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Inledning 
På senare tid har man på sina håll observerat en del skador på vägarna vilket man 
tror beror på ökad halt av glimmer i finandelen. Mot den bakgrunden har VTI på 
uppdrag av Vägverket undersökt effekten av glimmerhalt i en massa under 
simulerade vinterförhållande. 

Kunskap om effekten av glimmer och dess halt på beläggningens funktion i 
vägen är tydligen begränsad. Det förekommer ofta glimmermineral i bergkross-
material som används för asfaltbeläggningar. Man misstänker att beläggningars 
hållbarhet kan påverkas vid användning av bergart innehållande glimmermineral 
och speciellt vid närvaro av vatten och fukt under trafikbelastning. En utredning 
av glimmerhaltens inverkan har gjorts av Peet Höbeda (se bilaga 1).  

Syftet med det här arbetet är att belysa effekten av förekomst av fina 
glimmerkorn i bergkrossmaterial på massabeläggningars egenskaper och 
eventuellt också ta fram rekommendationer för gränsvärden på glimmerhalt hos 
asfaltmassor.  
 
Metodik 
Fyra serier av asfaltprov har tillverkats innehållande varierande halter av 
glimmerkorn. Serierna undersöks och utvärderas med hänsyn till styvhetsmodul, 
svällning och ev. indirekt draghållfasthet. Proverna har konditionerats under 
inverkan av saltlösning och vatten samt frys-töcykler. Rena glimmerpartiklar som 
marknadsförs kommersiellt används i massan för att få bättre kontroll av 
glimmerhalten tillsammans med en bergart som icke är särskilt känslig för dålig 
vidhäftning.  

En serie med bergkrossmaterial från Bohuslän som innehåller glimmermineral 
kommer också att undersökas för simulering av verkliga förhållanden. 

Utmattningsförsök vid senare etapp bör vara intressant också eftersom nedbryt-
ningsprocessen hos beläggning kan vara snabbare under trafikens belastningar vid 
närvaro av glimmerpartiklar.  
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Tillverkning av provkroppar  
Val av material 
Stenmaterialet härstammar från Skärlunda. Det består av ca 65 % fältspalt, 25 % 
kvarts och 10 % glimmer.  

Finmalet glimmer (kinesisk muskovit) har köpts från Norge. Det har förgrovats 
genom att frånskilja ca 30 % av material under 0,063 mm. Glimret har nedan-
stående kornfördelning efter siktning med ca 40 % passerande 0,063 mm (figur 1). 
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Figur 1 Kornfördelning hos glimmermaterial för asfaltprov.  
 
 
Val av massan 
Eftersom man tror att glimmer påverkar vidhäftningsegenskaper i närvaro av 
vatten valdes en beläggningstyp med relativt högt hålrum och låg bindemedels-
halt. AG 16 massa bedömdes vara lämplig för undersökningen. Massorna 
tillverkades enligt ATB Väg 2002 med 4,8 % bitumenhalt av typ B160–220. För 
att tillverka massa med olika glimmerhalt ersattes egenfillret (samma ursprung 
som stenmaterialet) med motsvarande vikt-% glimmer (totala fillerhalten i 
viktprocent är konstant i alla massatyper). Fyra blandningar tillverkades, en som 
referens och tre med respektive 1, 2 och 4 % inblandad glimmer. 
 
Packning av provkroppar  
Fem provkroppar per serie tillverkades med gyratorisk packningsutrustning 
(150 mm i diameter). För att kunna packa alla prover till ett hålrum runt 4,5 % har 
vinkeln på maskinen ställts till 2 grader och trycket till 6 bar. Därefter bestämdes 
kompaktdensitet på de fyra blandningarna. Hålrum på provkroppar redovisas i 
figur 2. Kompaktdensitet på massablandningar, skrymdensitet och hålrumshalt 
hos provkroppar bestämdes enligt FAS metoder 425, 427 och 413. Det konstateras 
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från figur 2 att variationen i hålrumshalten hos provkroppar från olika serier är 
liten och ligger inom gränserna enligt ATB Väg 2002. Av den anledningen 
bedöms serierna vara identiska, dock med varierande glimmerhalt.  
 

Hålrum, AG16/160-220, Gyratorisk packad
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Figur 2 Hålrumshalt hos asfaltserier. 
 
 
Metod 
Provkropparna har konditionerats enligt den preliminära metoden ”bestämning av 
beständighet för strängt vinterklimat” utarbetad av Peet Höbeda (se bilaga 2). För 
att anpassa metoden efter våra förhållanden har den modifierats på några punkter. 
Hålrummet har inte ökats med 3 % för att simulera normala förhållanden och för 
att få en uppfattning om man kan använda metoden i framtiden för kontroll av 
beläggningarnas kvalitet ur beständighetssynpunkt.  

Provkropparna har inte förkonditionerats vid 60°C. Däremot bevarades de i 
rumstemperatur i 2 veckor vilket bör ha motsvarande åldringseffekt.  

Blandningarna har inte delats in i undergrupper eftersom antalet provkroppar 
har varit begränsat (5 st per blandning). Frys- och töcykler har varit 24 timmar vid 
varje temperatur, eftersom isen inte kunde tinas upp på 12 timmar.  
 
Resultat  
Bindemedelshalt för de olika blandningarna har bestämts enligt FAS 404, vilket 
visar liten avvikelse från receptet. Enligt ATB Väg får avvikelsen vara 0,5 % för 
enskilt värde (se tabell 1). Glimmerhalten är bestämd enligt VVMB 613 och 
redovisas i figur 3. Figuren stämmer ganska bra med halt inblandad glimmer i 
asfaltserier enligt receptet. Blandning med 4 % glimmer ger upp till 70 % fria 
glimmerkorn vilket sällan påträffas i praktiken. 
 



 

6  VTI notat 8-2003 

 
Tabell 1 Bindemedelshalt och avvikelse från recept.  
Asfaltserier Bindemedelshalt Avvikelse från recept
  % % 
Ref. 4,73 0,07 
1 % glimmer 5,04 -0,24 
2 % glimmer 4,96 -0,16 
4 % glimmer 4,83 -0,03 
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Figur 3 Andel fria glimmerkorn i de olika blandningarna för respektive fraktion 
enligt VVMB 613. 
 
Volymen på provkropparna har bestämts enligt FAS 448 före och efter 
konditionering i saltlösning och destillerat vatten samt efter frys- och töcykler på 
de prov som klarat konditionering utan sönderfall. Därefter har volym-
förändringen (svällningen) beräknats. Spridningen är stor i varje grupp, dock 
finner man en tendens till volymökning efter konditionering i destillerat vatten, 
men i särklass störst inverkan efter frys- och töväxling (se figur 4).  
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Volymförändring

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

Ref. 1%
glimmer

2%
glimmer

4%
glimmer

Asfaltserier

Vo
ly

m
fö

rä
nd

rin
g 

%
efter lagring i
saltlösning
efter lagring i
dest.vatten
efter frys & tö

5 55 5 5 25 5 25 5 3n

 
Figur 4 Svällning efter konditionering i saltlösning, destillerat vatten och frys- 
och töcykler för de 4 blandningarna med antal prov som har klarat konditionering 
utan sönderfall. 
 
 
Vattenabsorptionen är oväntat nog likartad efter ovannämnda konditionering 
vilket framgår av figur 5. Detta kan bero på att en annorlunda porstruktur bildats. 
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Figur 5 Vattenabsorptionen efter konditionering i destillerat vatten och frys- 
och tö cykler för de 4 blandningarna med antal prov som har klarat 
konditionering utan sönderfall. 
 
 
Vidhäftningsegenskaper  
Styvhetsmodulen bestäms vid 3 tillfällen enligt metoden: När proverna är torra 
efter tillverkning, efter 48 timmar lagring i koncentrerad saltlösning i 40°C, 
avjoniserat vatten och efter 7 st frys- och töcykler.  
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Styvhetsmodulen på torra provkroppar varierar inte så mycket mellan de olika 
blandningarna (figur 6), men efter vattenlagring minskar styvhetsmodulen på 
provkroppar med 4 % glimmer markant och en viss tendens till minskning hos 
blandning med 2 % glimmer, medan referens och 1 % glimmerblandningarna 
visar endast mindre minskning. Resultaten tyder på att endast med 4 % glimmer 
minskas styvheten signifikant under vatteninverkan. Efter frys- och tö kunde man 
inte bestämma styvhetsmodulen på en del prover från referens, 2 % och 4 % 
glimmerhalt pga. att de har blivit skadade. I figur 6 redovisas styvhetsmodulen 
och antal prover som undersökts efter frys- och töcykler. Provkroppar med 1 % 
glimmer har påverkats minst, inga provkroppar gick sönder medan provkroppar 
från de övriga blandningarna har försämrats signifikant genom sönderfall av en 
del provkroppar (2 till 3 av varje serie) och minskat i styvhetsmodul, vilket tyder 
på försämring av vidhäftningsegenskaper. 
 

Styvhetsmodul vid 10°C, AG16/160-220, Gyratorisk 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Ref. 1% glimmer 2% glimmer 4% glimmer

Asfaltserier

St
yv

he
ts

m
od

ul
 (M

Pa
)

Torr
Efter vattenlagring
Efter frys & tö

5 55 5 5 25 5 25 5 3n=

  
Figur 6 Styvhetsmodulbestämningar före och efter konditionering med 
antal prov som har klarat konditionering utan sönderfall. 
 
Qvinter beräknas från förhållandet mellan styvhetsmodulerna för ”vinterkonditione-
rade” provkroppar och torra referensprovkroppar enligt nedanstående formel: 
 
 Qvinter = 100*qvinter/qtorr 
där 
 Qvinter = beständighetstal, i procent (%) 

qvinter = medelvärde av styvhetsmodul för ”vinterkonditionerade” prov, 
uttryckt i MPa  

 qtorr = medelvärde av styvhetsmodul för torrt lagrade referensprov, 
uttryckt i MPa 

 
I beräkning av Qvinter har man använt styvhetsmodulen från torrtillstånd före 
konditionering i stället för qtorr. Resultatet av Qvinter redovisas i tabell 2 vilket 
bekräftar slutsatserna. 
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Tabell 2  Qvinter i procent för de olika blandingarna  
 Ref. 1% glimmerhalt 2% glimmerhalt 4% glimmerhalt 

Qvinter 67 68 55 34 
 
 
Fillerhalt i volymprocent 
Redan vid tillverkning av massorna observerades att massan blir torrare med 
ökning av glimmerhalten vilket figur 7 visar. Därför har man jämfört volymför-
hållandet mellan glimmer och Skärlundafiller (se figur 8 och 9). Figurerna visar 
tydligt att glimmer har större volym än egenfiller.  

För att klarlägga fillervolymens betydelse för funktionsegenskaper hos 
beläggning bestämdes korndensitet hos råfiller och hålrumshalten hos torrpackat 
filler enligt FAS Metod 258 respektive 252 (Rigden test). Resultatet redovisas i 
tabell 3. Ju större hålrummet är hos fillret desto mer bindemedel behövs för 
bitumentäckning av fillerpartiklar. Resultaten tyder på att filler från glimmerrikt-
material behöver betydligt mer bindemedel än egenfiller från Skärlundagranit. 
Detta pga. skillnaden i materialegenskaper (kornform m.m.) mellan de två testade 
fillertyperna. Glimmer är dessutom elastisk och svårpackad. 
 
Tabell 3 Korndensitet och Rigdentalen för egenfiller och glimmer   

 Korndensitet i g/cm3  Rigdental i volym % 
Egenfiller 2,648 32,2 

Glimmerkorn 2,845 73,7 
 
 

  
Figur 7 Jämförelse mellan referensblandning och blandning med 4 % glimmer.  
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Figur 8 Jämförelse av volymen hos glimmer och egenfiller i vått tillstånd. 
 
 

 
Figur 9 Jämförelse av volymen hos glimmer och egenfiller i torrt tillstånd.  
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Från Rigdentalet (hålrumshalten hos torrpackat filler) har man räknat fram 
halterna i volymprocent av egenfiller och glimmer i stenmaterialet för de olika 
blandningarna enligt formeln nedan.  
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där 
 Vf = fillervolym i cm3  
 mef = egenfillers vikt i g 
 ρef = egenfillrets korndensitet i g/cm3  
 Hef = egenfillrets Rigdental i volym % 
 mg = glimrets vikt i g 
 ρg = glimrets korndensitet i g/cm3  
 Hg = glimrets Rigdental i volym % 
 V = fillerhalt i volym % 
 ms = vikt av sten i g 

ρs = stenens korndensitet i g/cm3  
 
Det konstateras från figur 10 att fillervolymen ökar med ökad glimmerhalt. Detta 
bör ha avgörande betydelse för funktionsegenskaper hos en beläggning. Med 
andra ord bör man ändra i sammansättningen vid användning av glimmer genom 
att minska glimmerhalt i viktprocent i jämförelse med egenfiller eller att öka 
bindemedelshalten. Principen bör vara att hålla andelen filler konstant i 
volymprocent. Figuren visar också försämring i styvhetsmodul 100-Qvinter efter 
konditionering (vattenlagring och 7 st frys- och töcykler). Resultaten i figur 10 
visar tydligt samband mellan fillervolym och försämring av styvhetsmodul.  
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Figur 10 Försämring av styvhetsmodulen kontra halt av filler i volym %. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Det är klarlagt från den här begränsade undersökningen att man måste 
särbehandla beläggningsmassor vid användning av stenmaterial med hög halt av 
glimmerpartiklar. Undersökningen planerades att uppfylla sammansättningskrav 
(proportionering) enligt gällande specifikationer, nämligen ATB Väg 2002, vilket 
ger anvisningar med hänsyn till viktprocent och tar inte hänsyn till volymprocent. 
Detta brukar normalt inte vara ett problem, men pga. den stora avvikelsen i 
kornform hos glimmerpartiklarna bör hänsyn tas vid användning av glimmerrika 
bergmaterial.  

Det konstateras att vid användning av material med hög glimmerhalt i 
viktprocent kan funktionsegenskaperna försämras kraftigt. Hur glimmer kan 
påverka resultaten är inte klarlagt. Det kan bero på att sammansättningen i 
volymprocent ändrades vid användning av glimmer för att uppfylla kraven i ATB 
Väg.  

Det är värt att testa nya provserier med olika glimmerhalt så att den totala 
fillervolymen (egenfiller + glimmer) hålls konstant eller anpassa bindemedelshalt 
efter fillervolymen. Det innebär att avvikelse från specifikationerna i ATB Väg 
måste göras.  



Peet Höbeda 11 november 2002 Arbetsexemplar  Bilaga 1 
 Sid 1 (19) 
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B. Glimmerrika stenmaterial i asfaltbeläggning. 
 
1. Allmänt om glimmerrika bergarter och producerat stenmaterial 

 
Som redan tagits upp i del A kan glimmer vid väl kontrollerade förhållanden 
användas som armerande beståndsdel (”platt fiber”) eller förstyvande filler i 
asfaltbetong. Samtidigt kan glimmer också användas som smörjmedel i vissa 
applikationer. 
 
Glimmerrika bergarter har dålig slitstyrka, särskilt i slitlager som utsätts för 
dubbslitage. Flisiga, ofta stängliga korn bildas vid krossning av bergarter där 
glimmern är orienterad och bildar sammanhängande skikt. Glimmerskikten bildar 
brottanvisningar och mineralet ger i grovkornig utbildning dessutom upphov till 
försvagad vidhäftning till bitumen eftersom det kan spalta upp mekaniskt i 
partikelytan.  
 
De sämsta bergartsvarianterna döms i regel ut genom tester som Los Angeles-, 
sprödhetstal och kulkvarnsprovning. Hyppää (1966) och Kauranne (1970) anser 
att dålig hållbarhet hos vissa beläggningar i Finland berott på stenmaterial med 
hög glimmerhalt, dock utan att gå in på några detaljer. Weber (1968) nämner att 
man har problem med fylliter och glimmerskiffrar i några kantoner i Schweiz och 
långa transporter av bättre material därför är nödvändiga. Fletcher (1991) nämner 
kortfattat att stenmaterialen i Syd Carolina har höga glimmerhalter och häftar 
dåligt till bitumen utan vidhäftningsbefrämjande tillsatser. Los Angelestalen är 
50–60 och bergarterna tenderar att bilda stenmjöl med hög glimmerhalt. I Georgia 
har man problem med höga glimmerhalter i både grov- och finballast, 
företrädesvis framställda av gnejsgranit (jfr. nedan). Glimmerhalt ger upphov till 
försämrad motståndskraft mot plastisk deformation och utmattning hos 
asfaltbeläggning. 
 
Vissa inhomogena, glimmerrika bergarter kan dock genom kraftig kubisering ge 
stenmaterial med ganska bra provningsvärden (bl.a. kulkvarnsvärde). Det bildas 
dock samtidigt stenmjöl av dålig kvalitet, med hög halt av fria glimmerkorn. 
Egenfillret får hög halt av finkornig glimmer och vittringsprodukter eftersom 
företrädesvis de sämre, mjuka och vattenkänsliga mineralbeståndsdelarna kommer 
att anrikas (Schellenberger m.fl., 2000). En hård kubisering innebär även rundad 
sten med avrundade kanter som ger beläggning med sämre stabilitet.  
 

Det har påvisats av Nieminen och Uusinoka (1986) att muskovitglimmer har 
dålig vidhäftning till bitumen enligt Hallbergs metod. Detta kan bero på att 
kaliumjoner går i lösning vid fuktighet, jfr. med dålig vidhäftning vid bergarter 
som är rika på kalifältspat. En erfarenhet från betongteknologin kan vara relevant 
i sammanhanget, man har nämligen funnit att muskovit är betydligt skadligare än 
biotit, men också att muskovit kan förbättras genom förbehandling med 
uppslammad kalk så att godtagbar tryckhållfasthet uppnås, De och Jain, 1977. 
Som bekant använder man sig också av kalkhydrat för att förbättra vidhäftningen 
mellan dåliga stenmaterial och bitumen.   
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Variationerna i glimmerhalt och därmed stenmaterialets bitumen- och 
vattensugande förmåga är ett av huvudproblemen vid användning av glimmerrika 
bergarter i asfaltbeläggning. Arand (1982) påpekar att glimmermineral kan suga 
in bitumen selektivt så att beståndsdelar med låg molekylvikt sugs in i mineralet 
varvid det ”verksamma bitumenet” blir anrikat på asfaltener och därmed hårdare. 
Han menar också att glimmermineral kan ha en katalytisk effekt och påskynda 
bitumenåldringen. Detta beror på förekomsten av metallsalter, i så fall borde 
biotitglimmer, med hög halt av järn, vara mer skadlig än muskovit. Höbeda m.fl. 
(1978) har vid en skadeutredning av väg 375 (den s.k. Silvervägen) i 
fjälltrakterna, belagd med oljegrus, funnit att det skifferrika stenmaterialet sugit in 
vägolja så att beläggningen blivit ”mager” och av dålig beständighet. Man hade 
följt Vägverkets dåvarande anvisningar för ”normala” stenmaterial vid 
proportioneringen av oljegruset och inte anpassat bitumenhalten. 
 
Rutinprovningar av stenmaterial kan inte alltid urskilja glimmerhaltigt och 
potentiellt skadliga bergmaterial. Miskovsky (1988) har relaterat glimmerhalter, 
upp mätta i tunnslip, mot resultaten från provningar som flisighet, sprödhet, 
slipvärde och kulkvarnsvärde, dock utan att finna några signifikanta samband. 
Han har dock undersökt graniter och ortognejser med glimmerhalter mellan  
2–15 vol-% (mikroskopisk studie av tunnslip) och således inte studerat sådana 
bergarter där glimmer bildar sammanhängande separata skikt och därmed utgör 
svaghetsplan (t.ex. metagnejser, fylliter och glimmerskiffrar). Det är väl känt att 
en viss halt av finkornig glimmer t.o.m. kan öka slaghållfastheten enligt Los 
Angeles- eller sprödhetstal (en viss glimmerhalt i betong kan även ge ökad 
slagseghet trots att betongens tryckhållfasthet samtidigt nedsätts). 
 
I BYA Nytt 86 maximerades glimmerhalten i beläggningssten till 10 vol-%. Stora 
svårigheter, dels att bestämma glimmerhalten i inhomogena bergarter på ett 
korrekt sätt (tunnslip m.fl. metoder), dels vetskapen att många etablerade 
bergtäkter skulle bli underkända, har dock gjort att sådana krav inte har tagits med 
i senare dokument (VÄG 94 och ATB/VÄG 2002). Man kan även notera i 
anvisningar från länder som Finland och Norge att det sägs i allmänna ordalag att 
bergarter med höga glimmerhalter inte bör användas. Metoder för att bestämma 
glimmerhalt har veterligen inte tagits fram. Enbart glimmerhalt utgör dock inget 
bra mått på bergartskvalitet utan hänsyn måste också tas till mineralets storlek och 
orientering, ansamling till separata skikt, förekomst av omvandling mm. 
 
Weber (1968) ger en tabell för tolerabel glimmerhalt hos stenmaterial till 
asfaltbeläggning i en artikel och samma tabell återfinns senare i schweizisk norm 
SN 670710d från 1980 (tabell 1). Man skiljer mellan grov och fin glimmer,  
<3 mm i det senare fallet. Grov glimmer anses vara särskilt skadlig. Weber 
påpekar att sekundära mineral som klorit och talk måste likställas med glimmer. I 
USA föreligger det enligt NCAT (1991) inga krav på glimmerhalt hos ”coarse 
aggregate” (>4,8 mm) i någon av delstaterna. Man anser också att vad som 
egentligen är relevant är den glimmerklädda ytan hos partiklarna och inte den 
totala glimmerhalten i bergarten, detta beroende på mineralets förmåga att 
försämra vidhäftningen till bitumen genom sin spaltbarhet. Eftersom brott 
företrädesvis följer mineralets spaltplan är förmodligen hög andel glimmerklädd 
yta på partiklarna särskilt skadlig. 
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Glimmerrika bergarter tenderar att sönderfalla vid upphettning i asfaltverk 
eftersom mineralets anisotropi ger upphov till stora inre spänningar, kristallvatten 
kan delvis drivas ut och biotit sönderfalla (Höbeda, 1985). Löberg (1991) har 
använt sig av termisk påkänning vid 900oC för att urskilja svaga stenmaterial och 
menar att metoden också kan vara lämplig för bedömning av förekomst av 
glimmer (som innehåller hårt bundet vatten). En europastandard, EN 1367-5 
”Resistance to thermal schock”, föreligger (upphettning 3 minuter vid 700oC) som 
dock inte räcker till för att bedöma förekomst av glimmer. Struilleau (1996) har 
använt sig av differensen av glödgningsförlusten mellan 750 och 1 050oC som 
mått på glimmerhalt vid granitiska bergarter. På så sätt tar man inte med det 
vatten som drivs bort vid lägre temperaturer från exempelvis vittringsprodukter 
(men som egentligare kan ha skadligare inverkan).   
 
2. Halt av fri glimmer i stenmjöl (”fine aggregate”). 
 
Enligt EN 13043 ”Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for 
roads, airfields and other trafficated areas” definierar man ”fine aggregate” som 
material mindre än 2,0 mm, men som är större än 0,063 mm. Inom detta intervall 
är det särskilt vanligt med fria glimmerkorn, men också blandkorn med 
vidhäftande glimmer förekommer, något som beror på mineralstorleken i 
bergarten. Glimmerfjäll i hög halt försvagar asfaltbeläggningen, dels genom att 
spaltningen ger upphov till sprickanvisningar, dels genom att fjädra och 
överbrygga andra, mer kompakta korn och därmed försvåra packning. 
Glimmerkornen tenderar att orientera sig vinkelrätt mot packningsriktningen. Fria 
glimmerkorn har stor specifik yta men bitumen sugs också in mellan 
glimmerbladen. Bitumenbehovet ökar i asfaltmassan, men ofta på ett okontrollerat 
sätt. Hyppää (1967) har noterat att man sällan får ”feta” partier i en nylagd 
asfaltbeläggning om glimmerhalten är hög. Hyppää (1964) har konstaterat att 
muskovit binder mer fotogen (enligt CKE metoden) än andra mineral. Ytterligare 
laboratorieförsök med glimmer har dock inte gjorts.  
 

Stora variationer i glimmerhalt kan förekomma i stenmjöl och egenfiller samt 
beläggningen får dålig hållbarhet (i extremfall t.o.m. potthål strax efter 
utläggning). Förekomst av sekundära mineral som klorit, talk och lermineral kan 
ha en särskilt negativ inverkan och tyder på ett vittrande stenmaterial. Weber 
(1968) nämner i korthet att vid höga halter kan de fria glimmerfjällen, 
tillsammans med klorit och finare skiktsilikater (lermineral), orientera sig till 
sammanhängande, smörjande filmer som bildar skjuvplan i asfaltbeläggningen. 
En vågbildning (korrugering) kan t.o.m. bildas under trafikbelastning. Den inre 
friktionen i stenskelettet går därvid förlorad. Möjligen kan en bildning av 
glimmerrika svaghetsplan uppkomma redan vid vältningen av den varma 
beläggningen.   

 
I detta sammanhang är det intressant att notera att vägskador i form av 

vågbildning och sprickor konstaterats av VTI på väg U 553, Dingtuna (Jacobson 
och Hornwall, 1999). Bergtäkten nära Dingtuna innehåller rikliga mängder av 
sericitglimmer i gnejsgranit enligt undersökning gjorda av Höbeda (2002) och 
stenmaterialet ger enligt Vägverket, Region Mälardalen, beläggningar med dålig 
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beständighet. Den tidigare VTI utredningen har påträffats först i efterhand och 
inte uppmärksammats vid utredningen. Dålig vidhäftning mellan asfaltlager har 
ibland tillskrivits glimmer som har ansamlats och orienterat sig mellan lagren så 
att avlossning kunnat ske (Arnesen, pers. medd. 2001). 
 
Stränga krav på maximal halt av fri glimmer i sand, grus och krossat berg i 
asfaltbeläggning har redovisats i Schweiz, jfr. Tabell 1 (krav finns även för filler, 
jfr. 3.1). I Georgia tillåter man däremot upp till 35 % glimmer (förmodligen  
korn-%) i ”fine aggregate” (< 4,8 mm). Några andra krav på halt av fri glimmer 
för stenmaterial till asfaltbeläggning har inte påträffats i litteraturen.  
 
Enligt erfarenheter i Georgia ger höga halter av fria glimmerkorn 
asfaltbeläggningar med dålig hållbarhet. En omfattande laboratorieundersökning 
har gjorts (Barksdale m.fl., 1992) av stenmaterialets betydelse för plastisk 
deformation och utmattningsmotstånd hos asfaltbetong. Den första egenskapen 
undersöktes med Georgia Loaded Wheel. Utmattningsmotstånd har däremot inte 
bestämts experimentellt utan genom beräkning med hjälp av ett datorprogram 
(GTfatigue), utgående från indirekt draghållfasthet och parametrar från 
proportionering. Följande stenmaterialegenskaper bestämdes: Kornform, specifik 
yta, halt av fri glimmer, yttextur och petrografisk analys. Hållfasthet eller 
nötningsmotstånd bestämdes inte. Det visade sig att halten av fria glimmerkorn 
(biotit och muskovit) i stenmjölet (filler ej medräknad) kunde vara upp till  
50 korn-% från vissa täkter med gnejsgranit. En multipel regressionsanalys 
utgjordes med resultaten från stenmaterialtester som oberoende variabler. 
Glimmerhalten utövade den i särklass största inverkan av alla studerade 
stenmaterialvariabler på beläggningsegenskaper. Resultat från Marshallkvot 
(stabilitet/flytvärde), Marshallstabilitet och -flytvärde relaterade till halten fri 
glimmer. Barksdale m.fl. (1992) ger dock inga rekommendationer beträffande 
tolerabel glimmerhalt i asfaltbeläggning. 
 
Det kan också noteras att yttextur bestämdes enligt en flödestest besläktad med 
EN 933-10 ”flow coefficient of fine aggregate” (test av franskt ursprung). 
Resultaten påverkades starkt av glimmerhalten. Samma sak har påvisats av 
Höbeda (1987) vid användning av den franska metoden som numera är 
europastandard (Tabell 2a och b). Glimmer hämmar flödet genom den extrema 
kornformen. 
 
Försök gjorts i Sverige att studera effekten av kommersiell glimmer på 
egenskaperna hos asfaltbeläggning. Mesch och Pettersson (1982) har vid ett 
examensarbete vid KTH, initierat av VTI, blandat in upp till 7,5 vikt-% 
muskovitglimmer (<4 mm) i HAB12T. Man har därvid varierat packningsarbetet 
(Marshallinstampning) och sammansättningen på så sätt att ett något så när 
konstant hålrum på ca 4 % erhölls. Den indirekta draghållfastheten hos 
provkropparna nedsattes rätlinjigt med ökande glimmerhalt. Provning gjordes 
även efter vattenmättning av provkropparna varvid hållfastheten reducerades till 
nära hälften vid de högre glimmerhalterna 5 och 7,5 vikt-% (figur 1). Vad man 
fått fram här är främst glimmerfjällens förmåga att bilda brottanvisningar i 
beläggningen, men även mineralets negativa inverkan på beständighet vid testning 
av vattenmättad provkropp.  
 



Peet Höbeda 11 november 2002 Arbetsexemplar  Bilaga 1 
 Sid 5 (19) 

VTI notat 8-2003 

Miskovsky (1991) har på uppdrag av Vägverket gjort ganska likartade försök med 
inblandning av glimmer i kvartsit, men inte proportionerat om asfaltmassan eller 
varierat packningen. Hålrummet har då kommit att variera stort, mellan ca 1 till 
13 vol-% (figur 2). Indirekt draghållfasthet nedsattes mycket starkt med ökande 
glimmerhalt (figur 3a). Vad man här har fått fram är förmodligen mineralkornens 
förmåga att motverka packningen som skett enligt Marshallmetod. Därigenom 
reducerades Marshallstabiliteten (figur 3b) medan flytvärdet ökade. Det kan här 
noteras att både flytvärde och brottdeformation vid indirekt dragförsök ökade 
starkt från 2,5 vikt-% glimmer (figur 4 a och b), något som förmodligen tyder på 
att glimmerkornen omfördelas och börjar ansamlas till skikt så att smörjande 
glidplan kan bildas. 
 
Slitstyrkan enligt Trögermetod (Mesch och Pettersson 1982) bestämdes för 
provkroppar som hade olika glimmerhalt i stenmjöl 0–4 mm, men annars en 
konstant stenkvalitet (granit) hos material 4–11 mm. Enligt figur 5 reducerades 
slitstyrkan med glimmerhalten upp till en inblandning på 5 vikt-%, men sedan 
avtog slitaget, med all sannolikhet beroende på att modulvärdet nu avsevärt 
reducerats genom glimmermineralens fjädrande förmåga som ger upphov till låg 
styvhetsmodul (samma effekt på Trögerslitstyrka erhålls om ett elastomer-
modifierat bitumen används).  
 
I praktiken kan stenmjöl (”fine aggregate”) innehålla glimmer och lermineral som 
underkorn. Herbst (1977) påpekar i Österrike att konstaterad svällning hos 
asfaltprovkroppar beror på glimmer och sekundära omvandligsprodukter som 
lermineral m.m. i stenmjölet (förutom i fillret). Fenz m.fl. (1998) har undersökt 
svällningen hos asfaltbetong innehållande polymermodifierat bitumen och funnit 
att även om svällningen reduceras något i jämförelse med bitumen utan polymer, 
utgör svällningen fortfarande ett problem. 
 
3. Glimmer i filler. 
 
I Sverige är det vanligt att använda sig av egenfiller i asfaltverken och speciella 
fillertester utförs därför sällan. Skelettasfalt kräver dock mycket filler och för 
denna massatyp tillsätts i regel något kalkstensfiller. Detta utgör dock inget krav 
enligt ATB VÄG 2002 eller TVbel2002.  
 
Ett ökande antal beläggningsskador har konstaterats efter energikriser, med början 
på 1974. I slutet på 70-talet och början av 80-talet förekom det debatt i Sverige 
(Sjöblom, 1982), men även internationellt (NCHRP, 1983) om att det skett en 
försämring av bitumenkvalitet som förorsakat sämre hållbarhet hos asfalt-
beläggningar. Man har hävdat att detta beror på att nya processer införts i 
oljeraffinaderierna. Någon försämring av själva bitumenet har dock inte kunnat 
påvisas genom rutinmässiga bitumentester.  
 
Ungefär samtidigt har dock skärpta miljökrav gjort att det filler, som tidigare 
släpptes ut från asfaltverken eller samlades upp i våtavskiljare, nu fångades i 
cykloner och påsfilter. Detta egenfiller var ekonomiskt fördelaktigt att använda i 
asfaltmassan, i stället för tidigare ”köpfiller” som dock är av väl kontrollerad 
kvalitet (främst kalkstensfiller). Cyklonfillret är grövre och filler från påsfilter 
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(”baghouse dust”) finare än normala köpfiller. Egenfillrets mineralogiska 
sammansättning kommer dessutom att variera. Vid förekomst av glimmer, men 
också andra skiktsilikater som klorit, lermineral m.m., sker det vid inhomogen 
berggrund en svårkontrollerbar anrikning av de dåliga komponenterna.  
 

Laboratorieundersökningar av ”baghouse dust” från rökgasrening i asfaltverk 
har visat att sådana produkter i regel går att använda, men också att de i regel är 
finare än ”normalfiller” (kalkstensfiller) och verkar även som komponent i 
bitumenet (”bitumen extender”) förutom att ha ren fillerverkan. Man har dock inte 
alltid studerat inverkan på beständighet hos asfaltbeläggning. Vissa egenfiller kan 
verka alltför förstyvande på asfaltmassan och ger svårpackade, ”spröda” 
asfaltmassor (NAPA Information Series 101, 1987, så kallade ”tender 
mixtures”?). I Sverige har laboratoriestudier gjorts av Isacsson (1987) som dock 
inte funnit någon större effekt av studerade filler på beläggningsegenskaper. 

 
Enligt tidigare erfarenheter från testning av filler är sådana material som 
innehåller bladiga mineral (skiktsilikater såsom glimmer, klorit och lermineral) 
mer bitumenkrävande och förstyvande på bitumen än filler som består av mera 
massiva korn, t.ex. kalkstensfiller men också filler bestående huvudsakligen av 
kvarts och fältspatmineral. Warden (1959) har funnit att ett glimmerrikt filler ger 
asfaltbetong med högre stabilitet än kalkstensfiller. Ewers och Heitman (1965) 
beskriver glimmerhaltigt skiffermjöl som stabilitetshöjande köpfiller i asfalt-
beläggning. Talk, som har extremt stänglig kornform har även använts som ett 
förstyvande ”köpfiller”. I Indien (Latheef m.fl., 1985) har extremt finmalen 
(mikroniserad) glimmer studerats som ”bitumen extender” och man tycker sig ha 
fått asfaltmassa med förbättrade egenskaper, bl.a. i fråga om vattenkänslighet. 
Bitumenet blir något hårdare genom tillsatsen och man anser att specialmalen 
glimmer kan ersätta upp till 15–20 % av det importerade bitumenet. (Indien är en 
stor glimmerproducent). Endast laboratoriestudier redovisas dock. 
 
Hintsteiner (1986) påpekar dock att mer uppmärksamhet måste ägnas åt filler-
komponenten i asfaltmassa, egenfiller kan innehålla glimmer och skiktsilikater 
som kan ta upp fukt och t.o.m. binda denna molekylärt. Vid upphettning i 
asfaltverk frigörs sedan vattnet och kan utöva en negativ inverkan på 
beständighet. Med all sannolikhet har de enligt Hintsteiner ökande problemen 
med sämre beläggningar delvis berott på en förändring av fillerkvalitet. 
Schellenberg m.fl. (2000) menar också att den hårda kubiseringen i Tyskland (för 
att uppfylla stränga krav på slaghållfasthet) har gett ett försämrat stenmjöl och 
manar till försiktighet vid användning av egenfiller.  
 
Schellenberger (2002) har vid kompletterande undersökningar funnit att den filler 
som fångas in från rökgaserna, generellt är av sämre beskaffenhet än mald filler 
av samma bergart, detta beroende på innehållet av mineralbeståndsdelar som är 
porösa, har stor specifik yta och är bitumensugande. Klorit, som har bildats 
sekundärt av primära mörka mineral, utgör enligt Shellenberger en särskilt dålig 
beståndsdel. Malda filler tillverkas däremot av ”bra” berg och är inte anrikade på 
dåliga mineralbeståndsdelar. Metylenblåvärdena (jfr. 3.1) hos de i Tyskland 
undersökta fillrena var låga och halten av svällande lermineral därmed också låg. 
Det anses viktigt att man kontrollerar egenfiller genom röntgendiffraktion för att 
få en uppfattning om eventuell förekomst av olika lermineral, men även andra 
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olämpliga beståndsdelar som klorit, sericit m.m. Schellenberger avråder från en 
alltför omfattande användning av egenfiller i asfaltmassa, speciellt i bindlager, 
men även i slitlager som har högre hålrum än 4 %. Det sägs vara viktigt att 
bestämma vattenkänsligheten hos provkroppar och då vid ett kontrollerat hålrum 
som ligger mellan 5 och 7 %.  
 
Tillsats av kalkstensfiller och särskilt av släckt kalk rekommenderas av 
Schellenberger (2000) för att inaktivera de vattenkänsliga beståndsdelarna i filler, 
främst lermineral i slit- och bindlager. Rudert och Ritter (1983) menar att vid 
användning av kalkstensfiller uppkommer det inga ogynnsamma svällningsreak-
tioner från lermineral som finns i egenfiller. Vid andra undersökningar (Ishai, 
1984) har man däremot kommit fram till att kalkstensfiller måste betraktas som en 
inaktiv beståndsdel, medan släckt kalk utövar en vidhäftningsbefrämjande verkan 
och kan betecknas som en aktiv filler. Mycket positiva effekter av släckt kalk, 
men också av Portlandcement och mald hyttsand har konstaterats av Höbeda och 
Chytla (1999) samt Höbeda (2001). Dessa undersökningar har dock inte gått in på 
glimmerhaltens inverkan.   
 
3.1. Fillertester 
Ett flertal fillerundersökningar har gjorts i olika länder även om glimmer sällan 
har utgjort försöksmaterial. Flera av undersökningarna har den svagheten att man 
studerat inverkan av filler på bitumen och asfaltmassa, men försummat 
beständighetsfrågor. Vissa filler och främst de som innehåller lermineral kan 
fungera väl vid torra provningar, men förorsaka svällning och sönderfall vid 
testning av vattenkänslighet. Erfarenheter av vattenkänsliga filler föreligger från 
Europa (i synnerhet tyskspråkiga länder vid Alperna med metamorf och ofta 
glimmerrik berggrund) och USA. I Tyskland och Österrike har man tills nyligen 
inte haft någon test för vattenkänslighet av typ våt/torr hållfasthet utan i stället 
använt sig av en svällningstest på asfaltprovkropp (DIN 1996-9 resp. ÖNORM B 
3681). 
 
I schweizisk standard för filler SN 670 135 finns krav på halter av dåliga 
beståndsdelar i filler för asfaltbeläggning enligt nedanstående tabell (problem med 
schweizer-fransk terminologi): 
 
 
Dåliga beståndsdelar 
vikt-% 

Slitlager, 
etanchéites

Undre lager, (Couches 
de support et fondation) 

a) lermineral 2 4 
b) glimmer, klorit, porösa 
eller omvandlade korn 

5 10 

a) + b) 5 10 
 
Det saknas dock tillförlitliga metoder för att bestämma dessa halter och även 
tillräckliga kunskaper om den inverkan som dåliga fillerbeståndsdelar utövar 
främst på bitumenåldringen. Av den anledningen har ett schweiziskt forsknings-
projekt nyligen utannonserats (Strasse und Verkehr nr 4, 2002) för att ta fram 
metodik för bedömning av fillerkvalitet särskilt med avseende på innehåll av 
klorit och fina glimmermineral, sericit, förutom lermineral. Man anser att en sådan 
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fillertest saknas i den europeiska produktstandarden för stenmaterial till 
asfaltbeläggning, EN 13043 (jfr. nedan). Schellenberger (2002) rekommenderar 
att filler ska testas med röntgendiffraktion vartannat år vid rutinmässig kvalitets-
övervakning, men bättre analysmetodik än vad som numera används efterlyses. 
Müller (1998) beskriver svårigheter att undersöka skadliga beståndsdelar i filler 
genom röntgendiffraktion.  
 
En del av testerna som finns i EN 13043 kan förmodligen, vid rätt användning, på 
ett indirekt sätt avslöja olämpligt filler. Det förekommer en test för ”harmful 
fines”, SS-EN 933-9, Annex A, metylenblåabsorption, men erfarenheterna är 
ringa av denna franska metod i Europa. Testen är främst till för att påvisa 
förekomsten av svällande lermineral. Schellenberg rekommenderar kontroll av 
kvaliteten hos finmaterialet enligt sandekvivalenttest (EN 933-9), men 
metylenblåabsorption EN 933-8 är också av värde i sammanhanget. De nya 
europastandarderna har testats av Höbeda och Chytla (1999).  
 
En mycket likartad test för metylenblåabsorption har studerats i USA, skillnaden 
är främst den att provningen utförts på material <0,075 mm, i stället på material 
<0,125 mm som föreskrivs i europastandard. Kandahl m.fl. (1998) har påvisat 
samband med vattenkänslighet hos asfaltbetong (AASHTO T 283, en metod som 
är besläktad med FAS Metod 446) medan Aschenberger och Zamora (1995) ger 
erfarenheter av beläggningars hållbarhet i praktiken vid förhållandena i Oregon 
(Figurer 5a och b). Dåliga beläggningar har i regel höga värden för 
metylenblåabsorption. 
 
Det förefaller dock av de europeiska erfarenheterna att döma som om 
metylenblåtest inte räcker till för en riktig bedömning av filler, innehållande andra 
skadliga beståndsdelar som klorit, sericit, kolloider och icke svällande lermineral. 
Franska försök, gjorda av Campanac (1981), där olika rena lermineral tillsatts 
fillern i asfaltbetong, redovisas i Figur 6. Det framgår att de icke svällande 
lermineralen som illit (besläktat med sericit) har stort inflytande på vatten-
känslighet (r/R), bestämd på asfaltbetong genom enaxiell provtryckning enligt 
Duriezmetod, dels i vattenmättat (r), dels torrt tillstånd (R). 
 
Fillertester i ATB VÄG 2002 och TVbel 2002.  
Enligt Kapitel F.4.4. i ATB VÄG 2002 krävs inga särskilda fillertester vid 
egenfiller. Kalkstensfiller, cement och släckt kalk räknas som tillsatsmedel samt 
ska uppfylla särskilda krav i Kapitel F6. Några krav på filler återfinns inte i TVbel 
2002. 
 
Fillertester i EN 13043, stenmaterial till asfaltbeläggning. 
I Europa är det vanligt med fabrikstillverkat filler och den europeiska 
produktstandarden för stenmaterial till asfaltbeläggning EN 13043 innehåller flera 
fillertester för att uppfylla de skiftande kraven som finns i olika länder. 
”Köpfiller” betecknas ”filler aggregate”, egenfiller däremot ”fines” (båda <0,063 
mm). Är halten ”fines” >3 % i ”fine aggregate” (<2,0 mm) ska man bestämma 
metylenblåabsorption (MBf), i detta fall på material <0,125 mm. Är halten ”fines” 
>10 % gäller även de övriga fillerkraven som anses nödvändiga i ett visst land. 
Europastandard innehåller ett flertal specialprovningar för filler, dock ofta 
avsedda för fabrikstillverkade filler som baserar sig på blandningar av flygaska 
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m.fl. komponenter. Den mest elementära testen är metylenblåabsorption, utfört på 
prov <0,125 mm. Sandekvivalent, som föreskrivs i Superpave samt rekommen-
deras av Schellenberg m.fl. (2000), finns dock inte med i den europeiska 
produktstandarden.  
 
Följande fillertester föreligger (förslaget till produktstandard är inte översatt till 
svenska, därav den engelska texten): 
 
Geometrical requirements: 
EN 933-10  Particle size distribution (air jet sieving). 

EN 933-9    Harmful fines (Annex A), metylenblåabsorption, MBf 
Physical requirements: 
EN 1097-5   Particle density 
EN 1097-5   Water content 
Stiffening properties: 
EN 1097-4   Voids of dry compacted filler (Rigden test) 
EN 13179   “Delta ring and ball” for filler aggregate 
Chemical requirements: 
EN 1744-1    Water solubility 
EN 196-21    Carbonate content 
EN 459-2      Calcium hydroxide content of mixed filler 
Requirements of consistency of filler (vid fabrikstillverkning av filler): 
prEN 13179  Bitumen Number 
EN 1097-3    Loose bulk density in kerosene 
EN 196-6      Blaine test 
EN 1744-1    Loss on ignition (for fly ash)  
prEN 1744-4 Water susceptibility of filler 
 
Samtliga fillertester är numera också svenska standarder. Varje land har rätt att 
välja de tester som anses vara relevanta. Det förekommer en test för 
vattenkänslighet för filler (prEN 1744-4) som ännu är en preliminär standard. Den 
består av två steg, ett första kvalitativt där en bituminiserat filler rörs om i varmt 
vatten och uppkomst av eventuell separation bedöms. Sker det en separation av 
bitumen från filler utförs nästa steg som är en kvantitativ provning, innebärande 
blandning av asfaltmassa med den filler som ska undersökas. Provkroppar med  
5–6 % hålrum tillverkas enligt Marshallmetoden vid en bestämd sammansättning 
(8 mm stenmax) och med ett referensstenmaterial. Denna ursprungligen tyska 
metod har dock blivit kritiserad som varande alltför osäker, bl.a. påverkas 
vattenkänsligheten inte bara av fillret utan även av egenskaperna hos det grövre 
stenmaterialet. Metoden går nu på en andra omröstning enligt beslut fattat av CEN 
TC 154 Aggregates i oktober 2002.  
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Asfaltbeläggning  
– bestämning av beständighet för strängt vinterklimat 
 
Förord 
 
Denna metod är avsedd för att testa beständighet hos asfaltbeläggnig som används 
vid vinterförhållanden, med frys-töväxling och halkbekämpning med salt, normalt 
NaCl. Alternativa kemiska halkbekämpningsmedel, använda t.ex. på flygfält, kan 
även testas med metoden. 
 
Metoden är fortfarande under utveckling. Både borrkärnor och laboratorie-
tillverkade provkroppar kan testas, prEN1967-12 avser endast laboratorie-
tillverkade provkroppar.  
 
Denna försöksstandard har i möjligaste mån utformats enligt prEN 12697-12 men 
dessutom har det varit nödvändigt att ta hänsyn till FAS 446-98. Styvhetsmodul 
har använts i stället för indirekt draghållfasthet för bestämning av beständighet. 
(Förhoppningen är att denna metod eller en vidareutveckling av denna kan ingå i 
den andra generationens europastandarder). Karakterisering av beständighet 
sker genom testning av styvhetsmodul enligt FAS 454-98 och prEN 12697-26, 
Appendix C vid 10oC. Efter provning av styvhetsmodul är det lämpligt att även 
testa indirekt draghållfasthet enligt FAS 449-98, prEN 1267- 
 
(En annan typ av provning är även möjlig vid borrkärnor med ytbehandling som 
slitlager eller också tunnskiktsbeläggning – överytan hos provkroppen kan vallas 
in, som fallet vid provning av frostbeständighet hos betong, så att konditionering 
endast ger angrepp från överytan. I detta fall testas inte styvhetsmodul. Efter 
”osmotisk” konditionering och frys-töväxling kan viktsförlust, förorsakad av 
stenlossning men även nötning enligt Prall utföras). 
 
1. Orientering  
Ett förfarande beskrivs för att bestämma verkan av konditionering enligt en 
”osmotisk” metod – följd av frys-töväxling – på styvhetsmodul på provkroppar, 
antingen tillverkade på laboratorium eller också borrkärnor från väg (enligt prEN 
12697-12 testar man endast labortorietillverkade provkroppar). Metoden är 
lämplig för att bestämma beständighet hos aktuella kombinationer av stenmaterial 
och bitumen samt särskilt för att studera inverkan av vidhäftningsbefrämjande 
tillsatser. 
 
2. Normativa referenser  
se prEN 12697-12 
 
3. Definitioner 
se prEN 1267-12 
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4. Princip 
Beständigheten hos asfaltbeläggning mot svåra vinterpåkänningar bestäms enligt 
följande. Ett visst antal provkroppar (laboratorietillverkade eller borrkärnor) delas 
upp i två lika portioner (undergrupper med minst tre provkroppar i varje). 
Styvhetsmodulen bestäms. En av undergrupperna, benämnd referensgruppen, 
konditioneras torrt vid rumstemperatur medan den andra undergruppen utsätts för 
”osmotisk” konditionering, först i koncentrerad NaCl lösning vid förhöjd 
temperatur, följd av konditionering i destillerat vatten vid förhöjd temperatur. 
Styvhetsmodul bestäms vid 10oC (FAS 454-98, prEN 12697-26, Appendix C). 
Konditioneringen avslutas sedan med 7 cykler av frys-tö varefter styvhetsmodul 
återigen bestäms. Samtidigt bestäms styvhetsmodulen för referensgruppen som 
lagrats vid denna temperatur. Förhållandet mellan ”vinterkonditionerade” och 
torrt lagrade prov bestäms och anges i procent. 
 
5. Utrustning 
Se FAS 446 och prEN 1267-12 
Utrustning för styvhetsmodul enligt FAS 454-98 och prEN 12697-26, Appendix 
C. 
 
6. Provkroppar för testning 
6.1. Provkropparna ska ha diameter 100+-3 mm eller 150 +-3 mm. 
Laboratorietillverkade provkroppar ska packas till föreskrivet hålrum, ökat med 
3 %. Gyratorisk packning prEN 12697-27 är lämplig. 
 
6.2. Laboratorietillverkade provkroppar förkonditioneras (korttidsåldras 24 +- 1 
timme) vid 60oC (ingår f n inte i FAS 446 eller prEN 12697-12). 
 

6.3. Borrkärnor som är nyligen tagna måste torkas till konstant vikt. 
Dimensioner och skrymdensitet hos varje provkropp ska bestämmas enligt prEN 
12967-6 respektive 12967-29.  
 
6.4. Dela upp provkropparna i två undergrupper med samma höjd och 
genomsnittliga skrymdensitet. Skillnaderna i skrymdensitet får inte överstiga 30 
kg/m3. 
 
 
7. Konditionering och testprocedur (Provning) 
 
7.1. Bestäm styvhetsmodul enligt FAS 454-98 (prEN 12967-12, Appendix C) 

vid 10oC.  
 
7.2 Lagra de torra referensprovkropparna på en  plan yta vid (20 +-1)oC.  
 
7.3 Behandla de för ”vinterkonditionering” avsedda provkropparna på följande 

sätt: 
 
7.3.1. Placera provkropparna på den perforerade hyllan i exsickatorn. Häll 

koncentrerad lösning av NaCl (drygt 30%-ig lösning) till en nivå som 
ligger 2-3 cm över provkropparna. 
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7.3.2. Evakuera till ett absoluttryck på 6,7+-0,3 kPa inom 10 + -1 minut. Sänk 

trycket försiktigt för att undvika onödig expansion som kan skada 
provkroppen. 

 
7.3.3. Håll absoluttrycket 6,7+-0,3 kPa under 3 timmar. Lagra provkropparna i 

saltlösning under ytterligare (30+-5) minuter. Höj trycket sedan långsamt 
till atmosfärstryck.  

 
7.3.4. Lagra provkropparna i saltlösning under ytterligare (30+-5) minuter. 
 
7.3.5. Torka av provkropparna och mät deras dimensioner enligt prEN 12697-6. 

Beräkna volymen hos provkropparna. 
 
7.3.6. Sätt provkropparna i bad med koncentrerad saltlösning och lagra vid 40oC 

under 48 timmar +-1 timme. Låt sedan provkropparna svalna till 
rumstemperatur. 

 
7.3.7. Sätt provkropparna i exsickator och upprepa procedurer enligt 7.3.1-7.3.5 

men använd nu destillerat vatten i stället för mättad saltlösning. 
 
7.3.8. Temperera sedan provkropparna under minst 2 timmar till testtemperatur 

för styvhetsmodul (10+-1)oC . Torka av provkropparna försiktigt till yttorrt 
tillstånd med duk eller hushållspapper. 

 
7.3.9. Utför provning av styvhetsmodul enligt FAS 454-98 eller prEN 12697-26, 

Appendix C. Notera eventuella skador som har uppkommit vid 
konditioneringen (jfr. 7.3.15). 

 
7.3.10. För att utföra den därpå följande frys-töväxlingen placera provkropparna i 

vattentäta plastpåsar, omgivna av destillerat vatten (Alternativt plastbägare 
med diameter något större än provkroppen och försegla med lock).  

 
7.3.11. Utsätt provkropparna för 7 frys-töcykler i en automatisk klimatkammare, 

inställd på (+20+-1)oC och (–20+-1)oC båda på 12 timmar +-1 timme. Att 
provkropparna når testtemperaturen kan kontrolleras med hjälp av en 
referensprovkropp försedd med temperaturgivare i dess inre. 

 
7.3.12. Konditionera provkropparna till testtemperaturen för styvhetsmodul (10+-

1)oC under minst 2 timmar. Väg provkropparna och beräkna upptagna 
vattenmängder genom att jämföra med den ursprungliga torrvikten. 

 
7.3.13. Bestäm styvhetsmodul enligt FAS 454-98. 
 
7.3.14. Bestäm därefter styvhetsmodulen för de i torrt tillstånd konditionerade 

referensprovkropparna. 
 
7.3.15. Besiktiga de ”vinterkonditionerade” provkropparna. Beskriv eventuella 

skador i form av sprickor, stripping, uppmjukning mm. Bestäm indirekt 
draghållfasthet och bedöm tillståndet hos brottytorna. Har en ytlig del eller 
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hela borrkärnan påverkats? Bedöm andel sten som är fri från bitumen 
(exempelvis enligt AASHTO TP 34-94, figur 7 (dålig bild)). Är 
bitumenbruket dåligt, matt och t o m håligt? 

 
8. Beräkning 
Beräkna förhållandetalet, Qvinter, mellan styvhetsmodulerna för 
”vinterkonditionerade” provkroppar och torra referensprovkroppar enligt 
nedanstående formel: 
 
 Qvinter = 100*qvinter/qtorr 
där 
 Qvinter  = beständighetstal, i procent (%) 

 qvinter = medelvärde av styvhetsmodul för ”vinterkonditionerade” prov, 
uttryckt i MegaPascal (MPa)  

 qtorr =  medelvärde av styvhetsmodul för torrt lagrade referensprov, 
uttryckt i MegaPascal (MPa) 

 
Beräkna även vattenabsorption efter torkning till yttorrt tillstånd enligt  ???? 
 
    Vid bedömning av beständighet hos asfaltbeläggning måste även nivån för 

styvhetsmodul (eller också indirekt draghållfasthet) bedömas. Låga nivåer på 
både torr och konditionerad provkropp visar på ett dåligt material, även om 
förhållandetalet blir högt. 

 
9. Rapport 
Avrapportera följande information: 
a) identifikationsnummer för provet och massatyp (eventuellt tillsatsmedel) 
b) antal provkroppar 
c) typ av provkroppar – laboratorietillverkade sådana (ange packningsmetod) 

eller borrkärnor 
d) medeldiameter, höjd i mm och skrymdensitet för provkropparna (både grupper 

av ”vinterkonditionerade och torra referensprovkroppar) 
e) medelvärden av styvhetsmoduler i MPa för de två grupperna  

- efter ”osmotisk” konditionering 
- efter frys-töväxling  

f) det procentuella förhållandetalet av styvhetsmoduler i procent 
g) vattenabsorption i procent 
h) observationer gjorda vid provning och besiktning av skador uppkomna vid 

vinterkonditionering enligt 7.2.15. 
i) att försöket har skett enligt denna metod. Rapportera eventuella avvikelser 

från metoden 
 

10. Precision. 
Precisionen vid detta försök är inte känd. Beständighetstester av enklare typ än 
denna (endast vattenkonditionering) har i regel dålig precision. Exempelvis kan 
värden från två försök utförda enligt ASTM D 1075 och D 4867/4867M skilja sig 
åt så mycket som 50 resp. 23 %. 
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