Utvärdering 

 

MIXMETOD ENLIGT NCC 1 

  

TG (%) Bearbetbarhet Brytningskontroll 

Stenmaterial 
Vattenhalt 

(%) 30 s 
1 

minut 
3 

minuter 
5 

minuter Skum 2 h 6 h 24 h TG (24 h) 

0-2 Supartallen 2-16 Dylta 3 100 % 5 4 2 - 4 3 1 3 

0-2 Supartallen 2-16 
Ljusberget 3 100 % 5 4 3 - 4 2  2 4 

0-2 Supartallen 2-16 Råsta 3 100 % 5 4 4 - 4 3  2 3 

0-2 Supartallen 2-16 Sälgsjön 3 100 % 5 4 4 - 4 3  2 3 

0-2 Supartallen 2-16 
Stöningsberget 3 100 % 5 4 4 - 4 3 2 4 
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4.1.2  ENLIGT METOD 2  

Tabell 12. Utvärdering av metod enligt NCC 2. 

Utvärdering 

 

MIXMETOD ENLIGT NCC 2 

  

TG (%) Handblandning  Skum Brytningskontroll  

Stenmaterial Vattenhalt (%) 30 s 30 s   2 h 5h 24 h TG (24 h) 

Dylta 0-16 3 100 % 3 - 4 3 1 3  

Ljusberget 0-16 3 100 % 3 - 4 2 1 1 

Råsta 0-16 3,5 100 % 3 - 4 3 1 3 

Stöningsberget 0-16 3 100 % 3 - 4 3 1 4 

Supartallen 0-16 3 100 % 3 - 4 4 2  5 

Sälgsjön 0-16 3 100 % 3 - 4 3 1  2 

 

 

Tabell 13. Utvärdering av metod enligt NCC 2. 

Utvärdering 

 

MIXMETOD ENLIGT NCC 2 

  

TG (%) Handblandning  Skum Brytningskontroll  

Stenmaterial Vattenhalt (%) 30 s 30 s   2 h 5h 24 h TG (24 h) 

0-2 Supartallen 2-16 Dylta 3 100 % 3 - 4 4 2 3 

0-2 Supartallen 2-16 Ljusberget 3 100 % 3 - 4 3 2 3 

0-2 Supartallen 2-16 Råsta 3 100 % 3 - 4 3 1 3 

0-2 Supartallen 2-16 
Stöningsberget 3 100 % 3 - 4 3 2 3 

0-2 Supartallen 2-16 Sälgsjön 3 100 % 3 - 4 4 2 3 
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4.2  SKÅL 

 

Figur 10. 0-16 mm Stöningsberget till vänster och 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget till höger. Massan har blandats enligt 

mixmetod 1. 

I figur 10 presenteras skålarna, notera att kanterna på skålarna skiljer sig åt. Jämförelse av samtliga skålar 

återfinns i bilaga 9.3. Vid studie av figur 14 syns det tydligt att skålen är betydligt torrare med 0-16 mm 

Stöningsberget jämfört massan med stenmjöl från Supartallen. Tabell 5, kapitel 2.1.4 visar att 2/4 fraktionen 

innehåller 30 % biotit. När stenmjölet ersattes med Supartallens stenmjöl blev resultatet betydligt bättre.  

4.3  SÖNDERDELNING AV MASSA 

 

Figur 11. 0-16 mm Stöningsberget till vänster och 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Stöningsberget till höger.  

Massan har legat i sex timmar innan sönderdelning, blandad enligt mixmetod 1. Som figuren visar är massan 

betydligt blötare och har en brunare färg med stenmjöl från Supartallen. Detta indikerar att brytprocessen inte 

har kommit lika långt jämfört med massan innehållande 0-16 mm från Stöningsberget.  
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4.4  AVKLÄDDA KORN 

Avklädda korn var ett återkommande problem för samtliga bergarter, Supartallen borträknad. Främst avklädda 

korn för stenmaterial tillhörande Dylta, Råsta, Ljusberget och Sälgsjön. Vid okulär bedömning var det 

framförallt vita och röda korn som var avklädda, troligen kvarts och/eller fältspat. Detta baseras på 

kristallformen hos kvartsen som är musslig, hårdheten på kvartsen testad med en morakniv. Fältspat 

identifierades med dess färg och spaltytor som går i två riktningar. Vid närmare studie av petrografier från 

bergtäkter bekräftas det att kvarts och kalifältspat förekommer i täkten. I figur 12 och 13 syns de avklädda 

kornen tydligt. Petrografin visade att stenmaterial från Dylta är en intermediär-felsisk bergart då den innehåller 

en stor del kvarts, en del plagioklas och kalifältspat.  

 

Figur 12. Närbild på asfaltsmassa innehållande stenmaterial från Dylta vid brytningkontroll efter 24 timmar, inringat är avklädda korn. 

 

Figur 13. Närbild på asfaltsmassan innehållande 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Dylta efter 24 timmar, inringat är avklädda korn. 
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Figur 14. Närbild på asfaltsmassan innehållande 0-16 mm Ljusberget efter 24 timmar. 

 

Figur 15. Närbild på asfaltsmassan innehållande 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Ljusberget efter 24 timmar, inringat är avklädda korn. 

Genom att tillsätta filler i asfaltsmassan förbättras vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial kan 

slutsatsen dras att med stenmjöl från Supartallen, däribland filler ger en förbättrad täckningsgrad i 

asfaltsmassan, jämför figur 14 med 15. Detta betyder att filler bidrar i högsta grad till täckningsgraden av 

asfaltsmassan vilket också bevisas i utförda prover, dock kvarstår problemet med täckningsgraden hos enskilda 

mineral, se figur 12 och 13 på föregående sida. I ovanstående jämförelser har asfaltsmassorna mixats enligt 

mixmetod 2. Notera att ett nästintill helt avklätt korn i figur 15 som tros vara kvarts.  
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4.5  SKÄNKSLAGG 

Två provblandningar utfördes med skänkslagg där 5 respektive 10 viktprocent av den totala vikten ersattes med 

skänkslagg (0-2 mm), resterande material var stenmaterial från Supartallen. Dessa prov är en inledning för att 

få en fingervisning om hur materialet beter sig och hur framtida laborationer skall utföras. 

4.5.1  5 VIKTPROCENT SKÄNKSLAGG 

Efter ca 45 sekunders blandning är massan mycket svårbearbetad. I figur 16 syns det tydligt att kanterna av 

skålen har torkat vilket indikerar att massan har börjat bryta samt att den är svårbearbetad. Figur 17 visar att 

täckningsgraden är bra efter blandning. 

 

Figur 16. Asfaltsmassa med 5 viktprocent 0-2 mm skänkslagg. 

Asfaltsmassan bröt väldigt snabbt och blev mycket stum efter några timmar. Figur 17 visar hur asfaltsmassan 

ser ut 24 timmar efter tillverkning med fåtalet korn som är avklädda.  

 

Figur 17. Sönderdelad asfaltsmassa med 5 viktprocent skänkslagg efter 24 timmar 
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4.5.2  10 VIKTPROCENT SKÄNKSLAGG 

Massan med 10 viktprocent skänkslagg är mycket svårbearbetad ända från start med dålig täckningsgrad och 

nästan helt torra kanter på skålen, går inte att arbeta med efter 1 minut. Täckningsgrad samt kanterna på 

skålen kan studeras i figur 18. 

 

Figur 18. Asfaltsmassa med 10 viktprocent 0-2 mm skänkslagg. 

Asfaltsmassan innehållande 10 viktprocent skänkslagg bröts väldigt snabbt likaså. Helt stum efter några timmar 

med fåtalet lösa korn som inte fastna på grund av dålig täckningsgrad. Figur 19 visar hur asfaltsmassan ser ut 

24 timmar efter tillverkning med flertalet avklädda korn. 

 

Figur 19. Sönderdelad massan med 10 viktprocent skänkslagg efter 24 timmar 
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4.6  LABORATORIETESTER AV ASFALTSPROVKROPPAR 

4.6.1  JÄMFÖRELSE MELLAN TRE OLIKA ASFALTSBLANDNINGAR 

Utifrån resultatet i tabell 10 och 12 valdes en blandning av stenmaterial, motiveringen till detta är för att de är 

belägna i närheten av varandra rent geografiskt samt att 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget visade 

förbättrade resultat i bearbetbarheten samt brytningen av massan jämfört med 0-16 mm Stöningsberget, se 

figur 20 och 21. I figurerna är 0-16 mm från Supartallen med som referens över ett bra material som tidigare 

tester har visat sig fungera bra. 

 

Figur 20. Bedömning av bearbetbarheten över tid. 

 

Figur 21. Bedömning av brytprocessen över tid.  
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4.7  STYVHETMODUL 

Totalt nio provkroppar tillverkas: 

 3 st 0-16 mm Supartallen 

 3 st 0-16 mm Stöningsberget 

 3 st 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget 

Tre provkroppar tillverkas från varje ingående material på grund av att provkropparna inte visar exakt samma 

resultat, då beräknas ett medelvärde fram för vardera asfaltsprov. För att kunna bedöma hur styvhetsmodulen 

förändras då 0-2 mm Stöningsberget är ersatt med 0-2 mm Supartallen måste 0-16 mm från Supartallen och 

Stöningsberget också tillverkas och används som underlag vid jämförelsen. Resultatet presenteras i tabell 12. 

Det skiljer sig inte mycket i styvhetsmodulen hos de ingående materialen så de kan anses ha samma 

styvhetsmodul. 

Tabell 12. Styvhetmodul på ingående material. 

Ingående material Medelvärde styvhetsmodul (MPa) 

0-16 mm Supartallen 3325 

0-16 mm Stöningsberget 3260 

0-2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget 3560 

 

4.8  ASR-TAL 

För bedöma om ASR-talet påverkar brytning och bearbetbarheten av asfaltsmassan jämförs matriserna i kapitel 

4.1.1 samt 4.1.2. Stenmaterial från Ljusberget och Sälgsjön beaktas då Ljusberget har hög halt ASR och Sälgsjön 

har låg halt ASR. Om ASR-talet påverkar brytningen och täckningsgraden bör skillnaden vara påtaglig i matrisen. 

För att kunna se skillnaden tydligt görs figurer, se figur 22, 23 och 24. För att förtydliga vad som skall 

observeras i följande figurer: Om ASR-talet påverkar faktorerna bör stenmaterial från Sälgsjön visa bättre 

resultat än stenmaterial från Ljusberget. 
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Figur 22. Jämförelse av bearbetbarheten över tid enligt mixmetod 1. 

 

Figur 23. Jämförelse av brytningsprocessen över tid enligt mixmetod 1. 

 

Figur 24. Jämförelse av brytningsprocessen över tid enligt mixmetod 2. 
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4.9  SPECIFIK YTA 

För att kunna avgöra om den specifika ytan påverkar brytningsprocessen, bearbetbarheten och 

täckningsgraden jämförs stenmaterial från Råsta och Supartallen. Motiveringen till detta är att Råsta har 

en hög specifik yta jämfört med Supartallen som har en låg specifik yta. Majoriteten av innehållande 

mineral i stenmaterialen och ASR-talen är snarlika, skillnaden är att stenmaterialet från Supartallen 

innehåller mer plagioklas jämfört med stenmaterial från Råsta. I figur 25 görs en jämförelse 

bearbetbarheten, i figur 26 på brytningsprocessen med stenmaterial från Råsta, Supartallen samt 

stenmjöl från Supartallen och resterande makadam från Råsta. Om antagandet kan göras att enbart den 

specifika ytan skiljer stenmaterialen åt kan syns skillnaden i följande figurer nedan. 

 

Figur 25. Jämförelse på bearbetbarheten över tid enligt mixmetod 1. 

 

 

Figur 26. Jämförelse av brytningsprocessen över tid enligt mixmetod 1. 
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Figur 27. Jämförelse av brytningsprocessen över tid enligt mixmetod 2. 

 

I figur 27 görs en jämförelse av brytningsprocessen enligt mixmetod 2 är brytningsprocessen densamma för 

asfaltsmassa med stenmaterial från Råsta. Detsamma gäller för asfaltsmassa med stenmjöl från Supartallen och 

resterande makadam från Råsta.  

5. DISKUSSION 

5.1  ASR-TAL OCH SPECIFIK YTA 

Gällande sambandet mellan ASR-talet och specifika ytan är ingenting det har forskats om, geologer och andra 

relaterade personer är oense om detta verkligen har ett teoretiskt samband. En part tror att rent teoretiskt 

finns ett samband och andra har svårt att tro att något samband finns. För att få ett handfast svar på detta 

måste ett stort test utföras där sambandet bland många olika stenmaterial undersöks. Specifik yta och ASR-

talet analyseras och resultaten placeras i ett diagram, följer de ingående parametrarna varandra?  

Författarens teori är att ASR-reaktionen är beroende av den specifika yta, likt alla kemiska reaktioner – inget 

samband nödvändigtvis. Oavsett specifika ytan – ett stenmaterial med hög ASR-reaktivitet kommer reaktionen 

att ske. Det är den specifika ytan som styr hur snabbt denna reaktion kommer att ske, så ett stenmaterial med 

högt ASR-tal (utgår ifrån att det inte finns ett samband) med låg specifik yta kanske inte har någon inverkan då 

livslängden för asfalten är kortare än själva tiden det tar för reaktionen att ske. Själva effekten av ASR-

reaktionen är att materialet sväller och därmed tappar bärförmåga är en betydande parameter inom betong-

branschen men inte nödvändigtvis inom asfalts-branschen då asfaltsmassan kan röra sig något, frågan är då hur 

mycket asfalten kan röra sig utan att bärförmågan påverkas och hur mycket sväller asfalten vid reaktion. När 

bindemedlet kommer i kontakt med syre oxiderar den och blir hårdare och sprödare vilket leder till att rörelser 

i asfaltsmassa blir allt med kritiska med tiden. Som nämndes tidigare kan en kemisk reaktion ske efter att 

materialet är helt genombrutet om antingen alkali eller kiselsyra tillsätts. Detta bör beaktas om det aktuella 

stenmaterialet har t ex en låg halt alkali och hög halt kiselsyra och alkali kan uppkomma från yttre faktorer. Om 

asfaltsbeläggning är lagt nära ett hav eller körsträcka som saltas mycket, t.ex. en bro tillsätts natrium via 

saltningen (NaCl) och en kemisk reaktion kan ta vid. Vid jämförelse om ASR-talet påverkar brytning och 

bearbetbarhet i figur 26, 27 och 28 är inte skillnaden påtagligt men det är svårt att göra en sådan bedömning 

då den mänskliga faktorn alltid är med samt att bedömningsskalan är för kort. Skalan kan inte vara längre än så 

då det blir för svårt att göra en bedömning vid handblandning, en mekanisk blandare som mäter motstånd ger 

mer pålitliga resultat. Författarens teori kvarstår som nämns ovan att ASR-talet påverkar asfaltens livstid.  
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5.2  BRYTNINGSPROCESS 

Vid sönderdelning av asfaltsmassor för att kontrollera brytningsprocessen har det noteras att bindemedlet har 

en viss av klädnad på vissa mineral, detta problem återkommer i stenmaterial från samma täkt (Dylta). Vid en 

okulär analys ser det ut att vara främst kvarts och fältspat. Kan detta bero på ytstrukturen, att mineralen är för 

slät att bindemedlet kan fästa mot mineralet. Massan, skålen och skeden torkade i flertalet blandningar (enligt 

mixmetod 1) vilket resulterade att massan blev kompaktare, detta medför sämre bearbetbarhet. Asfaltsmassan 

med stenmaterial från Supartallen 0-16 mm torkade inte och kändes blöt under hela processen. Detta kan bero 

att övrigt stenmaterial suger upp bindemedlet, i detta arbete har bindemedelshalten varit densamma i alla 

test. 

5.3  BEARBETBARHET 

Det upplevs att bearbetbarheten påverkas av hur blöt kanterna på skålen är, då skålens kanter torkar blir 

massan mer kompakt och kornen kan inte röra sig fritt jämfört med stenmaterial från Supartallen där samtliga 

korn kan röra sig fritt under hela blandningen. Detta kan bero på att ett material med hög specifik yta har en 

större absorptionsförmåga. Oavsett om det finns ett samband ger ett högt ASR-tal negativ påverkan på 

materialet. Fast med låg specifik yta sker inte denna kemiska reaktion nog snabbt, kanske har asfaltsmassan 

redan ersatts av en ny asfaltsmassa.  

5.4  STYVHETSMODUL 

Då värdena på styvhetsmodulen anses vara likvärdiga på de provkroppar som analyserats kan det antas att 

styvhetsmodulen är densamma i asfalt innehållande stenmaterial från dessa bergtäkter. För att göra en större 

analys på styvhetsmodulen innehållande 0-2 mm från Supartallen bör stenmaterial från alla bergtäkter beaktas.  

5.5  SKÄNKSLAGG 

Då försöket endast var en fingervisning om hur skänkslagg beter sig i en kall asfaltsmassa anses det att 

diskussionsunderlaget vara otillräckligt. 

5.6  ÖVRIGT 

I kapitel 2.1 presenteras majoriteten av innehållande mineral i samtliga bergarter. I figur 7, kapitel 2.1.5 visar 

att Supartallen innehåller relativt mycket kvarts, likt de andra bergarterna. Skillnaden är att bara stenmaterial 

från Supartallen och Stöningsberget innerhåller mer plagioklas än resterande bergarter. Stenmaterial från 

Stöningsberget innehåller mer biotit än stenmaterial från Supartallen kan detta vara ”nyckeln” till 

stenmaterialets goda resultat i asfaltsmassa?  
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6. SLUTSATS 

När ordinarie stenmjölet ersattes med ett stenmjöl från Supartallen som sedan tidigare var känd för att ge 

lovande resultat i kallmassor gav en märkbar skillnad på: 

 Bearbetbarhet 

- Vid jämförelse av tabellerna i kapitel 4.1 syns en märkbar skillnad i bearbetbarheten av 

asfaltsmassan. I figur 10, kapitel 4.2 har kanterna torkat på ena betydligt mer än på andra vilket 

tyder på att massa blir mer svårbearbetad. Skillnaden på dessa massor är att ordinarie stenmjöl 

är ersatt med stenmjöl från Supartallen.  

 Brytningsprocessen 

- I kapitel 4.3 figur 11 syns en tydlig skillnad på hur brytprocessen utvecklats snabbare på hos 

asfaltsmassan med 0-16 mm stenmaterial från Stöningsberget jämfört med Supartallen. 

Täckningsgraden blev helt klart bättre när stenmjölet från Ljusberget ersattes med stenmjöl från Supartallen.  

Enligt petrografin innehåller 0-2 mm från Ljusberget 95 % fri kvarts och fri kvartsit. När stenmjölet ersattes med 

stenmjöl från Supartallen som enbart innehåller ca 47,5 % fri kristallin kvarts och ca 47,5 % albit blev resultatet 

bättre. Då kan slutsatsen dras att mängden fri kvarts och kvartsit har en inverkan på täckningsgraden. Dock 

finns det fortfarande lite att jobba på för att finna en metod som fungerar för samtliga bergtäkter. 

Täckningsgraden förbättrades men var fortfarande ett återkommande problem för mineral från vissa 

bergtäkter där bindemedlet inte hade förmågan att fästa, vid okulär undersökning tros det vara kvarts och 

fältspat som är problem-mineral gällande vidhäftning.  

Vid studie av figur 10 i kapitel 4.2 syns det att skålen med 0-16 mm Stöningsberget är betydligt torrare jämfört 

med skålen med filler och stenmjöl från Supartallen och makadam från Stöningsberget. Som tidigare nämnts i 

rapporten innehåller stenmaterial från Stöningsberget en hel del biotit som inte visar goda resultat.  

Båda blandningarna med en del skänkslagg visade inga bra resultat. Bearbetbarheten bedömdes vara nästintill 

lika dåliga på 5- respektive 10 viktprocent. Dock hade blandningen med 5 viktprocent betydligt bättre 

täckningsgrad jämfört med 10 viktprocent. 

Styvhetsmodulen testades endast på tre asfaltskroppar med olika ingående material där resultatet inte skilde 

sig åt. För att kunna dra en slutsats om styvhetsmodulen skiljer sig när ordinarie stenmjöl ersätts med stenmjöl 

från Supartallen bör styvhetsmodulen mätas för samtliga tillgängliga stenmaterial. 

Stenmaterial från Sälgsjön har 1/10 ASR-halt jämfört med stenmaterial från Supartallen men samtliga tester 

visar att asfaltsmassa med stenmaterial från Supartallen visar bättre resultat jämfört med stenmaterial från 

Sälgsjön. Detta indikerar att ASR-halten i stenmaterialet inte påverkar brytningen och täckningsgraden. 

Jämförelsen av de ingående stenmaterialen visar ingen väsentlig skillnad vilket innebär att ASR-halten inte 

påverkar brytningsprocessen och bearbetbarheten. Reaktiv kvarts (SiO2) ger upphov till ett högre ASR-tal och 

som tidigare nämnts i rapporten har bindemedel i regel problem att fästa på bergarter med höga halter SiO2 

vilket innebär att täckningsgraden kan påverkas av ASR-talet. Detta bevisligen att stenmaterial från Ljusberget 

innehåller näst intill enbart kvarts, tabell 3 kapitel 2.1.2. Detta ger dålig täckningsgrad (24h), se tabell 12 kapitel 

4.1.2. Genom att byta ut stenmjölet ger bättre täckningsgrad vid sönderdelning. Med detta kan slutsatsen dras 

att genom att ersätta stenmjöl innehållande mindre kvarts ger en bättre täckningsgrad vilket också innebär att 

asfaltsmassan håller ihop bättre.  

Figur 25 och 26 i kapitel 4.9 visar att den specifika ytan ser ut att styra bearbetbarheten. Figur 25 och 26 visar 

också att den specifika ytan styr brytningsprocessen dock visar inte figur 27 samma resultat där även 

brytningsprocessen analyseras med en annan mixmetod. Med detta kan det antas att specifika ytan styr 

bearbetbarheten om antagandet som gjorts kan göras. 
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7. REKOMMENDATIONER 

Täckningsgraden är helt klart ett återkommande problem för specifika mineraler som nämndes ovan. Om det 

bedöms vara ett stort problem över bergtäkter med höga halter SiO2 undvikas, detta genom att studera 

petrografin. 

Något att testa i framtiden är att ha en högre andel bindemedel och kanske finna ett samband mellan specifik 

yta och bindemedelshalt vilket kan medföra att allt stenmaterial oavsett specifik yta går att använda sig av. I 

samtliga försök tillsattes 7,9 % bindemedel, 10 % kanske skulle vara ett alternativ i framtiden. En annan variant 

är att enbart använda sig av stenmaterial från en bergtäkt med hög specifik yta (Stöningsberget) och köra flera 

blandningar med samma proportionering fast med olika halter bindemedel. 

Då asfaltsmassan handblandas är den mänskliga faktorn en betydande del i betygsättningen på 

bearbetbarheten och denna betygsättning är också individuell. En åtgärd på detta är en mekanisk blandare som 

mäter motståndet i massan. Med detta kan det massan bedömas efter en längre skala (1-10) och får samma 

exakta resultat varje gång oavsett tid på dygnet, första, tredje eller 20:e blandningen för dagen.  

Om intresset för skänkslagg fortfarande är intressant i framtiden har jag två alternativ att ta med sig.  

 Ändra innehållet till 2,5 vikt-% 

 Ta hänsyn till volym-% istället för vikt-% 

- I figur 28 kan högarna studeras där skänkslagg är inringat i rött och Supartallen med grönt. Filler 

och 0,063/2 mm väger nästan lika mycket med storleken på högarna skiljer sig då materialets 

densitet skiljer sig.   

 

 

Figur 28. Ingående material med 10 % skänkslagg. Inringat med grönt är stenmaterial från Supartallen och inringat med rött är 

skänkslagg. 

Som jag ser det ligger det stora problemet i att majoriteten av allt stenmaterial bryter för snabbt. Å andra sidan 

ger det ett positivt utfall av att byta ut 0-2 mm till ett stenmaterial som tidigare givit bra resultat, Supartallen i 

detta fall. Även täckningsgraden är ett problem för vissa stenmaterial. Målet med arbetet var att ta reda på om 
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det är finmaterialet som är en bidragande faktor i bearbetbarheten samt brytningen. Efter att ha arbetat med 

detta har tankarna gått fram och tillbaka hur detta problem med bearbetningen skall kunna lösas, min teori är 

att eliminera denna faktor. Detta genom att bygga en portabel blandare.  

Hur det går till idag, kortfattat: Stenmaterialet blandas i 30 sekunder med bindemedlet och lastas på upplag/i 

lastbilsflak och transporteras vidare till aktuell utläggningsplats. I transporten tillförs energi och emulsionen 

bryter och gör massan obearbetbar, här ligger problemet.  

Om det istället placeras ett portabelt asfaltsverk med en tank innehållande bindemedel intill 

beläggningsplatsen så transporteras enbart stenmaterialet från täkten. Stenmaterialet tippas i verket och 

blandas med bindemedlet i vanlig ordning. Nytillverkad asfalt går direkt ned i läggaren och hamnar på backen 

direkt, då den inte har brutit och fortfarande är bearbetbar. Detta medför att nästintill allt stenmaterial går att 

använda. Detta är en idé från en person som har mycket liten erfarenhet inom ämnet men tror fortfarande att 

det är en idé som tåls att fundera på då resultatet kan bli mycket bra. Om det är möjligt att sätta en blandare 

framför läggaren kan inspiration hämtas från en Remixer som fräser upp gammal asfalt (granulat) och blandas 

med rykande färsk asfalt som tippas i ett tråg i framkant på maskin. Istället för att tillsätta ny asfalt tippas 

stenmaterialet i trågen och blandning sker i maskin. Ett problem här skulle vara om blandaren klarar av den 

kapaciteten som krävs.  

Om ASR-talet i framtiden betraktas som ett problem och asfaltsmassan innehåller Supartallens fraktion 0-2 mm 

bör inte övrigt stenmaterial innehålla för mycket kiselsyra (max 15 %) då Supartallens 0-2 mm innehåller ca 50 

% albit vilket är ett natrium-rikt mineral. Detta kan ge upphov till en kemiskreaktion som nämndes i kapitel 2.  
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9. BILAGOR 

9.1  JÄMFÖRELSE AV DE OLIKA INGÅENDE MASSORNA ENLIGT METOD 1 

Fotografier tagna efter att massan blandats i fem minuter. Här jämförs hur torra/våta skålarna är samt hur 

asfaltsmassan ser ut, brun eller svart. 

 

Figur 29. 0-16 mm Sälgsjön till vänster och 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Sälgsjön till höger. 

 

Figur 30. Bilden till vänster innehåller 0-16 mm Ljusberget och bilden till höger innehåller 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Ljusberget.  

 

Figur 31. Bilden till vänster innehåller 0-16 mm Dylta och bilden till höger innehåller 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Dylta. 

Ovanstående figur visar ingen större skillnad i skålen vilket återspeglas i utvärderingen i kapitel 4.1 av 

bearbetbarheten.  

  

Figur 32. Bilden till vänster innehåller 0-16 mm Råsta och bilden till höger innehåller 0-2 mm Supartallen och 2-16 mm Råsta. 
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9.2  IFYLLD ARBETSBLANKETT 

 

Figur 33. Exempel på hur en ifylld arbetsblankett kan se ut. 
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9.3 PROPORTIONERING 

I följande figurer visas proportioneringarna på fraktionerna av ingående stenmaterial i asfaltsmassan.  

   

Figur 34 Dylta 0-16 mm.  Figur 35. 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Dylta. 

  

Figur 36. Ljusberget 0-16 mm. 0-2 mm   Figur 37. Supartallen 2-16 mm Ljusberget. 

  

Figur 38. 0-16 mm Råsta.   Figur 39. 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Råsta. 

  

Figur 40. 0-16 mm Stöningsberget.  Figur 41. 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Stöningsberget.  

  

Figur 42. 0-16 mm Sälgsjön.  Figur 43. 0-2 mm Supartallen 2-16 mm Sälgsjön. 

  

  

  


