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ENHETLIG BENÄMNING AV BITUMINÖSA 
BINDEMEDEL.

I samband med den revision av 1939 års arbetsbeskrivningar för vägbeläggning
ar, som statens väginstitut i vinter utfört på uppdrag av väg- och vattenbyggnads
styrelsen, har en ny metod för benämning och klassificering av bituminösa binde
medel föreslagits. För denna metod ges en redogörelse i det följande.

Statens Väginstitut har under de senaste åren utfört ganska omfattande under
sökningar rörande sambandet mellan de många nu brukliga metoderna att mäta 
och ange segflutenheten (viskositeten) hos bituminösa bindemedel. Samma pro
blem har också utomlands varit föremål för visst intresse. I institutets medd. 
71 ” Sambandet mellan viskositet och temperatur för bituminösa bindemedel i gra
fisk framställning” , har förf. redogjort för av väginstitutet verkställda undersök
ningar på detta område. H är skall endast i korthet beskrivas ett av de två tem- 
peratur-viskositetsdiagram, som blivit ett resultat av detta arbete. Kännedom om 
tempera tur-visko-si tetsdiagrammet är nämligen nödvändig för den följande fram 
ställningen.

De bituminösa bindemedlens viskositet varierar som bekant starkt med tempera
turen. Sambandet mellan viskositet och temperatur är komplicerat. För oljor, 
som äro mer lättflytande än bindemedlen, har man dock lyckats upprita s. k. tem
peratur-viskositetsdiagram, vilka äro så beskaffade, att temperatur-viskositets- 
kurvan i dem blir en rät linje. Med tillhjälp av ett sådant diagram kan sambandet 
mellan viskositet och temperatur lätt återges grafiskt. Temperatur-viskositetsdia- 
grammen för oljor ha också fått vidsträckt användning inom oljeindustrin.

Hur skalindelningen längs axlarna skall vara för att viskositetskurvorna skola 
bli räta linjer, har varit föremål för omfattande utländska undersökningar. För 
närvarande anses nog den av tysken Walther angivna metoden, att på ena axeln 
avsätta loglog (v  +  0,8) och på den andra log T, vara den bästa. Därvid är v  ol
jans absoluta, kinematiska viskositet uttryckt i centistok och T  oljans absoluta 
temperatur ( =  °C  +  273). Viskositeten skall alltså mätas med den fysikaliska 
måttsenheten centistok ( =  0,01 cm2/sek.). Ä r viskositeten —  såsom vanligen är 
fallet —- bestämd med någon teknisk viskosimeter, måste först viskositeten om
räknas till centistok, vilket kan ske med tillhjälp av tabeller eller formler, som man 
vanligen har varit tvungen bestämma genom särskilda försök. O fta har man med 
ledning av tabellerna eller formlerna i diagrammen lagt in extra skalor för de 
vanligaste tekniska viskosimetrarna. Diagrammen kunna i så fall direkt använ
das för inprickning även av viskositetsvärden, som bestämts i tekniska viskosi- 
metrar.

För de bituminösa bindemedlen ha även liknande diagram blivit upprättade av 
flera forskare. Diagrammen ha dock varit ofullständiga. För flera av de vanliga 
apparaterna eller metoderna att mäta viskositeten hos bituminösa bindemedel 
har man nämligen ej känt vilket samband, som råder mellan mätvärde och absolut 
viskositet. Väginstitutet har sammanställt de relationstal, som finnas angivna på 
olika håll i litteraturen. I de fall, då relationstalen saknats eller varit otillräckligt 
verifierade, har institutet genom egna försök bestämt relationstalen. Härefter ha



två olika temperatur-viskositetsdiagram uppritats och mångfaldigats genom tryck
ning. Ett av dessa har använts vid uppritandet av de här publicerade figurerna.*) 

Indelningen av z/-axeln och av T-axeln har skett på det ovannämnda sättet 
enligt Walther. För bituminösa bindemedel bli då —  såsom väginstitutets utred
ning visat —  viskositetskurvorna svagt krökta. Vanligen kan man dock med nöj
aktig noggrannhet anta dem vara räta linjer. I diagrammet ha inlagts skalor för 
alla våra i praktiken använda metoder att mäta bindemedlens viskositet eller seg- 
flutenhet, med undantag för brytpunktsmetoden, som dock mer är ett hållfasthets- 
prov än ett viskositetsprov.

Beträffande mjukpunkterna enligt Kräm er-Sarnow  eller med kula och ring 
ävensom droppunkten enligt Ubbelohde har man anledning förmoda, att de skola 
motsvara vissa bestämda absoluta viskositetsvärden. Detta innebär, att ifråga
varande metoder böra representeras av horisontella linjer i viskositetsdiagrammet. 
Så är emellertid ej förhållandet. Mjukpunkterna och droppunkten ligga, att döma 
av väginstitutets egna undersökningar, i stället inom band, som luta svagt mot tem
peraturaxeln. Utländska undersökningar äro på denna punkt motsägande och 
ganska fåtaliga. Att man erhåller band i stället för linjer, beror på att binde
medlen inom det viskositetsområde, där mjukpunkterna och droppunkten ligga, 
äro så segflytande, att de i c k e  a l l t  i d u p p f ö r a  s i g  s o m  ä k t a  v ä  t- 
s k o r. ” Viskositetskonstanten” är icke längre någon konstant utan varierar bland 
annat med skärspänningen och den behandling, som bindemedlet har undergått 
före undersökningen. Samma är förhållandet för penetrationen. Skalstrecken i 
penetrationsskalan få därför en viss bredd —  liksom skalstrecken på radioappara
ternas skalor.

Att penetration, mjukpunkt och droppunkt äro mycket osäkra mått på binde
medlens viskositet får ej glömmas, när deras lämplighet för klassificering av 
bindemedlen skola bedömas.

Hittills använda metoder fö r  klassificering.
De bituminösa bindemedlens viskositet bestämmes f. n. efter flera metoder. Be

nämningen och klassificeringen sker med hänsyn till viskositeten eller andra egen
skaper, såsom framgår av följande sammanställning.
A sfalter klassificeras för närvarande efter penetration vid 250 C. Vissa slag av 

asfalt (bl. a. de oxiderade) klassificeras efter mjukpunkt med kula och ring. 
segflytande tjäror klassificeras efter viskositet vid 30° C i 10 mm standardviskosi

meter ;**)
tunnflytande tjäror klassificeras efter användningssättet: T  g, Tk, Tn, T u ; varvid 

viskositeten mätes i 4 mm standardviskosimeter; 
asfalttjäror klassificeras efter blandnings förhållandet mellan asfalt och tjära;

*) Det andra viskositetsdiagrammet överspänner ett smalare viskositetsområde. Det är när
mast avsett för  sådana bindemedel, som äro flytande vid rumstemperatur, exempelvis tjäror 
och asfaltlösningar.

**) M ycket se g flytande tjäror  (vilka ej förekomma i svenska normer men väl i tyska) be
nämnas efter viskositeten vid 30° C men bestämningen göres vid 40° C i standardviskosimeter, 
varefter viskositeten omräknas approximativt till 30°C. —  Klassificeringen av tjärorna efter 
deras viskositet i standardviskosimeter vid viss temperatur infördes ursprungligen av engels
männen. Man har emellertid nu börjat använda ett annat klassificeringssätt för tjäror i Eng
land. Man anger den temperatur, vid vilken tjäran har 50 sek. viskositet i 10 mm standard
viskosimeter. Denna temperatur benämnes den ekviviskösa temperaturen. Det nya systemet 
anses vara bättre, när det gäller att jäm föra olika tjäror med varandra.



asfaltlösningar ha hittills ej varit normerade i Sverige men skola nu normeras, 
i huvudsaklig överensstämmelse med amerikanska normer. De klassificeras i 
Amerika, dels med tillhjälp av bokstäverna R C , M C, SC , som beteckna, hur fort 
lösningarna hårdna (Rapid curing, Medium curing, Slow curing) ; dels med 
siffrorna o— 5, som ange viskositeten mätt i Saybolt-Furol. Viskositeten mätes 
därvid för grad o vid 250 C, för grad 1 vid 50° C, för grad 2 och 3 vid 6o° C 
och för grad 4 och 5 vid 82° C.
Indelningsgrunderna äro således mycket olika. I de flesta fallen sker emellertid 

klassificeringen inom de olika grupperna med tillhjälp av viskositeten. Viskosi
teten mätes dock med olika apparater och vid skilda temperaturer. Ingen av de 
använda apparaterna har nämligen ett så stort mätområde, att alla bindemedel 
kunna mätas i samma apparat vid en och samma temperatur. På fig. 1 ha inlagts 
gränsviskositetskurvorna för de skilda slagen av normerade bindemedel. De 
grova tvärstrecken ange dels den temperatur, vid vilken viskositeten skall bestäm
mas enligt normerna, dels de tillåtna variationerna i viskositet.

Synpunkter på de olika klassificeringsmetoderna.
A v beteckningen på ett bindemedel bör man kunna utläsa, vilket slag av binde

medel (exempelvis tjära, asfalt), som det är fråga om. Beteckningen ibör vidare 
ge besked om vilken sort (mjukhetsgrad e. dyl.) av det ifrågavarande bindemed
let, som avses.

För att ange bindemedelsslaget kan man lämpligen, såsom redan skett i Sverige 
m. fl. länder, använda bokstavsbeteckningar. I de nuvarande svenska bindeme- 
delsnormerna betecknas sålunda asfalt med A , tjära med T  och emulsion med E . 
Dessa beteckningar synas vara ändamålsenliga. Förekomsten av fluxoljor, som 
avdunsta och medföra att en asfalt hårdnar mer eller mindre fort, kan även, så
som bl. a. skett i Amerika, anges med bokstavsbeteckning: R A  =  raskt hårdnan
de, M A  =  måttligt hårdnande, S A  =  sakta hårdnande asfalt.

N är det gäller att skilja de olika sorterna inom ett visst bindemedelsslag från 
varandra, synes det vara lämpligast att basera indelningen på viskositeten. Väljes 
viskositeten som indelningsgrund måste 'emellertid även temperaturen faststäl
las, enär viskositeten varierar med temperaturen. Man :kan härvid antingen a) 
ange viskositeten vid viss fastställd temperatur eller också b) ange den temperatur, 
vid vilken bindemedlet har viss fastställd viskositet. Båda metoderna äro i bruk 
såsom framgår av sammanställningen på föregående sida. Metoden a) användes 
exempelvis vid klassificering av tjäror efter viskositet vid 30 eller 40° C i stan
dardviskosimeter, metoden b) vid klassificering av asfalt enligt kula- och ring
metoden. Det nya engelska sättet att klassificera tjäror, som beskrivits i noten på 
föregående sida, är även ett exempel på klassificering enligt metod b).

Metod a) har dock hittills varit den vanligaste metoden. Den har den nackde
len, att viskositetsområdet är så brett, att en enda mätapparat ej räcker till. Går 
man emellertid över till att mäta viskositeten i absolut mått, får man en ur teore
tisk synpunkt mycket god indelningsgrund. Man blir då oberoende av apparattyp 
och får ett mätområde, som kan utsträckas oändligt långt. U r praktisk synpunkt 
förefaller dock metoden att vara oanvändbar. Beteckningarna bli nämligen otymp
liga. Exempelvis skulle asfalt A  280— 320 få beteckningen A  6 X  10 6— 1,2 X  io 7, 
medan Tg-tjära skulle få beteckningen T  2,3 X  io 2 —  5,7 X  io 2. Den stora



variationen av exponenten för 10 -faktorn komplicerar benämningen. Den med
för också, att man får svårt att bilda sig en riktig föreställning om, hur bindemed
len förhålla sig till varandra i viskositetshänseende.

Metod b) synes då vara mera praktisk. De allra flesta bindemedlen —  från 
lättflytande Tg-tjära till seg asfalt A  50— 70 —  falla inom ett temperaturintervall, 
vars bredd är endast ca 130 ° C. Medtagas även dammbindningsoljorna, växer 
intervallets bredd till ca 170° C. Klassificeras bindemedlen efter den temperatur, 
vid vilken de ha en viss för alla lika viskositet, får man alltså en både enkel och 
lättbegriplig indelningsgrund.

Mjuk- och droppunktsmetoderna ha just utbildats i syfte att ange den tempera
tur, vid vilken bindemedlen anta en viss, för alla lika viskositet. A v den förut 
lämnade redogörelsen för metoderna framgår emellertid, att de äro opålitliga som 
viskositetsmått och ej alltid svara mot samma viskositet. Om de skola användas 
vid klassificeringen tillkommer dessutom den olägenheten, att de ge minustempera
turer för de lättflytande bindemedlen. Detta är ofördelaktigt såväl med hänsyn 
till att man får minustecken i benämningarna som med hänsyn till provningarnas 
utförande. Den bästa av de tre metoderna är kula och ring-metoden. Denna 
skulle — därest provet kunde utföras —  för Tg-tjära sannolikt ge — 20° C, ett ur 
provningssynpunkt besvärligt lågt värde. Att kula och ring-metoden ej kan använ
das är emellertid beklagligt, dels med hänsyn till att apparaturen är enkel och dels 
med hänsyn till att metoden är internationellt känd.

V äljer man en lägre viskositet till basviskositet vid klassificeringen än den, som 
motsvarar mjukpunkten eller droppunkten uppnår man flera fördelar: 
d e l s  minska de störningar, som bero på att bindemedlen ej förhålla sig som 

vätskor, när de äro segflytande, 
d e l s  blir viskositetsbestäinningen enklare att utföra, 
d e l s  undvikas minustemperaturer i benämningarna.

Den engelska metoden att ange den temperatur, vid vilken bindemedlet har 50 
sek. viskositet i 10  mm standardviskosimeter ( jf r  noten på sid. 2) är med hän
syn härtill bättre än klassificering efter mjukpunkt eller droppunkt. Även med 
den engelska metoden erhållas emellertid minusvärden för tunna tjäror och as
faltlösningar. För Tg-tjära ligger benämningstemperaturen så lågt, att utkristalli- 
sation ofta inträffar, om tjäran nedkyles till denna temperatur, såsom försök v i
sat. Basviskositeten synes därför böra vara lägre än den av engelsmännen valda.

Vilken viskositet, som i så fall bör väljas som basviskositet, kan diskuteras. 
Väger man olika skäl mot varandra finner man emellertid, att basviskositeten 
lämpligen bör vara 500 centistok.

Förslag till enhetlig klassificering.
Det nu föreliggande förslaget, som framlagts av förf., innebär, att bindemedlen 

klassificeras och benämnas med e n  b o k s t a v ,  s o m  a n g e r  b i n d e m e -  
d e 1 s s 1 a g e t o c h m e d  ' e t t  t a l ,  s o m  a n g e r  d e n  t e m p e r a  t u  r, 
v i d  v i l k e n  b i n d e m e d l e n  h a  e n  v i s s  v i s k o s i t e t ,  500 centi
stok.

Metoden att klassificera bindemedlen genom att ange den temperatur ,vid 
vilken de ha en viss kinematisk viskositet, är icke ny. Vid en senare i samband 
med detaljbearbetningen företagen litteraturundersökning har det visat sig, att



G. Zichnera) i en i Dresden år 1937 framlagd gradualavhandling har varit inne 
på samma tankegång. Zichner går emellertid ett steg längre. Han anger nämligen 
vid benämningen två temperaturer gällande för två olika basviskositeter*) och 
fastslår därmed även viskositetslinjens lutning i diagrammet.

N är det gäller att entydigt beskriva ett visst bindemedels viskositetsegenskaper, 
är Zichners metod utmärkt. Som beteckning på normaliserade bindemedel, för 
vilka det måste finnas en viss tolerans i viskositetslinjens lutning, är metoden där
emot ej fullt så bra. Ä r det nödvändigt att i något visst fall förhindra att viskosi- 
tetslinjen vrider sig utöver vissa tillåtna gränser, torde det vara lämpligast att 
inrycka en bestämmelse härom bland de övriga kvalitetsfordringarna för binde
medlet i fråga. Detta kan exempelvis ske genom att ange, hur många graders tem
peratursänkning, som skall erfordras, för att bindemedlet skall få en viskositet, 
som är 100 gånger så stor som den basviskositet, som valts för benämningen. Ett 
annat, teoretiskt bättre sätt är att direkt normera tangenten för viskositetslinjens 
lutningsvinkel. A v följande framställning framgår, att föreskrift om viskositets
linjens lutning endast för vissa bindemedelsslag —  främst asfalt — är nödvändig.

En närmare utredning har visat, att 5 0 0  c e n t i s t o k  är lämpligast som 
basviskositet för benämningen. I tabell 1 ha de olika slagen av bindemedel sam
manställts, ordnade enligt hittills brukligt beteckningssätt, och med angivande av 
de viskositets- eller konsistensföreskrifter av olika slag, som hittills gällt. Tabellen 
visar också vilka gränser, som erhållas, när de äldre gränserna omräknas till det 
nya systemet. I syfte att få jämnare tal ha i vissa fall mindre förskjutningar 
vidtagits vid fastställandet av de nya beteckningarna för bindemedlen. Dessa ha 
även införts i tabellen, ävensom de föreslagna nya tolerans föreskrifterna.

För- och nackdelar hos det föreslagna systemet.
Det nya systemet har både fördelar och nackdelar, såsom framgår av det föl

jande.
För att en homogen beläggningsmassa skall kunna framställas av bindemedel 

och stenmaterial, fordras, att bindemedlet ej är alltför segflytande, när bland
ningen utföres. Den lämpliga b l a n d n i n g s v i s k o s i t e t e n  varierar givet
vis ganska mycket, på grund av att flera andra faktorer än viskositeten inverka på 
blandbarheten. Sålunda inverka bindemedlets ytspänning, stenmaterialets korn
fördelning och ytbeskaffenhet, biandarens effektivitet, mängden massa i blan- 
daren, om biandaren är försedd med uppvärmningsanordning eller svalnar, medan 
blandningen pågår, m. fl. faktorer. Hög blandningstemperatur, dvs. låg binde- 
medelsviskositet, underlättar blandningen, men medför lätt, att bindemedlet skadas. 
Blandningstemperaturen bör därför ej hållas högre än som är nödvändigt, för att 
massan skall bli väl blandad. Särskilt viktigt är detta för asfaltlösningar och 
fram för allt för tjäror, som äro mycket känsliga för överhettning. 500 centistok 
torde vara den lägsta viskositet, med vilken en välblandad massa relativt lätt kan 
framställas i normala fall. A v namnet på bindemedlet kan man alltså vid det 
nya benämningssättet approximativt utläsa den lämpliga blandningstemperaturen, 
vilket är en praktisk fördel. Innebörden av det nya benämningssättet blir också 
därigenom mer lättförståelig.

a) Bokstäver hänvisa till litteraturförteckningen i artikelns slut.
*) Som basviskositeter har Zichner valt 80 centistok resp. 200.000 centistok. Den först

nämnda viskositeten anser Zichner vara den viskositet, som bindemedlet bör ha, när det blan
das med finkornigt stenmaterial. Den andra viskositeten anser Zichner motsvara droppunkten 
enl. Ubbelohde.
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Brytpunkt -  h ö g st-1 2

A 132-127 A 130 Temp v id  500 oSt -  1 3 0 ^
K & R -  42-46 
Brytpunkt »  högst -1 2

A 70-100 P enetration  ■ 70-100 
K & R - 4 5 - 5 5  
Brytpunkt -  högst -1C

A 137-132 A 135 Temp v id  500 cSt -  135*^
K & R -  46-49 
Brytpunkt 0 högst -1 0
Temp v id  500 cSt -  140X^
K & R -  49-53 
Brytpunkt -  högst -8

A 50-70 P enetration  ■ 50-70 
K & R -  50-60  
Brytpunkt -  högst -8

A 143-137 A 140

1cQ)>
m

Anm.: x ) T oleranser e j f a s t s t ä l ld a .  P enetra tion  v id  25°C i  1 /1 0  ma. K & H -  mjukpunkt med kula och 
r in g  i  C .  Brytpunkt e n l . Fraass i  C .

T .i ära . T.lära.

Tg 4 mm/20 C -  20-50 T 13-21 T 17 Temp v ie  500 cS t -  17 -  5

T 35-55 10 mm/30°C -  35-55 T 55-58 T 55 » « « -  55 -  2,5

T 55-80 10 nm/30°C -  55-80 T 58-60 T 60 "  "  "  M -  60 -  2 ,5

T 80-140 10 mm/30°C -  80-140 T 60-63 T 65 "  "  ” -  65 -  2 ,5

Anm.s 10 mm/30°C = V is k o s ite t  i  sek. mätt i  standardviskosim eter med 10 mm öppning v id  50°C. 
4 cm/20°C -  .......................... "  "  " "  4 .......................... 20 C.

d
ihc
>(fl

Asf a ltt.iä ra* A s fa lt t .iä ra ,

AT 15/85 10 mn/30°C -  högst 250 h ögst 68 AT 60 XJ Temp v id  500 oSt -  60 -  5

AT 80/20 P en etration  -  lä g s t  18C3 "  125 I

Anm.s x ) P roportionen  m ellan a s fa lt  och t jä r a  fin n es  fö re sk r iv e n  i  kvalitetsbestäm m elsetrxia 
fö r  bindem edlet.

m

3o
£  4
S  to

4•H«

A s fa lt lö s  n in#. A s fa lt lö s n in g .

MC -  0 SF/25 -  75-150 MA 9-19 MA 15 Temp v id  500 oSt “ 1 5 — 6

MC -  1 SF/50 -  75-150 MA 33-43 MA 38 .. .. n ■ 38 — 6

MC ~ 2 SF/60 -  100-200 MA 47-58 MA 52 .1 n -  52  1  6

MC -  3 SF/60 -  250-500 MA 61-71 MA 65 " " "  -  65 -  6

MC -  4 SF/82 -  125-250 MA 72-83 MA 77 « 11 1» « .  77 t  6

MC -  5 SF/82 -  300-600 MA 86-96 MA 90 « » •• » -  90 - 6
RC -  0 
t i l l  
RC -  5

Vi skoai te  teerna motsvara de fö r  
MC -  0 t i l l  MC -  5 angivna.

RA 15 
t i l l  
RA 90

V isk o s ite te rn a  m otsvara de 
f ö r  MA 15 t i l l  MA 90 givna*

Anm.: MC betecknar Medium curing . MA betecknar modelhårdnande a s fa lt lö s n in g .
RC " Rapid cu r in g . RA " rask t hårdnande a s f a lt  lösn ing* 
SF/25 = v is k o s i te t  i  s e k ., matt i  S a yb o lt-F u ro l v isk osim eter v id  25^3.

Tabell 1. Jämförelse mellan de gamla och de föreslagna nya beteckningssätten.



Fig. 1. Viskositetslinjer för bituminösa bindemedel enligt hittills gällande normer, svenska eller utländska. De korta grova tvärstrecken ange genom sitt
läge den temperatur, vid vilken viskositeten enligt normerna skall bestämmas, och genom sin längd den tillåtna variationen i viskositet. vj-



Blandningstemperaturen är givetvis av stor praktisk betydelse. Det kan emeller
tid ifrågasättas, om icke någon annan temperatur eller viskositet är av ännu större 
praktisk betydelse. I så fall borde denna hellre användas vid benämningen. Sär
skilt synes man böra överväga, om man ej hellre bör ange viskositeten för någon 
temperatur, som ligger mellan vinter- och sommartemperaturerna för den färdiga 
beläggningen på vägen. Det visar sig, att önskemålen i detta avseende bli olika 
för olika slag av bindemedel.

I a s f a l t l ö s n i n g a r n a  har lösningsmedlet till uppgift att underlätta 
blandningen och utläggningen av beläggningsmassan. Det avdunstar i allmänhet 
i stor utsträckning, medan massan svalnar och under tiden närmast efter utlägg
ningen. Enär viskositeten därvid starkt ändras med tiden, är den ursprungliga 
asfaltlösningens viskositet vid de temperaturer, som den färdiga beläggningen har, 
av mindre värde att känna. Däremot är blandningstemperaturen av större bety
delse, med hänsyn till att asfaltlösningarna ej få upphettas för mycket, enär de 
lätt ta skada i värme. I de amerikanska normerna för asfaltlösningar, vilka äro 
förebildliga, har man också normerat viskositeten vid relativt höga temperaturer 
( jfr  tab. i och fig. i ) .

Ett liknande förhållande råder för t j ä r o r n a .  N är tjära blandas varm 
men stenmaterial eller utsprides varm på vägen, avdunstar en del av dess flyktiga 
oljor. ” Oljeröken” efter spridaraggregatet är ett synbart tecken på denna av
dunstning. Oljeavdunstningen medför, att tjäran blir segare. N är tjäran väl 
kommit på sin plats på vägen, fortsätter den att hårdna, de första dagarna snabbt, 
sedan allt långsammare. Förhårdnandet beror ej blott på avdunstning utan även 
på kemisk omvandling, polymerisation, oxidation och utkristallisering av vissa 
beståndsdelar. I praktiken har förhårdnandet till följd, att tjärbeläggningen has
tigt ökar i fasthet och att pågruset fäster allt bättre under de första dagarna efter 
utförandet. Kännedom om tjärans ursprungliga viskositet ger sålunda tyvärr en 
mycket dålig uppfattning om den viskositet, som tjäran kommer att anta i be
läggningen en tid efter utförandet. Med hänsyn till att tjäran lätt skadas vid 
överhettning och alltså blandningstemperaturen är av stor betydelse, synes det 
därför vara bättre att ange denna i namnet. Ett faststlående av blandningstempe
raturen i namnet kommer säkerligen att bidraga till att förhindra misstag i tem
peraturhänseende vid tillverkningen.

För a s f a l t e r n a  är förhållandet ett annat. De äro ej så känsliga för 
överhettning som de föregående bindemedlen, varför blandningstemperaturen 
ej blir så nödvändig att känna. De förändra ej heller sin viskositet lika mycket 
vid och efter tillverkningen av beläggningsmassan som tjäror och asfaltlösningar. 
Det är därför lättare att draga slutsatser om viskositeten i beläggningen med led
ning av viskositetsbestämning, utförd på asfalten före blandningen. Viktigast är 
emellertid, att asfaltbeläggningarna i allmänhet äro uppbyggda under den förut
sättningen, att asfalten skall starkt bidraga till beläggningens seghet och stabilitet. 
Avviker viskositeten från det rätta värdet, blir beläggningen antingen för mjuk 
eller för spröd. För asfalterna torde det alltså vara lämpligast att fastställa visko
siteten vid någon relativt låg temperatur och ej den högt belägna blandnings
temperaturen.

A v ovanstående starkt generaliserade framställning framgår, att det för asfalt
lösningar och tjäror är blandningsviskositeten, som är den betydelsefullaste, medan



Kurva
nr Material Undersökt av Kurva

nr Material Undersökt av

1 S. Y. 8855 Tjära T 35— 55 Statens
väginstitut

10 T jära nr 17 Ubbelohdec

2 S. Y. 612 Tjära 11 11 Tjärbeek Fair och. 
Volkmannd 

Pickard e
3 Tunn tjära Fr. Schiitz
4 S. V. 704 Tjära Statens 12 Horisontalugnstjära nr 1

väginstitut 13 „  nr 2
5 S. V. 643 T jära dest. till 14 w nr ^125° C n 15
6 S. V. 644 Tjära dest. till 16 Koksugnstjära A V170° C 11 17 B ))
7 S. Y. 599 Tjära 11 18 Yertikalugnstjära A V

19 BAsfalthaltig tjära 20 Yattengastjära A V

8 S. V. 610 A T 20/80 n 21 » B 11
9 S. Y. 695 A T  10/90 V 22 Horisontalugnsbeck 11

Fig. 2. Viskositetslinjer för tjäror, enligt olika forskare. Bo;kstavsindex hänvisa till litteraturförteck
ningen.

det för asfalterna är viskositeten vid någon temperatur, inom den färdiga belägg
ningens temperaturintervall, som är viktigast.

Därest viskositetslinjens lutning alltid vore densamma för bindemedel av samma 
slag, skulle det emellertid vara likgiltigt, vilken temperatur som användes vid 
klassificeringen. Det är endast, när lutningen varierar, så att viskositetslinjerna 
sprida sig solfjäderformigt från den bestämda viskositetspunkten, som bestäm
ningen bör ske vid den temperatur, som är mest lämplig ur praktisk synpunkt.

Väginstitutet har för de olika slagen av bindemedel sammanställt egna och 
utländska undersökningar över, hur viskositeten varierar med temperaturen. Man



Kurva
nr Material Undersökt av Kurva

nr Material Undersökt av

1 S. V. 594 A  A sfalt +  trä
olja

Statens 13 70 %  Spramex +  30 %
väginstitut Spindelöl Zichner a 

R. H. Lewis 
och W . J.
Halstead^

2 S. Y. 596 B A sfalt +  trä
olja

14 RC —  1

3 S. V. 604 A sfalt +  träolja U 15 RC —  2
4 S. Y. 694 „  +  „ j ) 16 RC —  3 a
5 S. Y. 692 A sfaltol 17 RC —  3 a
6 S. Y. 1441 RC-2, Standard 

Oil
18 RC —  4 a
19 MC —  2 a

7 S. Y. 1442 MC-2, Standard 
Oil

20 MC —  2 a
21 SC —  2 a

8 S. Y. 909 A sfalt +  m o
torfotogen

22 SC —  2 å 3 a

11 a
9 S. Y. 981 A sfalt +  motor

fotogen n
10 —  67 %  asfalt +  33 %  

brännolja ii

Asfalt, löst med stor 
mängd tjära :

A sfalt, löst med liten 
mängd tjära :

11 S. V. 695 A sfalt löst med 
stenkolstjära A T  10/90

23 S. Y. 232 A sfalt löst med 
stenkolstjära A T  80/20

Statens
väginstitutii

12 S. Y. 610 A sfalt löst med 
stenkolstjära A T  20/80

24 S. Y . 346 A sfalt löst med 
stenkolstjära A T  75/25ii ii

Fig. 3. Viskositetslinjer lör asfaltlösningar enligt olika forskare.



skulle kunna tro, att litteraturen vore rik på sådana uppgifter. Så är emellertid 
ej förhållandet. Fig. 2—4 visa viskositetslinjerna för tjäror, asfaltlösningar och 
asfalter.

Som synes äro för t j ä r o r n a  alla viskositetslinjerna praktiskt taget paral
lella, oberoende av om tjärorna äro lättflytande eller segflytande. Endast två 
tjäror avvika avsevärt från normal lutning, nämligen två vattengastjäror, under
sökta av Pickard. Då vattengastjära vanligen är ganska inhomogen och ej kan 
användas till vägtjära, kan man emellertid bortse från dessa två. Söker man bland 
övriga viskositetslinjer ut de två, som avvika mest från den normala lutningen, 
och använder man dessa extrema lutningar för att beräkna, vilken viskositet som 
en tjära T  60, enligt det nya beteckningssättet, får, om dess viskositet bestämmes 
på det gamla sättet vid 30° C i 10 mm standardviskosimeter, finner man att T  60 
maximalt kan få 90 sek. och minimalt få 58 sek. viskositet, beroende på vilken 
av de två extrema lutningarna, som antas gälla. I medeltal, beräknat ur samtliga 
lutningarna hos viskositetslinjerna i fig. 2, erhålles 73 sek. viskositet. De två 
extrema fallens avvikelse från medeltalet är alltså ca “  16 sek.*) I normala fall 
blir avvikelsen mindre, varför det i praktiken är likgiltigt, om tjäran klassificeras 
på det nya eller det gamla sättet. Samma tjärkvalitet kan upprätthållas i båda 
fallen.

För a s f a l t l ö s n i n g a r n a  varierar däremot viskositetslinjernas lutning 
ganska mycket. Två asfaltlösningar, som ha samma viskositet vid en temperatur, 
kunna därför ha helt olika viskositet vid andra temperaturer. Sannolikt beror den 
stora olikheten på, att fluxoljorna kunna vara av olika typ. Som förut fram
hållits, har man mindre intresse av att känna viskositeten vid låg temperatur, var
för spridningen av värdena ej spelar så stor roll. Däremot är förekomsten av 
spridning till nackdel, när det gäller att göra jämförelser mellan amerikanska 
viskositetsföreskrifter och de här föreslagna ,om viskositeterna avse olika tem
peraturer. Basviskositeten 500 centi stok har emellertid valts så ,att avvikelserna 
mellan de föreslagna och de amerikanska normerna skola bli så små, att de i 
praktiken kunna försummas.

För a s f a l t e r  av normenlig typ varierar lutningen av viskositetslinjen ej så 
mycket som för lösningarna. Man måste emellertid uppställa strängare fordringar 
på asfalterna. I hittills gällande normer har man sökt fixera ej blott viskositeten 
utan även viskositetens variation med temperaturen genom samtidiga fordringar 
på penetration, brytpunkt och mjukpunkt. Det nya systemet möjliggör ett pålit
ligare bestämmande av viskositetens variation, d. v. s. viskositetslinjens lutning. 
I så fall måste dock den för klassificering erforderliga viskositetsbestämningen 
kompletteras med en viskositetsbestämning vid annan temperatur.**) Benämnings- 
temperaturens stora avstånd från de temperaturer, som asfalten har i belägg-

*) En variation av 16 enheter på 73 är, matematiskt sett, ganska mycket. För att en tjära 
av ifrågavarande viskositet skall ändra viskositeten med 16 sek. vid 30° C erfordras emellertid 
blott, att dess temperatur ändras med ca 1,4° C, en obetydlighet i jäm förelse med de stora 
temperaturändringar, som tjäran undergår i praktiken. Det nuvarande sättet att bestämma 
viskositeten leder lätt till överdrivet stränga fordringar. Med det nya sättet blir det lättare 
att fatta den praktiska betydelsen av eventuella avvikelser.

**) Det kan som exempel nämnas, att man med fram gång använt en sådan undersöknings
metod i Ungern för att skilja mellan mexikanska och europeiska asfalter, vilka ha mycket 
olika pris på den ungerska marknaden och lätt bli förväxlade.



Kurva
nr Material Undersökt av Kurva

nr Material Undersökt av

1 S. Y. 792 A  51— 60 Statens 11 Mexikansk asfalt pen 58 Csågolyf
väginstitut 12 V  V 90 ;?

2 S, Y. 5346 A  100— 150 )) 13 »  V  V 115 }>

3 S. Y. 1343 A  250— 300 )) 14 V  V  7} 207 »

4 Mexpetebano nr 1 Zichner a 15 )) ) }  J) 332 v

5 Mexplialt 16 V  V  }} 293 Höppler§
6 Spramex 200 V 17 V  V  V 187 j )

7 A sfalt Pickarde 18 V  V  )) 94
8 Mexikansk asfalt pen 19 Csågolyf 19 J J  V  V 65 i )

9 v  v  v  26 ))
20 J J  J)  V 44 7)

10 >} v  v  42 )}

Fig. 4. Vis:kasi'tetslinjer för asfalter enligt olika forskare.

ningen, gör det absolut ofrånkomligt, att viskositetslinjens lutning bestämmes, 
om man väljer det nya systemet.

För närvarande föreligger emellertid ej tillräckligt försöksmaterial, för att man 
i normerna skall kunna inrycka bestämmelser, som fastlåsa viskositetslinjens lut
ning på det nya sättet. Det synes därför vara bäst att tills vidare fasthålla vid det 
äldre sättet att fixera läget och lutningen av viskositetslinjen med tillhjälp av 
mjukpunkt och brytpunkt. Asfalternas benämning har visserligen ändrats i enlig
het med det nya systemet, men toleranser ha tills vidare icke angivits för benäm- 
ningstemperaturen. Penetrationsprovet har slopats såsom varande alltför otill
förlitligt. Enär toleranser för benämningstemperaturen ej införts, är det nu ej 
nödvändigt att experimentellt bestämma densamma.

Antalet provningar äro sålunda enligt förslaget minskade för asfalterna. Vill 
man i framtiden helt tillämpa det nya systemet även för asfalterna, räcker det



med två viskositetsprov för att fullständigt klassificera en asfalt med avseende 
på viskositeten: e 1 1 ,  avseende benämningstemperatur (med fastställda toleran
ser), med vilket viskositetslinjens läge bestämmes, och e t t ,  avseende kvalitet 
(även med fastställda toleranser), med vilket linjens lutning bestämmes.

Beträffande kvalitetsgränserna för asfalt må vidare följande anföras:
Läget av viskositetslinjen för en asfalt var enligt äldre normer bestämt genom 

penetrationsgränserna. Dessa voro nämligen snävare än fordringarna på mjuk
punkt och brytpunkt. Man kan säga, att viskositetslinjen fick vrida sig kring 
penetrationen som fast punkt. För vissa asfalter voro penetrationsgränserna 
mycket snäva. Räknar man för asfalt A  180— 210  ut, hur mycket en ändring av 
penetrationen mellan ytterlighetsgränserna 180 och 2 10  ( — 30 penetrationsgrader) 
motsvarar i °C  enligt kula och ring, får man värdet 1,5 °  C. De 20 penetrations
grader, som utgjorde tillåten differens för A  50— 70, motsvara däremot en varia
tion av 3,8° C med kula och ring. Kvalitetsfordringarna voro utan tvivel förut 
ojämna och i en del fall onödigt stränga. I de nya fordringarna äro alla gränser 
åtskilda med 3 eller 40 C för kula och ring (tab. 1) .  Detta innebär, att bredden 
praktiskt taget är lika för de band i viskositetsdiagrammet, som representera de 
olika asfaltsorterna. Att så förut icke var fallet framgår av fig. 1.

En nackdel med det nya systemet är, att det icke är internationellt. Denna nack
del är särskilt av betydelse för asfalterna, som ej alltid tillverkas inom landet utan 
ofta importeras. Även med hänsyn härtill synes man tillsvidare böra bibehålla 
kula och ring-provningen i asfaltnormerna. För asfaltlösningarna, vilka också 
kunna bli föremål för import, är överensstämmelsen i klassificeringstemperatur 
för de föreslagna och de amerikanska normerna så god, att några svårigheter vid 
importen knappast torde uppstå.

Det nya systemets fördelar att mer exakt ange bindemedlets viskositet har förut 
framhållits. Även försprödning, avdunstning vid upphettning m. fl. prov bli 
lättare att studera och tolka med det nya sättet att klassificera bindemedlen.

En annan fördel med det nya systemet är, att viskositeten bestämmes i absolut 
mått, och att man därigenom blir relativt oberoende av provningsapparaturen. De 
hittills för bindemedelsprovning använda viskosimetrarna äro dock ej direkt av
sedda för den nya uppgiften. De äro i allmänhet så inrättade, att de ange viskosi
teten vid en viss temperatur. I stället önskar man nu bestämma temperaturen vid 
en viss viskositet. De nu använda viskosimetrarna —  exempelvis 4 mm standard 
eller Saybolt-Furol —  kunna emellertid användas, om följande provnings förfa
rande tillämpas. Man bestämmer med enkelprov viskositeten i närheten, av 
den sannolika benämningstemperaturen och erhåller därvid i regel ett viskositets- 
värde, som avviker något från 500 centi stok. Med tillhjälp av korrektionsf aktörer, 
fastställda en gång för alla för de olika slagen av bindemedel, beräknas därefter 
den temperatur, som bör svara mot exakt 500 centistoks viskositet. Förfarandet 
är användbart, enär lutningen av viskositetslinjen ej varierar så mycket för binde
medel av samma typ. Dubbelprovet ut föres vid den så beräknade temperaturen 
för kontroll. Bestämningarna äro lätta att genomföra, enär bindemedlet är lätt
flytande och alltså hastigt kan tempereras genom omrörning. Man bör ha omrö- 
rare och termometer nedsänkta i viskosimeterkoppen under tempereringen. F ör
sök pågå även vid väginstitutet för att utexperimentera en vederhäftig viskosi- 
meter, med vilken hela viskositetslinjen för ett bindemedel snabbt skall kunna 
bestämmas.



Slutsats.
Det framlagda förslaget utgör ett försök att skapa ett enhetligt, för alla binde

medel gemensamt klassificeringssystem. Därest förslaget genomföres, blir det 
lättare att jäm föra olika bindemedel med varandra. Kvalitetsfordringarna på 
olika slag av bindemedel kunna, vad beträffar mjukheten, lättare avvägas, så att 
de bli mer rättvisa och bättre anpassade till det praktiska behovet. Den praktiska 
betydelsen av en avvikelse från en föreskriven mjukhet är lättare att inse. A n
talet provningsapparater minskas.

Enligt det framlagda förslaget bör systemet nu helt genomföras för tjäror och 
asfaltlösningar. För asfalterna bör förslaget nu endast genomföras i den om
fattningen att benämningen sker enligt förslaget. Kvalitetsfordringarna, som 
avse mjukpunkt med kula och ring böra tills vidare bibehållas, till dess fler prov
ningsresultat föreligga med det nya systemet.
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