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 Bakgrund 
• Nuvarande metoder i Europa 

• Problem 
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 Problem 

•  De vanliga europeiska metoderna för viskositetsmät-
ning är inte anpassade till asfaltverkens och entreprenö-
rernas väglaboratorier. De behöver mer lätthanterliga 
metoder för att kontrollera bindemedel.  

•  Kula och Ringtestet fungerar bara på rent bitumen, inte 
modifierade bindemedel – vilket också konstaterades av 
Willem Heukelom redan 1973. Testet behöver ersättas 
av en mer allmänt tillämpbar metod.   
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RVB-metoden 
• Rotationsviskosimeter, RVB 

• Heukeloms BTDC 
• LTHs mätningsmodell 

• Viskositetsstudier 
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RVB-utrustningen: viskosimeter, elektrisk värmekammare och 
datoriserad kontroll av mätningar och insamling av resultat. 

 

Roterande spindlar, från vänster #29, 
#27 och #21 och en cylindrisk 
provbehållare. 
 
    



Willem Heukelom 
  
Willem Heukelom (1913-1981) var känd och 
respekterad över hela världen för sina många 
bidrag till bättre förståelse av bitumen, asfalt-
blandningar och flexibla beläggningar. Han 
har författat och varit medförfattare till ett 
flertal publikationer i ämnet på flera språk. 

1973 

1969 







Universitetslektor Ebrahim 
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studenterna i hög grad bidragit 
till utvecklingen av LTHs 
mätteknik för RVB i sina 
examensarbeten: 
 
Elmer Žužo 
Jesper Palmér 2011 
Tord Ottosson Löf  2011 
Johan Lund 
Azur Kujundzic 2012 
Isabell Erlandsson 2012 
Niclas Gustavsson 
Robert Thylander 2013 
Erik Nilsgart 
Tobias Grybb 2014 
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Seminar at LTH 2014-09-18 
Per Tyllgren 



Mjuk-   
punkt

Dynamisk 
viskositet 

60 °C

Kinematisk 
viskositet 

135 °C
År Kvalitet Metod °C % %

Konventionell 39,1 100 100
 RVB diff. -1 ** 11,9 5,1

Konventionell 47,2 100 100
RVB diff. -0,1 ** 12,3 3,5

Konventionell 39,7 100 100
RVB diff. -1,6 ** 10,2 -1,7

Konventionell 51,6 100 100
RVB diff. 0,9 ** 16,5 5,9

Medeldiff. -0,5 12,7 3,2
Godkänd diff. ± 2 * ± 10 * ± 6 *

* Reproducerbarhet
** Temperatur vid 1,3 kPa·s

JÄMFÖRELSE MELLAN KONVENTIONELLA VISKOSITETSMÄTNINGAR OCH RVB

Analyser av prover från nordisk ringanalys arrangerad av Neste Oil:                                                         
14 viskositeter och 42 Kula och Ring.

2013
B200

B70

2014
B200

B50







 

 Utvecklingsbehov 

•  En smartare, interaktiv mjukvara som 
själv väljer lämpligt varvtal och som                                     
automatiskt registrerar mätvärden    

efter uppnådd jämvikt. 
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Slutsatser 
LTHs mätteknik för RVB: 

•  Ersätter tre mätmetoder: Kula och 
Ring och Dynamisk respektive 
Kinematisk viskositet 

•  Ger en sammanhängande bild av 
viskositetens förändring med 
temperaturen 

•  Minskar kostnaderna 
•  Förbättrar arbetsmiljön och gör 

arbetet intressantare. 
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