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PROV MED O LIKA  P Å G R U S 

PÅ Å K E S H O V S V Ä G E N

Y t b e h a n d l i n g  med asfalt eller tjära har i flera fa ll visat sig ha kort 
varaktighet, vilket bland annat berott på, att pågruset varit olämpligt. Sålunda 
har i många fall pågruset lossryckts eller krossats av trafiken.

För att närmare studera dessa frågor utförde statens väginstitut under augusti 
1938 i samarbete med Stockholms stads gatukontor en provväg på Åkeshovs
vägen i Bromma.1

Provvägen, som utfördes genom ytbehandling av en befintlig Yg-beläggning, 
hade 33 provsträckor med pågrus från olika delar av Sverige. Pågrusen hade väl
villigt ställts till förfogande av tillverkarna och levererades till provvägen färdig- 
krossade och sorterade. De utgjordes av såväl makadam som natursingel och 
representerade bergarter med olika mineralogisk sammansättning samt hade olika 
hållfasthet och kornform. Kornstorleken skulle vara densamma (8 — 16  mm) för 
alla pågrussorter, vilken önskan dock ej blev uppfylld.

Prov vägen är belägen på Åkeshovsvägen i Bromma mellan Gustav I I I :  s väg 
och Drottningholmsvägen. Längdmätningen börjar vid Gustav I I I :  s väg.

1 En provväg med liknande uppgift har utförts i Halland och finnes beskriven i S. V. rapport 
15 »Provväg med olika pågrus vid Derome i Hallands län».

Fig. 1. Totalbild av provvägen 
24. 8. 1938.

Fig. 1. General v iew  of test road.



Tabell i .  Förteckning över provsträckor och använda pågrus.

Sektion s .v .
nummer Material Fyndplats (eller kross) Län

— io  — o 62 33 Krossad rullsten, 8— 12 mm. Stockholms stads kross, Husby, B
Munsö.

o — IO 6201 Finkornig diabas, 5— 11  mm. Ledet, Byarums s:n, östbo vd. F
IO — 20 02 Amfibolit, 7— 14 mm. Forsa, Herrberga s:n, Valkebo vd. E
20—30 03 Diabas, 4— 1 1  mm. Bergsnäs, Kinnevalds vd. G

0 xf-1Oc<N 04 Finkornig granatamfibol.it, 
7— 14 mm.

Böckeberga, ö . Göinge vd. L

40— 50 05 Hyperit, 7— 14 mm. Brännhult, 6 km NO  Älmhult, G
Allbo vd.

50— 60 c 6 Amfibolitiskt leptitskarn, 
4— 7 mm.

Herrängs gruvor, Sthlms läns norra 
vd.

B

60--70 07 Leptitskarn, 4— 11  mm. Ryllshytte gruvor, Folkare vd. W
70--80 08 Finkornig leptitisk grönsten, 

8— 16  mm.
österforse, Ådalens övre vd. Y

80--90 09 Röd dalaporfyr (rasberg), 
1 1  — 16  mm.

Rotenberget, Älvdalens vd. W

90— ICO 10 V it marmor, 4— 12 mm. Säters kalkbruk, Folkare vd. w
ICO— I 10 1 1 Kvartsit, 7— 13 mm. Hardeberga stenindustri. M
I 10 — 120 12 Ljusgrå kalkkvartsit, »blå 

sten», 7— 13 mm.
Hardeberga stenindustri. M

(l20 — I30 13 Aplitgranit, 6— 25 mm. Brännelycke, Pukavik, Listers vd. K)
130 — I40 14 Aplitgranit, 6— 15 mm. Brännelycke, Pukavik, Listers vd. K
I40— I 50 15 Rosagrå gnejsgranit, 5— 11  

mm.
Knutsberg, Stilleryd, Medelsta vd. K

0̂ 1 ON O 16 Grå gnejsgranit, 5— 13 mm. Kuggeboda, Medelsta vd. K
l6 0--I/O 17 Finkornig rosa gnejsgranit, 

7— 12 mm.
Dalby, Bara vd. M

17 0 --l80 18 Rödgrå gnejs, 6— 1 1  mm. Skrea, Ärstads vd. N
l8 0 — I90 19 Vittrad gnejs, 3—7 mm. Västerhult, N öttja s:n, Sunnerbo G

vd.
190—2CO 20 Grovkornig röd granit, 

8— 13 mm.
Kleveberg, Furuby k:a, Konga vd. G

200—210 21 Aplitgranit, 9— 16  mm. Tvillingsta, Själevads 0. Arnäs vd. Y
210  — 220 22 Grovkornig granit och 

gnejs, 8— 15 mm.
Huskvarna stads kross, Hus

kvarna.
F

220—23O 23 Rosavit pegmatit, 2— 10 Sodom, Bredsand, Njurunda, Me Y
mm. delpads östra vd.

23O—24O 24 Grovkornig gnejsgranit, 
9— 16  mm.

Fullnö, Uppsala läns östra vd. C

24O—25O 25 Kvarts-syenit, 6— 16  mm. Nås, Nås vd. W
25O— 260 16 Pegmatit, 6— 13 mm. Ytterby, Sthlms läns östra vd. B
260--27O 27 Kalkstenshaltig natursingel, 

8— 15 mm.
Gammelgarn, Gotlands norra vd. I

270— 280 28 Natursingel (vissa stenar Smedjeholm, Faurås vd. L
vittrade), 10 — 17 mm.

280— 29O 29 Natursingel, 9— 14 mm. A B Vägförbättringar, Ulriksdal. B
2 9 °— 3CO 30 Natursingel, 7— 13 mm. A B N ya Murbruksfabriken, Bar B

udden.
300— 3IO 3 i Krossad rullsten, 5— 9 mm. A B N ya Murbruksfabriken, Bar B

udden.
3IO— 32O 32 Krossad rullsten, 6—9 mm. Stockholms stads kross, Husby, B

Munsö.



Provvägens utförande.

Provvägen utfördes den 23 och 24 augusti 1938, vid ca 18 0 C  temperatur 
och uppehållsväder. Vägen var därvid avstängd för trafik, så att hela vägbredden 
kunde behandlas på en gång.

De flesta pågrussorterna hade transporterats i säckar till provvägen och voro 
fullständigt torra. De från Stockholmstrakten kommande materialen S.V . 6224 
och S.V. 6229— 6233 levererades med lastbil direkt till provvägen och voro mer 
eller mindre fuktiga, liksom S.V . 6203, som levererades i öppna plåtfat.

Provvägen indelades i 33 provsträckor om 10 m, varav en var belägen omedel
bart före sektion o. Tabell 1 är en förteckning över provsträckorna och använda 
pågrus. Enär pågruset 13 , aplitgranit, varierade mycket starkt i kornstorlek, har 
denna sträcka i fortsättningen uteslutits från bedömning. Före arbetets början 
kördes de olika pågrussorterna ut på vägen och lades upp vid provsträckorna.

Som bindemedel användes asfalttjära A T  15/85 (S.V. 6234 och S.V . 6235), 
som levererades i tankbil från Stockholms gasverk direkt till arbetsplatsen.

Bindemedlet hade följande sammansättning och egenskaper, som uppfyllde 
normernas fordringar:

Viskositet i standardviskosimeter 10 mm öppning.......................  127 sek.
Fraktionerad destillation:

v atte n ........................................................................................  o %
lättolja (intill 170° C ) ............................................................. o %
mellanöl ja (170—2700 C) ......................................................  G %
tungolja (270—300° C) ......................................................... 5 %
destillationsåterstod.................................................................  89 %

Arbetet utfördes på följande sätt:
den gamla beläggningen, som var fullständigt torr, borstades ren med sop

maskin,
bindemedlet, 1.2  kg/m2, utspreds di

rekt ur tankbilen genom tryckspridar- 
ramp med ca 2 kg/cm2 övertryck. Sprid
ningen skedde över 40 å 60 m i taget 
över hela vägens bredd. Bindemedlets 
temperatur var vid arbetets början

O150 C,
pågrus, 10  å 15 lit/m2, spreds för 

hand. Mängden pågrus varierade avse
värt för sträckorna beroende på på
grusets egenskaper,

vältning utfördes med en grusspri- 
darvält med ett valstryck av 55 kg/cm. 
Vältningen skedde omedelbart efter 
pågrusets spridning med fyra  enkelturer.

Fig. 2. Provvägen under utförande 23. 8. 1938. 
Fig. 2. Test road under construction.



Fig. 3. Daglig neder- 
bördsmängd i Stockholm 
hösten 1938.

Fig. Daily precipita
tion in mm in Stockholm  
1938-

Arbetsstyrkan uppgick till 1 1  man. Med tankbilen följde dessutom 2 man, som 
skötte spridningen av bindemedlet. N är hela vägen ytbehandlats, öppnades den 
omedelbart för trafik. Löst pågrus sopades bort efter ca 14 dagar.

Dagarna närmast efter ytbehandlingen föll ganska riklig nederbörd (jfr fig. 3), 
vilket emellertid inte synes ha haft någon skadlig inverkan.

Trafiken på provvägen uppgick i september 1938 till ca 570 fordon/dygn, 
under 1939 och följande år har trafiken varit mindre och varierat starkt. Sanno
likt har trafikmängden legat mellan 300 och 400 fordon/dygn.

Trafikens åverkan på beläggningen är större vid provvägens ändar, beroende 
på att fordonen accelerera eller bromsa upp vid de korsande gatorna i prov
vägens ändar.

Observationer på provvägen.

Genom regelbundna inspektioner av provvägen har väginstitutet följt belägg
ningens utveckling på de olika provsträckorna och observerat den åverkan, som 
klimat och trafik utövat. Protokoll har förts vid varje inspektion och fotografier 
ha tagits vid upprepade tillfällen av samtliga provsträckor. I inspektionspro
tokollen har bl. a. gjorts anteckningar om följande egenskaper: ljushet, täcknings
grad, omslutningsgrad, blödningar samt under första tiden krossningsgraden hos 
pågruset. Varje egenskap har givits betyg från o till 4.

I tabell 2 ges en sammanställning av dessa observationer.
V ad beträffar bedömningen av Vjusheten kunde denna lätt bedömas medelst 

en färgskala vitt — grått — svart. Betyg o betyder vit färg och 4 svart. P rov
sträckorna blevo genomgående något mörkare med tiden, men ännu i juli 19 4 1, 
nära tre år efter utförandet, dominerade bindemedlets svarta färg endast på 
ungefär 1/4 av sträckorna. A v  tabellen fram går, att Hardeberga kvartsiten, 1 1 ,  
och Ytterby pegmatiten, 26, hållit sig anmärkningsvärt ljusa, likaså, ehuru det
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T abell 2. Sammanställning av okulära iakttagelser på Åkeshovsvägen.

S.V.
nr Material

Ljushet Omslutningsgrad Blödningar

26/8
1938

21/8
1940

2/9
1938

2/10
1939

21/8
1940

15/4
1941

15/4
I 9 4 1

6201 Diabas, östbo vägdistrikt . . . . 3 4 2 3 3 3 4
02 Amfibolit, Valkebo vägdistrikt 3 4 2 2 2 2 2

03 Diabas, Kinnevalds vägdistrikt 4 4 2 2 2-5 2 2
04 Amfibolit, ö .  Göinge vägdistrikt 4 4 1 1 2 2 0.5

05 Hyperit, Allbo vägdistrikt . . . . 4 4 2 1 2 2 1
c 6 Leptitskarn, Herrängs gruvor . . 3 4 3 3 3 3 4
07 Leptitskarn, Ryllshytte gruvor 3 4 2 3 3 3 3
08 Grönsten, Ådalens övre vd. . . 3 4 1 1 1 2 1
09 Röd porfyr, Ä lv d a le n .............. 3 3 1 1 1 1 1
10 Marmor, Säters kalkbruk . . . . 0 4 3 4 4 ' 4 4
1 1 Kvartsit, H ard eb erga ................ 1 1 1 1 2 2 2
12 »Blå sten», H ard eb erg a ........... 3 3 2 2 2-5 2 3
14 Aplitgranit, Pukavik ................ 2 2 1 i -5 i -5 2 2

15 Gnejsgranit, S t ille ry d ................ 2 3 3 3 3 3 3
1 6 Gnejsgranit, Kuggeboda ......... 2 3 2 2 2 3 2

17 Gnejsgranit, D a lb y .................... 2 3 2 3 3 3 3
18 Gnejs, Skrea, Årstads vd ........... 3 3 3 3 3-5 4 4
19 Vittrad gnejs, Sunnerbo vd. . . 2 4 3 4 4 4 4
20 Granit, Konga vd ........................ 2 2 1 2 i -5 2 2
21 Aplitgranit, T v illin g s ta ........... 2 2 1 1 i -5 2 2
22 Granit och gnejs, Huskvarna . . 3 3 2 2 i -5 2 3
23 Pegmatit, N ju ru n d a .................. 1 4 3 4 4 4 4
24 Gnejsgranit, F u lln ö .................... 2 2 2 1 2 2 1

25 Kvartsyenit, Nås ...................... 2 3 2 3 3 4 4
2 6 Pegmatit, Ytterby .................... 0 1 1 2 2 2 2

27 Natursingel, Gammelgarn . . . . 2 2 1 2 2 2 1
28 Natursingel, Faurås vd .............. 2 2 1 2 2 2 1

29 Natursingel, U lr ik sd a l............. 2 2 1 2 2 2 0.5

30 Natursingel, B arud d en .............. 2 2 1 2 2 2 0.5

3 i Krossad rullsten, Barudden . .  . 2 3 3 3 3-5 3 3
32 Krossad rullsten, Husby ......... 2 2 2 3 3 3 2

33 Krossad rullsten, Husby ......... 2 2 1 2 2 3 1

ej fram går av tabellen, har den röda porfyren från Älvdalen, 9, hållit sig oför
ändrad. Däremot har marmorn från Säter, 10, gnejsen från Sunnerbo, 19, samt 
pegmatiten från Njurunda, 23, mörknat i väsentlig grad, vilket tyder på dålig 
hållfasthet, vilken iakttagelse bekräftas av andra iakttagelser.

Täckningsgraden  anger hur stor del av vägens yta, som är täckt av pågrus. 
Avsikten med observationerna av täckningsgraden var att på detta sätt bedöma 
vidhäftningen. Hittills har emellertid i stort sett ytan varit fullständigt täckt 
på samtliga sträckor. De undantag, som förekommit ha berott dels på från början 
otillräcklig mängd pågrus, dels på att bindemedelsmängden med hänsyn till på-



grusets kornstorlek varit något för liten (sektion 70— 90). Slutligen har täcknings
graden på ett par ställen blivit ofullständig i bromsspår, som uppstått under 
tiden närmast efter beläggningens utförande.

Man har sålunda ej kunnat genom okulära besiktningar med säkerhet bedöma 
vidhäftningen hos olika pågrus. Visserligen har i början samlats lösslitet pågrus 
på vägkanterna och detta olika för olika sträckor. Men att göra någon kvanti
tativ bestämning av sålunda lossnat eller ev. krossat pågrus visade sig icke 
möjligt.

Omslutnings graden anger hur stor del av pågruset, som är nedbäddad i binde
medel, och är alltså ett mått på ytans råhet. Betyget o anger, att pågruset ligger 
fritt ovan stenarnas bottenyta, medan betyget 4 anger, att stenen är helt om
sluten av bindemedel. A v  iakttagelserna rörande omslutningsgraden kunna bl. a. 
följande slutsatser dragas.

Pågrus med liten kornstorlek ha från  början  stor om slutningsgrad, medan pågrus med 
stor kornstorlek ha liten om slutningsgrad, exempelvis 

om slutningsgrad för 

f i n k o r n i g t  p å g r u s

S. V. nr Storlek 2/o 1938 “ A 19 4 1
6 4 — 7 3 3

31 5— 9 3 3
19 3— 7 3 4
2 3 2 — 10 3 4

Pågrus med dålig hållfasthet kan från  början ha stor kornstorlek, men efter någon  
tids trafik  har pågruset krossats ned, varigenom  om slutningsgraden ökats, exempelvis

om slutningsgrad för

S. V. nr Storlek 2/a 1938 15/4 I94I
10 4 — 12 3 4
18 6— 11 3 4
2S 6— 16 2 4

Pågrus med god hållfasthet har hållit sig oförändrat. D et vittnar särskilt om god h å ll
fasthet, ifa ll pågruset h aft stor kornstorlek och det oaktat bibehåller sin om slutnings
grad, typiskt härför är exempelvis

om slutningsgrad för

S. V. nr Storlek 00O
N 15A I94I

8 8— 16 I 2

9 11  — 1 6 I I
14 6— 15 I 2

24 \o

l o\ 2 2

8 8— 16 1 2
9 1 1 — 16 1 1

28 10— 17 1 2
27 8 - 1 5 1 2

s t o r t  p å g r u s



1 1

Iakttagelserna rörande omslutningsgraden ha sålunda givit en del slutsatser 
om pågrusets beskaffenhet, ehuru den olika storleken hos pågruset omöjliggjort 
en mer ingående bedömning. Emellertid har de svagaste och även särskilt starka 
pågrussorter på detta sätt kunnat utsorteras.

Blödningar ha förekommit på samtliga provsträckor i mer eller mindre grad, 
särskilt i hjulspåren. På en del sträckor ha blödningar förekommit över större 
delen av beläggningens yta.

Eftersom blödningar inträffa, när omslutningsgraden blivit fullständig, böra 
slutsatserna om blödningarna vara desamma som vad tidigare anförts beträffande 
omslutningsgraden.

Särskilt stora blödningar förekomma för:
pågruset i ,  där emellertid trafikens inverkan varit särskilt stark genom acce

leration 
6, liten kornstorlek 

io , mycket dålig hållfasthet
18, mycket dålig hållfasthet
19, liten kornstorlek, mycket dålig hållfasthet 
23, liten kornstorlek, dålig hållfasthet 
25, dålig hållfasthet.

Obetydliga blödningar förekomma för
pågruset 4, utmärkt hållfasthet

» 29, god » , natursingel med snäva storleksgränser
» 30, » » , natursingel med snäva storleksgränser

pågrusen 8, 9, 24, 27 och 28 ha särskilt stor kornstorlek, god hållfasthet och
ringa blödning.

Omdömena om hållfastheten ha grundats på hållfasthetsundersökningarna, 
som beskrivas i det följande.

Dålig hållfasthet m edför, såsom dessa erfarenheter visa, en ökad tendens till 
blödning.

De okulära observationerna på provvägen av krossning av pågruset gåvo inga 
säkra resultat. Antalet krossade stenar förefaller vid en dylik okulär besiktning 
att vara relativt litet på samtliga provsträckor. Graden av krossning kan inte 
bedömas genom iakttagelser av det på ytan synliga pågruset. — Att de olika 
pågrusen emellertid krossats i mycket olika grad, fram går av de prover, som tid

Fig. 4. Prov av pågruset brännes loss från ytan.

Fig. 4. Sample o f chippings is taken from  the 
road surface hy means of burning.



Fig. 5. Utmärkt pågrus från ö .  Göinge, nr 4. a) ytan omedelbart efter utförandet, 
b) efter en vecka, c) efter 8 månader, d) efter 35 månader.

Fig. 5. Excellent chippings, nr 4. a) Surface after construction, b) after a week, 
c) after 8 months, d) after 35 months.

Fig. 6. Dåligt, flisigt pågrus från Skrea, nr 18, a) ytan omedelbart efter utförandet, 
b) efter en vecka, c) efter 8 månader, d) efter 35 månader.

Fig. 6. Mediocre flaky  chippings, nr 18. a) Surface after construction, 
b) after a W 2ek, c) after 8 months, d) after 35 months.



Fig. 7. Dåligt, icke flisigt pågrus från Nås, nr 25. a) ytan omedelbart efter utförandet, 
b) efter en vecka, c) efter 8 månader, d) efter 35 månader.

Fig. 7. Mediocre, non-flaky chippings, nr 25. a) Surface after construction, 
b) after a week, c) after 8 months, d) after 35 months.

Fig. 8. Gott pågrus av singel från Ulriksdal, nr 29. a) ytan omedelbart efter utförandet, 
b) efter en vecka, c) efter 8 månader, d) efter 35 månader.

Fig. 8. Good chippings, gravel, a) Surface after construction, 
b) after a week, c) after 8 months, d) after 35 months.



efter annan bränts loss ur ytan. Detta tillgick så att beläggningen värmdes med 
blåslampa på en yta av ca 3 5 X 3 5  cm. Pågruset från den senaste ytbehand
lingen kunde då tillsammans med en del bindemedel skrapas loss (fig. 4). En 
tydlig gräns erhölls mot den underliggande äldre ytbehandlingen, varför någon 
risk inte förelåg, att delar av denna skulle tagas med i provet. Sådana prover 
ha bränts loss från alla provsträckorna fem gånger, dels omedelbart efter vält- 
ningen, dels efter en veckas samt efter 4, 8 och 35 månaders trafik. — U r de 
sålunda lossbrända proverna borttogs bindemedlet genom extraktion med tri- 
kloretylen, varefter stenmaterialet undersöktes med avseende på kornstorleks- 
fördelning och kornform, såsom närmare beskrives i det följande.

Fotografier ha med vissa mellanrum tagits av samtliga sträckor. Den första 
serien togs omedelbart efter vältningen och de följande efter en vecka, tre veckor, 
ca 3 månader, ca 9 månader och ca 3 år. Dessa fotografier visa tydligt de för
ändringar, som provsträckorna undergått och utgöra ett utmärkt material för 
bedömning av dessa förändringar, fram för allt den successiva nedkrossningen 
av pågruset.

Fig. 5 visar förändringen av pågruset 4, amfibolit, från ö .  Göinge, ett kubiskt 
material med utmärkt god hållfasthet. Fig. 6 visar förändringen av pågruset 18, 
gnejs från Skrea, ett flisigt material med dålig hållfasthet. Fig. 7 pågruset 25, 
syenit från N ås, ett kubiskt material med dålig hållfasthet samt fig. 8 pågruset 
29, natursingel från Ulriksdal med god hållfasthet. Pågrusen i fig. 5— 8 hade 
samtliga någorlunda avsedd kornstorlek.

På grundval av de vid upprepade tillfällen gjorda observationerna på vägen 
och fram för allt provsträckornas beskaffenhet vid sista besiktningen har ett för
sök gjorts att ordna sträckorna i följd efter deras kvalitet, varvid  särskild hän
syn blivit tagen till pågrusets grad av krossning, ytans råhet och omslutnings
graden samt förekomst av blödningar. V id  denna indelning har protokollen samt 
detaljfotografier av ytan legat till grund. Indelningen är grundad på okulära iakt
tagelser på vägen och på det fotografiska materialet. Det är klart, att denna indel
ning är rätt subjektiv och endast i stora drag kan vara riktigt. Men den gjorda 
indelningen i de tre huvudgrupperna utmärkta, goda och mindre goda torde vara 
ungefärligen riktig.

A. Utm ärkta provsträckor:
5, 4, 8, 9, 27, 14, 24, 20.

B. Goda provsträckor:
30, 29, 28, 16, 2 1 , 22, 12 , 7, 1 1 ,  26, 6.

C. M indre goda provsträckor:
15 , 17 , 25, 23, 18 , 10, 19.

Sträckorna 1, 2, 3, 3 1 , 32 och 33 ha varit utsatta för starkare åverkan av 
trafiken på grund av deras belägenhet i vägens båda ändar. Detta har givetvis 
nedsatt deras kvalitet i jämförelse med övriga sträckor, varför de hänförts till 
en särskild grupp »Ej bedömda».

Fig. 9— 12 visa detaljer av ytan på samtliga sträckor i juni 19 41 alltså ca 3 år 
efter utförandet, sträckorna ordnade efter deras inbördes beskaffenhet i den 
ordning, som ovan angivits.



N r 5. Allbo. N r 4. ö .  Göinge.

N r 8. Ådalens övre. N r 9. Älvdalen.

N r 24. Fullnö. N r 20. Furuby.

Fig. 9. Utseende av provsträckorna 5, 4, 8, 9, 27, 14, 24 och 20 efter 
35 månader. Samtliga utmärkta.

Fig. 9. Excellent surfaces after 35 months.

N r 27. Gammelgarn. N r 14. Pukavik.



N r 30. Barudden, natursingel. N r 29. Ulriksdal.

N r 28. Faurås. N r 1 6. Kuggeboda.

N r 2 1. Tvillingsta. N r 22. Huskvarna.

N r 12. Hardeberga blå. N r 7. Ryllshytte.

Fig. 10. Utseende av provsträckorna 30, 29, 28, 16, 2 1, 22, 12 och 7 
efter 35 månader. Samtliga goda.

Fig. 10. Good surfaces after 3$ months.



N r i i . Hardeberga vit. N r 26. Ytterby.

N r 6. Herräng. N r 15. Stilleryd.

N r 17. Dalby. N r 25. Nås.

N r 23. Njurunda. N r 18. Skrea.

Fig. 1 1 .  Utseende av provsträckorna 1 1 ,  26, 6, 15, 17, 25, 23 och 18 efter 35 månader. 
N r 1 1 ,  26 och 6 goda, övriga dåliga.

Fig. 1 1 .  Surfaces after 35 months, nos 1 1 ,  26 and 6 are good, the rest had.



N r 19. Sunnerbo.

N r 1. östbo. N r 2. Valkebo.

N r 3. Kinnevald. N r 3 1. Barudden, krossad rullsten.

N r 32. Husby 6— 9 mm. N r 33. Husby 8— 12 mm.

Fig. 12. Utseende av provsträckorna 10, 19, 1, 2, 3, 3 1, 32 och 33 efter 35 månader. 
N r 10 och 19 dåliga, övriga ej bedömda.

Fig . 12 . Surfaces a fter 35 m onths, nos 10  and  79 ba d , wot judged.

N r 10. Säter.



LABO R A T O R IEPRO VN IN G A R

AV P Å G R U S E N  F R Å N  Å K E S H O V S V Ä G E N

Vidhäftning.

P å G R U S E N  på provvägen representera bergarter, som enligt gängse upp
fattning skulle ha mycket olika benägenhet att fästa vid bituminösa bindemedel. 
Emellertid ha samtliga pågrus suttit väl fast, i varje fall har någon skillnad mel
lan sträckorna, som skulle kunna hänföras till otillräcklig vidhäftning, icke 
kunnat iakttagas.

A lla pågrusen ha undersökts betr. vidhäftning, varvid  dels kokprov enligt 
Riedel, modifierad metod, utförts, dels vattenlagring vid +  20 0 C. För kok
provet användes asfalt 180— 200, för vattenlagringen dels en lösning av asfalt i 
fotogen, dels asfalttjära (metod se Statens Väginstituts meddelande nr 60 sid. 30). 
Asfaltlösningen (S.V. 5480) hade en viskositet av 8.4 sek. vid 1 5 0 C i 10 mm 
standardviskosimeter. Som asfalttjära användes till en början samma sort, som 
använts på provvägen (S.V. 6234), men detta bindemedel visade sig vara för 
visköst, så att icke ens efter en veckas vattenlagring bindemedlet trängdes undan 
från stenarna i nämnvärd grad. I stället användes då en asfalttjära, som hade 
samma viskositet som asfaltlösningen och som bestod av 10 % A  5 1 — 60 och 
90 % Tg-tjära (S.V. 5944). Vattenlagring med denna asfalttjära utfördes såväl 
vid +  20° som +  40° C.

Resultaten av vidhäftningsproven återges på tabell 3. Vidhäftningen har mar
kerats med horisontella streck, längre ju sämre vidhäftningen är. V ar och en av 
de tre metoderna har betecknats på särskilt sätt.

A v  tabellen fram går, att de tre metoderna i regel inte varit överensstämmande. 
Vilken metod, som ger mest tillförlitliga, värden, kan icke avgöras, enär samtliga 
pågrus suttit fast på vägen och den åsyftade jämförelsen med praktiken därför 
icke kunnat ske. Den bästa vidhäftningen enligt laboratorieprovningarna har 
marmorn (S.V. 6210). De basiska eruptivarterna ha också visat god vidhäftning, 
men resultaten av vattenlagringsproven ge anledning förmoda, att dessa berg
arters vidhäftning inte är så god som Riedels kokprov visar. De granitiska berg
arterna ha i regel vid laboratorieproven haft mindre god vidhäftning, i många 
fall dålig. De utförda vattenlagringsproven ha emellertid inte givit så genom
gående otillräcklig vidhäftning som kokprovet enligt Riedel. Anmärkningsvärt 
är, att inom samma grupp vidhäftningen synes vara bättre för något vittrade 
material (S.V. 6219, S.V . 62 17 , S.V . 6228) än för friska. Det förtjänar vidare 
påpekas, att de undersökta kvartsiterna (S.V. 6 2 11  och S.V . 6212) inte visat på
fallande dålig vidhäftning. De undersökta pegmatiterna (S.V. 6226 och S.V . 
6223) ha däremot givit dåligt resultat vid laboratorieproven. — Någon större



T abell j .  Resultat av undersökningar av vidhäftningen.

Krossade bergarter 
Kvartsi t

S .V
nr Material och fyndort

6 2 1 1

6212

Kvartsit, H ard eb erga ....................................

Kalkkvartsit, »blå sten», Hardeberga . . . .

Granit, gnejs 
och liknande

6209

6214

6215

6216

6217

6218 

6 219

6220

6221

6222 

6 223 

6224 

6226

Röd porfyr, Älvdalens vä g d istrik t...........

Aplitgranit, Pukavik ....................................

Gnejsgranit, S t ille ry d ....................................

Gnejsgranit, K uggeb o d a...............................

Gnejsgranit, Dalby, Bara vägdistrikt . . . .

Gnejs, Skrea, Årstads vägdistrikt ...........

Vittrad gnejs, Sunnerbo vägdistrikt . . . .

Granit, Konga v ä g d istrik t...........................

Aplitgranit, Tvillingsta ...............................

Granit &  gnejs, Huskvarna s t a d ................

Pegmatit, Njurunda ......................................

Gnejsgranit, Fullnö ......................................

Pegmatit, Y t t e r b y ...........................................

Syenit 6225 Kvartssyenit, Nås v ä g d istrik t....................

Basiska erup- 
tiva bergarter

6201

6202

6203

6204

6205

6206

6207

6208

Diabas, östbo v ä g d is tr ik t ...........................

Amfibolit, Valkebo vägdistrikt ................

Diabas, Kinnevalds vä g d istrik t..................

Amfibolit, östra  Göinge vägdistrikt . . . .

Hyperit, Allbo vägdistrikt .........................

Leptitskarn, Herrängs g r u v o r ....................

Leptitskarn, Ryllshytte g fu v o r ..................

Grönsten, Ådalens övre v ä g d is tr ik t .........

Kalksten 6210 Marmor, Säters k a lk b ru k .............................

Krossad rulhten 6 231

6232

6233

Krossad rullsten, B aru d d en .........................

Krossad rullsten, Munsö .............................

Krossad rullsten, Munsö .............................

Natursingel 
Granit eller 
gnejs

6228 

6 229 

6230

Natursingel, Faurås v ä g d is tr ik t ................

Natursingel, U lr ik s d a l..................................

Natursingel, B aru d d en ..................................

Kalkhaltig 6227 Natursingel, Gotlands n:a vägdistrikt . . .
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Beteckningar: ----------------Riedels kokprov med asfalt A  180— 200.
----------------Vattenlagring, asfaltlösning.
----------------Vattenlagring, asfalttjära.



skillnad mellan de tre grupperna krossat berg, krossad rullsten och natursingel 
har inte kunnat konstateras.

Såsom sammanfattning av iakttagelserna rörande vidhäftningen kan sägas, att 
någon inbördes gradering av pågrusen med hänsyn till vidhäftningen på vägen 
icke varit möjlig. Detta synes bero dels på det använda bindemedlet, asfalttjära, 
som enligt laboratorieproven visat god vidhäftning för de flesta pågrusen, dels 
på gynnsamma omständigheter i övrigt. Att inte alla de använda pågrusen alltid 
visa god vidhäftning är känt från andra med dem gjorda ytbehandlingar. Labora
torieproven med andra, mera lättflytande bindemedel visade också påtaglig skill
nad mellan olika pågrus. Det är därför sannolikt, att skillnad kan uppstå även i 
praktiken under andra omständigheter. — Genom att samtliga pågrus sutto 
kvar på vägen erhölls goda möjligheter att bedöma deras hållfasthet, vilket hade 
varit betydligt svårare, om de delvis lossnat på grund av dålig vidhäftning.1

Pågrusens kornstorlek, flisighet, hållfasthet m. m.

N är provvägen utfördes, uttogs av varje pågrussort ett prov av ca 100 kg vikt 
(S.V. 6 2 0 1— 6233), vilka prov benämndes »utgångsmaterial». Dessa prov under
söktes med avseende på kornstorlek, grovhetstal, kornvolym vikt, volym vikt i löst 
utfyllt tillstånd, hålrum, kornform (flisighet) samt hållfasthet (sprödhet). V an
ligen har dubbelprov tagits. Resultaten anges i tabell 4. Pågrusen ha även foto
graferats på laboratoriet. A v  dessa fotografier, återgivna på fig. 14  och 15 
fram går tydligt, att pågrusen ha väsentligt olika kornstorlek och kornform. 
(Nr 12  och 30 ej medtagna, enär de äro nära lika nr 1 1  och 29.)

Kornstorleken, erhållen genom siktning, är grafiskt framställd på diagrammen 
fig. 16 — 19 med de heldragna kurvorna. I kol. 3 tabell 4, anges kornstorleken 
genom en undre och en övre storleksgräns, beräknade enligt gällande bestämmel
ser på sådant sätt, att 15 viktprocent faller under den lägre gränsen och 5 v ik t
procent ligger ovan den övre gränsen.

Väginstitutet hade begärt, att samtliga material skulle levereras med storleken 
8— 16  mm, men fick vid leveransen i regel betydligt finare fraktioner. Härigenom 
försvårades jämförelsen av hållfastheten för de olika pågrusen, men en del 
värdefulla iakttagelser kunde göras beträffande kornstorlekens inverkan på be
läggningen, vilket inte varit möjligt, om alla pågrusen haft samma storlek.2 — 
A v nr 13 , aplitgranit från Pukavik, levererades av misstag två sammanblandade 
fraktioner, varför detta pågrus inte medtagits i den följande diskussionen.

Grovhetstal. Ett kornmaterials storlek kan uttryckas genom ett enda tal på 
olika sätt. Amerikanaren Abrams införde begreppet finhetsmodul (fineness mo
dulus) för att karakterisera sten och sand till betong. Detta begrepp erhålles

1 På provvägen vid Derome i Hallands län lossnade de flesta pågrusen i tämligen stor ut
sträckning, några fullständigt. Härigenom försvårades bedömningen av hållfastheten i mycket 
hög grad.

2 På grund av erfarenheterna från Åkeshovsvägen användes en annan metod vid pågrusprov- 
vägen vid Derome i Halland, som utfördes sommaren 1939. H är levererades de olika materialen 
okrossade och krossades därefter alla i samma kross och sorterades i samma sorteringsverk. På 
så sätt erhölls samma kornstorlek på alla provsträckorna, varjämte variationen i kornform icke 
kunde tillskrivas olika krossmetoder eller olika egenskaper hos krossen.



Tabell 4. Resultat av provning av pågrusen.

S .V .
nr Material

Korn
storlek

mm

Grovhets
tal

Korn- 
volym- 

vikt 
=  a

Volymvikt
löst

utfylld
=  v

Reducerad 
volym vikt 

2.65 • v 
a

Hålrum
a-v

10 0 ----
a

%

Flisighets-
talet

f

Spröd-
hets-
talet

s

S .V .
nr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

6201 Diabas, östbo vägdistrikt . . . . 5 — 1 1 5.85 2.88 i -4 7 i -35 49 1 .3 1 25 6201
2 Amfibolit, Valkebo vd ............... 7 — 14 6.24 2.85 1.29 1.20 55 1.59 4 i 2
3 Diabas, Kinnevalds vd ............... 4 — 1 1 5.68 3.06 1.5 1 1 .3 1 51 1.36 25 3
4 Amfibolit, ö . Göinge vd .......... 7— 14 6.29 2.99 1.50 i -33 50 1.32 28 4
5 Hyperit, Allbo vd....................... 6— 13 6.18 2.98 1.45 1.29 5 i i *37 3 i 5
6 Leptitskarn, Herrängs gruvor . . 4 —8 5 .16 3.08 1.48 1.27 52 1.52 45 6
7 Leptitskarn, Ryllshytte gruvor 4 — 1 1 5-5 i 3.07 1.46 1.26 52 i -53 39 7
8 Grönsten, Ådalens övre vd. . . 8— 16 6.46 2.74 — — 1.30 26 8
9 Röd porfyr, Ä lv d a le n ............. 1 1  — 16 6.67 2.63 1.32 i -33 5° 1.34 39 9

10 Marmor, Säters kalkbruk . . . . 4 — 12 5.66 2.73 1 *31 1.27 52 i -59 66 10
1 1 Kvartsit, H ard eb erga................ 6— 13 6.12 2.64 1.36 i *37 48 1.29 4 i n
12 »Blå sten», H ard eb erg a ........... 6— 13 6.16 2-73 1.32 1.28 52 1.36 40 12
M Aplitgranit, Pukavik ................ 6— 15 6.18 2.66 i -33 i -33 5° 1.32 38 14
15 Gnejsgranit, S t ille ry d ................ 4 — 1 1 5-70 2.68 1.25 1.24 53 1.47 55 15
16 Gnejsgranit, Ku?eeboda ......... 5 — 13 5.89 2.69 1.40 1.38 48 1.30 32 16
!7 Gnejsgranit, D a lb y .................... 7— 12 6.12 2.63 1.28 1.29 51 1.46 61 17
18 Gnejs, Skrea, Årstads vd .......... 6— 11 5.97 2.69 1.28 1.26 52 1.64 67 18
!9 Vittrad gnejs, Sunnerbo vd. . . 3 - 7 5.09 2.67 1.27 1.26 S2 1.44 79 r9
20 Granit, Konga vd ........................ 8 — 14 6.31 2.66 i -34 i -34 5° 1.30 4 i 20
21 Aplitgranit, T v illin g s ta ........... 9— 16 6.49 2.66 1.32 1.32 5° 1.28 4 i 2 1
22 Granit och gnejs, Huskvarna . . 8 - 1 5 6.42 2.71 1.32 1.29 51 1.26 38 22
23 Pegmatit, N ju ru n d a .................. 3— 1 1 5.20 2.65 1.3 6 1.36 49 i -33 58 23
24 Gnejsgranit, F u lln ö .................... 9— 16 6.36 2.68 1.32 1 .3 1 51 i -33 43 24
25 Kvartsyenit, Nås ...................... 6— 16 6.33 2.68 1.3 1 1.30 51 1.28 58 25
26 Pegmatit, Ytterby .................... 6— 13 608 2.63 1.34 i -35 49 i -37 48 26
27 Natursingel, Gammelgarn . . . . 8— 15 6.40 2.67 1.49 1.48 44 1.30 30 27
28 Natursingel, Faurås vd .............. 10— 17 6.63 2.68 1.49 1.47 44 1 .2 1 45 28
29 Natursingel, U lr ik sd a l.............. 9— 14 6.43 2.68 1.46 1.44 46 1.15 32 29
3° Natursingel, Barudden ........... 7— 13 6.22 2.68 1.49 1.47 44 1.28 32 30
3 i Krossad rullsten, Barudden . . . 5—9 5.62 2.67 1.29 1.28 52 1.43 50 3 i
32 Krossad rullsten, Husby ......... 5—9 5-72 2.67 i -33 1.32 50 1.27 28 32
33 Krossad rullsten, H u s b y ......... 8 - 1 2 6.26 2.69 1.36 i -34 49 1.18 27 33



Fig. 13. Samband mellan grovhetstal 
och medelkornstorlek.

Fig. 13 . Relation between fineness mo
dulus and average size of aggregates.

genom addition av kvarstannande mängd på ett antal siktar, av vilka den minsta 
maskvidden är 0 .147 mm och övriga siktars maskvidd dubbelt så stor som närmast 
föregående sikts maskvidd. Den erhållna summan divideras med 100. Abrams5 
finhetsmodul är i viss skala detsamma som ytan över siktkurvan i siktdiagrammet 
från storleken 0.104 mm ät höger (ej 0 .147 mm utan 0 .14 7 : V 2).

Enär den svenska siktserien är något annorlunda beskaffad än den Abrams på 
sin tid använde och det f. ö. ej synes rationellt eller nödvändigt att fastlåsa be
greppet vid någon speciell siktserie, synes det mer riktigt att fixera finhetsmodu- 
len till ytan över siktkurvan räknat från någon viss maskvidd. H ärtill väljes 
maskvidden 0 .125 mm, varigenom Överensstämmelse med bl. a. industrikommis
sionens betongtekniska anvisningar vinnes. Eftersom modulen växer med mate
rialets grovhet, är det mer logiskt att benämna begreppet grovhetstal, vilket är 
i överensstämmelse med dansk nomenklatur. M ed grovhetstalet menas sålunda 
ytan över siktkurvan mellan m askvidden 0. 125 mm och största kornstorleken, 
(varvid det horisontella avståndet mellan två maskvidder, den ena dubbelt större 
än den andra, sättes =  1 och de vertikala avstånden till kurvan divideras 
med 100).

V id användningen av de i Sverige standardiserade siktarna blir den praktiska 
tillämpningen, att man summerar halva den mängd, som stannar på sikt 0 .125 
mm och hela den mängd, som stannar på vardera av siktarna 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 
16 mm o. s. v. Det är givetvis fördelaktigt att använda siktar med tätare intervall, 
ex. de vanliga siktarna 5.6 och 1 1 .3  mm. D ärvid  bör emellertid de sålunda in
skjutna siktarna och angränsande siktar ges mindre vikt vid summeringen, så 
att den erhållna summan motsvarar ytan ovan siktkurvan.

Grovhetstalet anges för samtliga pågrus i kol. 4 tabell 4. Ju  större talet är, 
dess grövre är materialet. Det finaste pågruset har grovhetstalet 5.09, det 
grövsta 6.67.

En viss överensstämmelse finnes mellan detta grovhetstal och »medelkornstor- 
leken», erhållen som den maskvidd, genom vilken 50 % av materialet passerar, 
såsom fram går av fig. 13 .



Fig. 14. Fotografier av pågrusen 1 — 17. 
Fig. 14. Photo's of the chippings.





Fig. 1 6. Siktkurvor för pågrusen före spridningen på vägen (heldragen kurva), omedelbart efter 
vältningen (streckad kurva) samt efter 35 månader (streckprickad kurva).

Fig. 16. Grading curves of chippings before spreading on the road (fu ll curve) after rolling 
(broken curve) and after 35 months (chain-dotted curve).



Fig.17. Siktkurvor för pågruset före spridningen på vägen (heldragen kurva), omedelbart efter 
vältningen (streckad kurva) samt efter 35 månader (streckprickad kurva).

Fig. 7 7 . Grading curves of chippings before spreading on the road (fu ll curve), after 
rolling (broken curve) and after 35 months (chain-dotted curve).



Fig. 18. Siktkurvor för pågruset före spridningen på vägen (heldragen kurva), omedelbart efter 
vältningen (streckad kurva) samt efter 35 månader (streckpiickad kurva).

Fig. 18. Grading curves o f chippings before spreading on the road (fu ll curve), after 
rolling (broken curve) and after 35 months (chain-dotted curve).



Fig. 19. Siktkurvor för pågruset före spridningen på vägen (heldragen kurva), omedelbart efter 
vältningen (streckad kurva) samt efter 35 månader (streckprickad kurva).

Fig. 19. Grading curves o f chippings before spreading on the road (fu ll curve), after 
rolling (broken curve) and after 35 months (chain-dotted curve).



Ehuru något allmängiltigt samband mellan grovhetstal och »medelkornstorlek» 
icke finnes, erbjuder dock den för de undersökta pågrussorterna sålunda funna 
överensstämmelsen ett visst intresse.

K ornvolym vikten  eller kornets vo lym vikt (för grövre material styckets vo lym 
vik t , tidigare benämnd skenbar spec, vikt) är volym vikten av ett korn med dess 
innehåll av eventuella porer. För ett poröst material blir kornets volym vikt min
dre än den täta massans specifika vikt. För ett oporöst material bli dessa båda 
specifika vikter lika.

Kornvolym vikten har bestämts för samtliga pågrus, kol. 5 i tabell 4, genom 
vägning av det torkade pågruset i luft och genom mätning av dess volym  genom 
vägning i en vattenfylld pyknometer. För de granitiska pågrusen varierade denna 
volym vikt mellan 2.63 och 2 .7 1, med medeltalet 2.67. För marmor från Säter, 
nr 10, och den kalkhaltiga kvartsiten från Hardeberga, nr 12 , erhölls 2.73. De 
mörka basiska bergarterna visade ännu högre värden, upp till 3.08, som erhölls 
för nr 6, skarnbergart från Herrängs gruvor.

V olym vikten i löst utfyllt tillstånd bestämdes enligt tyska normer, D IN  2 1 10 . 
Pågruset fylldes med skopa i ett cylindriskt kärl av 5 lit. rymd. överytan  ströks 
av med linjal i nivå med kärlets kant, varefter grusmängden i kärlet vägdes. 
Den volym vikt, som därvid erhölls genom att dividera vikten med volymen är 
angiven i kol. 6 tabell 4. Värdena motsvara närmast den volym vikt, som man kan 
vänta, när stenmaterialet tippats i hög eller lastats på en bil. — I kol. 7 tabell 4 
ha de funna värdena på volym vikten reducerats med hänsyn till, att proven ha 
olika kornvolym vikt. Den reducerade volym vikten i löst utfyllt tillstånd mot
svarar en kornvolym vikt av 2 .6 5, hos samtliga pågrus. Med hjälp av dessa värden 
kunna vissa jämförelser göras, bl. a. rörande flisighetens inverkan (se det fö l
jande). De reducerade värdena på volym  vikten visa tämligen stor variation. 
Krossade material ha volym vikten mellan 1.20 och 1.38 , medan natursingel ligger 
mellan 1.44 och 1.48.

Hålrummet har beräknats enligt uttrycket

där a =  kornets volym vikt och v =  volym vikten, löst utfylld.
Flisigheten har provats enligt den metod, som beskrives i väginstitutets med

delande nr 54 sid. 20. Provet sorteras på en serie stavsiktar, »harpor», med 
samma fria avstånd mellan stavarna som maskvidden i den vanliga siktserien 
(2, 4, 5.6, 8, 1 1 . 3  och 16  mm). På siktdiagrammet uppritas dels det ursprungliga 
provets siktkurva för kornstorleken, dels en kurva angivande resultatet av sorte
ringen på stavsiktarna, »harpningen».

För att bedöma resultatet av harpningen kunna olika metoder användas. T id i
gare har väginstitutet som mått på flisigheten använt ett »flisighetstal», vilket 
angav mängden stenar, som passerade en viss stavsikt, så vald att denna mängd 
omfattar utpräglat platta eller flisiga stenar. Det befanns lämpligt att i detta syfte 
välja en stavsikt med avståndet mellan stavarna =  hälften av den större av de 
siktar, som använts, då man uttog den fraktion, som provades. Mängden, som 
passerar denna stavsikt, kan då användas som ett mått på flisigheten. Om den 
provade fraktionen exempelvis var 8— 11 . 3  mm, så angavs flisighetstalet av den



mängd (i % ), som passerade 5.6 mm stavsikten. Väginstitutet har sedan år 1935 
använt denna metod att bedöma flisigheten. Det flisighetstal, som därvid erhålles, 
benämnes i det följande flisighetstalet F. Denna bedömningsmetod förutsätter, 
att provningen verkställes på en fraktion, som utsorteras ur det ursprungliga pro
vet. Förhållandet mellan de använda siktarnas maskvidd skall vara sJ 2 :  1 
(ex. 5.6— 8, 8— 11 .3 ,  1 1 . 3 — 16  mm).

Eftersom flisigheten måste bestämmas hos en viss fraktion, lämpar sig meto
den icke under alla förhållanden. V id  bearbetning av proven från Åkeshovsvägen 
visade det sig önskvärt att använda en mer allmängiltig metod för bedömning av 
resultatet av harpningen. Följande metod befanns därvid lämplig. Den har för
delen, att den ger en lättfattlig definition av flisighetsgraden.

Ett stenkorn har i allmänhet tre utpräglade dimensioner: längd, bredd och tjock
lek. Genom siktning fastställes det näst största måttet eller bredden, genom harp- 
ning, får man den minsta dimensionen eller tjockleken. Ju  större bredden är i fö r
hållande till tjockleken, dess plattare och flisigare är stenen. Om bredden kallas

b och tjockleken h, så är förhållandet -j- ett mått på flisigheten. Om detta mått 

tages för den höjd i siktdiagrammet, där 50 % passerar, så erhålles förhållandet
k
— för den genomsnittliga kornstorleken och detta förhållande kan betecknas som 
h
materialets flisighetstal.1 Detta tal närmar sig 1, när kornformen närmar sig 
kubisk form. Ju  plattare och skivigare materialet är, dess större blir talet. 
Om talet exempelvis är 1.32 , betyder detta, att bredden i genomsnitt är 32 %

k
större än tjockleken. A v  det logaritmiska siktdiagrammet kan ^ uppmätas direkt 

såsom fram går av följande: . __  b
— h ;

H ärav log f  =  log b — log h

I det logaritmiska diagrammet (fig. 20) är det horisontella avståndet mellan 
kurvorna =  log b — log h i viss skala. Uppmätes det horisontella avståndet i

Fig. 20. Metoder för bedömning av 
flisigheten. Ordinatan F ger det gamla 
flisighetstalet; det horisontella av
ståndet f  ger det nya i logaritmisk 
skala.

Fig. 20. Methods of judging flakiness.

1 Egentligen borde hänsyn tagas även till längden, men denna har i jämförelse med tjock
leken mycket liten betydelse, varför den föreslagna metoden torde vara den bästa möjliga 
att med enkla medel bestämma flisigheten.



mm, motsvaras detta av ett visst flisighetstal. Om, såsom i institutets vanliga 
siktdiagram (formulär i a och i b), 15 mm på den horisontella axeln motsvarar 
en fördubbling av maskvidden, så motsvarar avståndet 15 mm ett flisighets
tal =  2;  avståndet 10 mm flisighetstalet 1.58 och avståndet 5 mm flisighetstalet 
1.26. En tabell över detta samband kan en gång för alla uppgöras.1 — Fig. 20 
visar gamla och nya metoden för bedömning av flisigheten.

I kol. 9 tabell 4 återges flisighetstalen f  för samtliga pågrus. Dessa flisighets
tal gälla en viss fraktion av provet, vanligen fraktionen 8— 11 .3  mm. I vissa fall,

1 Här ges värden på f för olika avstånd mellan kurvorna i diagrammet.

Horisontellt 
avstånd i 

mm

Motsvarande f i siktformulär Horisontellt 
avstånd i 

mm

Motsvarande f i 
siktformulär 
2 a och 2 b1 a och 1 b 2 a och 2 b

1 1.05 1.02 23 1.43
2 I . I O 1.03 2 4 M 5
3 1 .15 1.05 2 5 1.47
4 1.20 1.06 26 1.49
5 1.26 1.08 27 1 * 5 2
6 1.32 I . I O 28 1.54
7 1.38 1 . 1 1 29 1.56
8 1.45 1 .13 30 r * 5 9
9 M 2 1 .15 3i j .6 i

10 M 9 1 . 17 3 2 1.64
11 1.66 1.18 3 3 1.66
12 1.74 1.20 3 4 1.69
J3 1.82 1.22 3 5 I * 7 I
I4 1.9 1 1.24 36 1.74
1 5 2.00 1.26 3 7 I * 7 7
16 1.28 38 1.80

1.30 3 9 1.82
18 1.32 40 1.85
J9 1.34 4i 1.88
20 1.36 42 I*9I
21 1.38 4 3 1.94
22 1.40 4 4 i - 9 7

4 5 2 . CO

Fig. 21. Samband mel
lan reducerad volym
vikt och flisighetstal.
Fig. 2 1 . Relation bet
ween volume weight 
and coefficient of 
flakiness.



då provet icke innehållit denna fraktion, har undersökningen utförts på närmast 
angränsande fraktion. Flisigheten tages upp till vidare behandling i det följande.

Volym viktens beroende av flisigheten. På diagrammet fig. 2 1 har den redu
cerade volym vikten, reducerad till kornvolym vikten 2.65, se kol. 7 tabell 4, 
jämförts med flisighetstalet. Som synes ökas volym vikten, när flisigheten blir 
mindre. Den okrossade natursingeln framträder på ett markerat sätt (nr 27, 28, 
29 och 30), i det att sådan singel har avsevärt högre volym vikt än krossat mate
rial med samma flisighet, vilket torde bero på, att natursingeln genom sina mer 
rundade kanter och slätare ytor packar sig bättre än makadam av samma korn
form.

Hålrummets beroende av flisigheten. På diagrammet fig. 22 har sambandet 
mellan hålrum och flisighet blivit framställt, hålrummet gällande löst utfyllt 
tillstånd. Det framgår, att hålrummet blir större, när flisigheten ökas. I själva 
verket äro hålrum och volym vikt samhörande begrepp, varför liknande slutsatser 
kunna dragas för båda.

Hållfastheten  eller sprödheten har provats enligt den metod, som beskrives i 
institutets meddelande 54 sid. 22. Provet uttages som en fraktion med kvoten 
\J 2 mellan övre och undre storleksgränsen. A v  provet uttages en mängd av

X  a gr, där a =  kornvolymvikten. Om a = 2 .6 5 ,  ett normalt värde, blir
2 $o . . .  . . 0 0alltså mängden 500 gr. Provet inlägges i en cylindrisk stålbehållare med 100 mm 
inre diameter. På den avplanade ytan ställes en stålstämpel av 4 kg vikt. Mot 
stämpeln får en fallhammare med 14 kg vikt falla 20 gånger från 25 cm höjd. 
Därigenom krossas stenmaterialet i viss utsträckning. Det så behandlade mate
rialet siktas och resultatet uppritas i ett siktdiagram jämte den ursprungliga 
siktkurvan. Ju  större skillnaden är mellan den ursprungliga siktkurvan och den 
nya efter krossning, dess större mängd har krossats, dess sämre är materialet och 
dess större dess sprödhet.

För att bedöma resultatet av krossningen kunna olika metoder användas. T id i
gare har väginstitutet som mått på sprödheten använt ett sprödhetstal, som angav

Fig. 22. Samband mel
lan hålrumsprocent och 
flisighetstal.

Fig. 22. Relation bet
ween percentage of 
voids and coefficient 
of flakiness.



Fig. 24. Betydelse^ av sprödhetstalet s.

Fig. 24. The signification o f the coefficient 
of brittleness.

Fig. 23. Metoder för bedömning av sprödheten med hjälp a 
Fig. 23. Methods of judging brittleness.

krossningsprovet.

summan av den mängd (i % ), som passerar 5 siktar, var och en med hälften så 
stor maskvidd som den närmast större, och av vilka den största sikten har samma 
maskvidd som den vid fraktionens uttagande använda minsta sikten. Det spröd- 
hetstal, som därvid erhålles, benämnes i det följande sprödhetstalet S. Denna 
bedömningsmetod förutsätter, att man vid provningen använder en bestämd 
fraktion, som utsorteras ur det ursprungliga provet.

I samband med bearbetningen av proven från Åkeshovsvägen har institutet 
undersökt även andra bedömningsmetoder och därvid funnit följande metod 
lämplig. Metoden ger en klar definition av sprödheten och är enkel att använda.

Enligt den nya metoden anses det största vertikala avståndet mellan den ur
sprungliga siktkurvan och kurvan efter krossning vara ett uttryck för hållfast
heten och benämnes sprödhetstalet s (fig. 23 a). Genom passning med passare kan 
bestämmas, var det vertikala avståndet b har sitt maximum. — Om provet är 
en utsorterad fraktion, blir bestämningen särskilt enkel. D å inträffar bmax för 
fraktionens undre gräns (fig. 23 b). Detta ger möjlighet till en avsevärd förenkling. 
Man behöver endast 2 siktar. Den passerande siktmängden vid fraktionens undre 
gräns är sprödhetstalet. Såsom i det följande visas (s. 52), blir resultatet säkrare 
om provet är en utsorterad fraktion, varför provningen normalt bör utföras på 
en sådan fraktion. — Fig. 23 b och c ge en bild av sprödhetstalen S och s.

Det nya sprödhetstalet s har en speciell fysikalisk betydelse, som fram går av 
fig. 24. Det ursprungliga provets fraktioner äro här framställda genom heldragna



staplar. Genom krossningen minskas de båda högra staplarna ax och a2, medan 
samtliga övriga staplar öka i storlek bl5 b2, b3 etc.

Sprödhetstalet s är =  ax +  a2 eller =  bx +  b2 +  b3 +  . .  . och anger sålunda 
den totala mängden nedkrossat material d. v. s. den mängd, som har minskats i 
storlek (i %). Detta värde synes vara ett lämpligt uttryck för hållfastheten.

I kol. io , tabell 4, anges sprödhetstalet s för de provade pågrusen. Provningen 
är utförd på en fraktion, vanligen 8— 11 .3  mm. Enär pågrusen hade rätt varie
rande kornstorlek, kunde den nämnda fraktionen icke uttagas av alla. I sådant 
fall har en efter erfarenhet uppskattad reduktion av sprödhetstalet verkställts 
i syfte, att samtliga angivna sprödhetstal skulle gälla fraktionen 8— 11 .3  mm.

Undersökningar av lossbrända prov.

Såsom tidigare nämnts togs med vissa tidsmellanrum prov direkt av vägbanan. 
Detta tillgick så, att beläggningen värmdes med blåslampa. Det på sådant sätt 
lossbrända materialet uppsamlades och undersöktes på laboratoriet. Halten binde
medel bestämdes genom extraktion och det från bindemedel befriade stenmate
rialet siktades och siktkurvor uppritades. Fig. 16 — 19 visa siktkurvor, heldragna 
kurvor =  prov av ursprungliga pågruset; streckade kurvor =  prov lossbränt 
omedelbart efter vältningen; streckprickade kurvor =  prov taget efter 35 måna
ders trafik. Prov upptogos även efter 1 vecka, samt efter 4 och 8 månaders tra
fik. Enär de siktkurvor, som erhöllos för dessa tidpunkter, lågo endast obetyd
ligt över kurvorna gällande tidpunkten efter vältningen, ha de ej medtagits med 
hänsyn till tydligheten.

Såsom fram går av diagrammen har kornstorleken minskats undan för undan 
under trafikens inverkan. En del av det krossade materialet stannar kvar i belägg
ningen, en del kastas undan. H ur mycket som stannar kvar, kan inte avgöras, enär 
några mätningar av mängden lossbränt stenmaterial pr ytenhet inte utförts. Under 
förutsättning att lika stor del av det krossade materialet, relativt taget, har stan
nat kvar på de olika provsträckorna, kan man få  en möjlighet att av dessa prov 
bedöma den verkliga krossningen av pågrusen på vägen. En sådan bedömning är 
emellertid av anförda skäl behäftad med viss osäkerhet. Ett annat osäkerhetsmo
ment är, att de siktkurvor, som gälla det ursprungliga pågruset, visserligen äro 
omsorgsfullt tagna genomsnittsprov av varje pågrus men likväl ej med säkerhet 
äro alldeles lika det ursprungliga materialet på den fläck, där provet togs.

I tabell 5 ges en sammanställning av den förändring, som pågrusen undergått 
under 35 månaders trafik. Såsom mått för denna ändring har tagits det största 
vertikala avståndet mellan ursprungliga siktkurvan och siktkurvan efter 35 
månader, »krossningstalet». :— Alltså ett mått, som motsvarar det tidigare be
skrivna sprödhetstalet s. I tabellen anges även detta sprödhetstal samt binde- 
medelshalten efter 35 månader.

Trots den osäkerhet, som vidlåder dessa prov, kan man dock finna en viss 
överensstämmelse mellan sprödhetstalet s för de ursprungliga pågrusen och 
»krossningstalet» för de lossbrända proven.



T abell 5. Sprödhet och bindemedelshalt hos lossbrända prov.

S. V .

Krossningstal 
efter 35 mån. 

för lossbrända 
prov

Sprödhetstal 
s för ursprung

ligt pågrus

Bindemedelshalt 
efter 35 mån. 

hos lossbrända 
prov

Anm.

I 2 3 4 5

6201 (65) (25) (6.6) Siffror inom parentes gälla
2

3
(70)
(5<0

(4O
(25)

(5.2)
(5-4)

sträckor, där trafikens an
grepp varit större, varför 
dessa sträckor ej äro jäm

4 4 i 28 3-5 förbara med övriga.
5 3 i 3 i 4 .1
6 48 45 7.0

7 — 39 5-4
8 4 i 26 4-9
9 59 39 4-5

10 77 66 1 1 . 1
1 1 43 4 i 4-5
12 57 40 4*7
14 30 38 6.6

15 51 55 6.9
16 4 6 32 7-7
17 66 61 7-7
18 7 i 67 7-5
19 60 79 10.2
20 43 4 i 4-7
21 52 4 i 4.8
22 54 38 4.8

23 42 58 7-6
24 42 43 4-5
25 64 58 6.4
26 60 48 6.3

27 35 30 4 .1
28 53 45 3*4
29 38 32 5-3
30 46 32 4.1

3 i (61) (50) (7 .7)
32 (79) (28) (7 -9)
33 (80) (27) (6.0)

Uppgifterna om bindemedelshalten ge vid handen, att hög bindemedelshalt i 
allmänhet förefinnes samtidigt som dålig hållfasthet.

Flisighetens förändring har bestämts för några av pågrussorterna genom att 
bestämma flisighetstalet f  för vid olika tidpunkter lossbrända prov. Resultatet 
av dessa undersökningar fram går av tabell 6.1

1 Det bör observeras, att denna flisighetsbestämning är utförd på hela pågruset, medan den
i tabell 4, kol. 9, angivna endast utförts på en fraktion därav, vanligen 8 — 11,3  mm. Det senare 
är i regel att föredra, men kunde inte utföras på de lossbrända proven, vilka i regel på grund 
av nedkrossningen minskade i storlek från tillfälle till tillfälle.



Tabell 6. Flisighet hos lossbrända prov.

Provet taget

Flisighetstal f

S.V.
6204 8 10 17 18 25 29 33

A v ursprungligt p å g r u s ..................
Lossbränt, omedelbart efter vält

1.42 i -43 i -55 1.48 i -79 i -37 1 .2 1 1.20

ning .................................................... 1.23 i -35 1.58 1.30

00 1.22 1.18 1.20
Lossbränt, efter 1 v e c k a ................ 1.27 i -33 1.44 1.26 i -39 1.29 1.18 1.29

» , » 4 mån..................... 1.26 i -35 1.4 1 i *33 I *3 I 1.25 I *3 I 1.30
» , » 8 mån..................... 1.25 I *3 I 1.22 1.27 I -3 I 1.18 1.25 1.26
» , » 3 5  mån..................... 1 .19 1.2 7 1 . 1 7 1.19 1.23 1 . 1 1 1.30 1.18

Värdena i tabellen ge en tydlig bild av, att pågruset under trafikens inverkan 
blir mindre flisigt eller mer »kubiskt». S.V . 6229, ett singelmaterial, och S.V . 
6233, ett kubitkrossat material, ha från början liten flisighet. Under trafikens in
verkan ändras deras flisighet på ett nyckfullt sätt, vilket kan förklaras av att 
materialet hade så liten flisighet från början. Det förefaller som om pågrusen 
skulle nedkrossas till en flisighetsgrad av 1 . 1  — 1.3 .

Medeltalet av flisigheten för de 6 första, mer normala pågrusen blir följande.
Av ursprungligt pågrus ....................  flisighetstal f =  1.51
Lossbränt efter vältning .................. » f =  1.39

» » 1 v e ck a ....................  » f =  1.33
» » 4 mån....................  » f =  1.32
» » 8 mån..................... » f =  1.26
» » 3 5  mån.......................  » f =  1.19

Inverkan av upprepade slag vid krossningsprovet.

V id de provningar av hållfastheten hos pågrus, som väginstitutet utfört, och 
vars metodik beskrivits på sid. 33, har pågruset inlagts i en stålbehållare och i 
denna blivit utsatt för slag av en fallhammare. H ärvid  har fallhammarens vikt 
alltid varit 14 kg, fallhöjden normalt varit 25 cm och antalet slag normalt 20 st.— 
alltså ett arbete av 70 kgm. Det är av ett visst intresse att veta, vilken förändring, 
som pågruset undergår, om krossningsarbetet ändras, antingen genom ändring av 
fallhöjden eller ändring av antalet slag.

I syfte att klarlägga denna fråga har väginstitutet utfört en serie provningar, 
i första hand med bibehållande av fallhöjden 25 cm, men med varierande antal 
slag. H ärvid  har undersökning utförts dels med det ursprungliga pågruset, »ut
gångsmaterialet», dels med fraktionen 8 — 11 .3  mm utsorterad ur utgångsmate
rialet. I förra fallet ha 8 st. delprov uttagits och i det senare 9. V arje delprov har 
endast utsatts för ett krossningsprov med ett visst antal slag. Avsikten härmed var 
att erhålla likformighet vid provningen. Varje delprov siktades före krossningen



Fig. 25. Krosskurvor efter upprepad krossning av utgångsmaterialet med fallhöjden 
25 cm och varierande antal slag.

Fig. 2 j.  Grading curves after repeated crushing of the original chipping with the height of 
fa ll =  2$ cm and different numbers o f blows.

och krossningsgraden har varje gång bestämts i förhållande till delprovets ur
sprungliga siktkurva. På detta sätt ha 6 st pågrus provats med 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 och 1 000 slag. Resultatet är grafiskt fram ställt på fig. 25, som 
visar krossningen av utgångsmaterialet, och på fig. 26, som visar krossningen 
av fraktionen 8— 11 .3  mm. A v  siktprotokollen ha »sprödhetstalet s» och »grov
hetstalet g» beräknats, såsom fram går av tabell 7. »Sprödhetstalet s» har beräk
nats såsom tidigare angivits och ger ett värde på graden av krossning. På diagram
met fig. 27 synes hur denna krossningsgrad ökas, när antalet slag ökas.



Fig. 26. Krosskurvor efter upprepad krossning av fraktionen 8— 11.3  mm med fallhöjden 
25 cm och varierande antal slag.

Fig. 26. Grading curves after repeated crushing of a fraction 8— 1 1 .3  mm with the height of 
fa ll — 25 cm and different numbers o f blows.

Man ser av diagrammen fig. 25— 27 och av tabell 7, att krossningen till en 
början går snabbt. Men när slagantalet uppnått ett visst belopp, minskas kross- 
ningshastigheten mer och mer. Krosskurvorna i fig. 26 bli mer och mer horison
tella och närma sig asymptotiskt vissa gränsvärden.1

1 Kurvorna i fig. 27 närma sig gränsvärdet 100. N är arbetet =  oo, är alltså s =  100. N är arbe-
y  m

tet =  o, är s =  o. Detta ger följande allmänna uttryck för krosskurvan x n =  k ----------
100—y



Väginstitutet har vidare utfört krossningsprov med 2 pågrus, vid vilka såväl 
fallhöjden som antalet slag varierades. Resultatet fram går av tabell 8.

G rafiskt är resultatet framställt på diagrammen fig. 28 och 29. Krossningskur- 
vorna ha samma typ som på fig. 27. Man finner vid ett närmare studium, att 
nedkrossningen synes vara beroende av det utförda krossningsarbetet. Man får 
ungefär samma nedkrossning om man ökar fallhöjden och minskar antalet slag, 
blott arbetet är detsamma. U r tabell 8 kunna för nr 20 exempelvis följande vär
den uttagas: arbete antal slag fallhöjd sprödhetstal s

28 kgm 20 10  cm 2 5
28 8 2 S 2 1

20 20 33
56 16 *5 34

224 20 80 6s
224 6 4 25 59

T abell 7. Resultat av upprepad krossning av 6 st pågrus. Konstant fa llhöjd  =  
=  2 j  cm; varierande antal slag. 

u =  utgångsmaterial; fr  =  fraktion 8— 11 .3  mm.

a. Sprödhetstalet s.

Antal
slag

Arbete 
i kgm

S.V . 6204 8 10 17 24 25

u. fr. u. fr. u. fr. u. fr. u. fr. u. fr.

2 7 — 10 — — — 2 6 — 18 11 — 18

5 17-5 8 16 7 13 20 43 18 36 7 18 16 33
10 35 11 23 10 25 29 53 3 i 50 r7 29 26 45
20 70 18 3° 16 2 6 36 66

00rn 54 32 4 i 32 60

50 *75 32 45 2 6 42 46 75 52 70 43 55 48 73
100 35° 4 i 57 33 53 49 84 53 74 48 63 50 77
200 700 5 i 65 40 58 55 85 60 76 58 7 1 55 79
500 1 750 52 73 48 69 60 89 67 84 66 75 61 84

1 000 3 500 57 76 49 72 60 9i 73 86 65 78 57 86

b. Grovhetstalet g.

Antal
slag

Arbete 
i kgm

S.V . 6204 8 10 17 24 25

u. fr. u. fr. 1 u- fr. u. fr. u. fr. u. fr.

0 0 6.20 6.25 6.41 6.25 5.65 6.25 6.08 6.25 6 . 5 1 6.25 6.21 6.25
2 7 — 6.13 — — — 5-94 — 6.04 — 6. 1 1 — 6.01

5 17*5 6.01 6.08 6.22 6.09 5-r9 5.65 5.64 5-74 6.26 6.01 5-77 5.80
10 35 5.89 5-97 6 .17 5.96 4-95 5.38 5.24 5.36 6.14 5.84 5.50 5*53
20 70 5-72 5.81 6.02 5.88 4.49 4.85 4-97 5-13

OO 5.56 5-23 5.14

5° 175 5*I7 5.42 5-57 5-47 4.01 4.30 4.26 4-37 5-32 5-13 4.6i 4*51
100 350 4.81 4-95 5.21 5.08 3.67 3-79 3-94 3-93 4.81 4.62 4.18 4.19
200 700 4.28 4.44 4.83 4.69 3.18 3-3i 3-49 3-53 4.29 4 .13 3*91 3-79
500 1 750 3.68 3-72 4.21 3-93 2.66 2.84 2.86 2.90 3-59 3-5i 3-32 3.12

1 000 3 500 3-23 3.38

0000 3.56 2.41 2.41 2-35 2.35 3-35 3 x 6 2-79 2.78



Tabell 8. Resultat av upprepad krossning av 2 st pågrus. V  ar ier ande 
fa llhöjd och antal slag.

a. Sprödhetstalet s.

Antal slag Fallhöjd
cm

Arbete
kgm

N r 20 
fraktion 8—-11.3  mm

N r 23 
5.6— 8 mm

20 5 14 13 29
20 10 28 25 4 i
20 20 56 33 54
20 40 1 12 49 70
20 80 224 65 80

250 10 350 60 74
250 20 700 68 80
250 50 1 750 81 89

4 25 14 16 3 i
8 25 28 21 44

16 25 56 34 55
32 25 1 12 47 65
64 25 224 59 73
25 96.5 338 7 i 84
50 96.5 676 78 87

125 96.5 1 689 85 9 i
250 96.5 3 378 87 92

b. Grovhetstalet g.

Antal slag Fallhöjd
cm

Arbete
kgm

N r 20 
fraktion 8— 11 .3  mm

N r 23 
5.6— 8 mm

g
ändring av g

% g
ändring av g

%

0 0 0 6.75 0 6.25 0
20 5 14 6.57 2-7 5.86 6.2
20 10 28 6.37 5.6 5.64 9-7
20 20 56 6.20 8.2 5-32 14.9
20 40 1 12 5 75 14.8 4 7 4 24.2
20 80 224 5.09 24.6 4 .10 34-4

250 10 35° 4.98 26.2 4.22 3 2 5
250 20 700 4.56 32.4 3-74 40.2
250 50 1 750 3.21 47.6 2.91 53-5

4 25 14 6.54 3-i 5.83 6.7
8 25 28 6.44 4.6 5.58 10.7

16 25 56 6.19 8.3 5-27 15-7
32 25 1 12

00 13-5 4.88 21.9
64 25 224 5-27 21.9 4.40 29.6
25 96.5 338 4.85 28.2 3-93 37-i
50 96.5 676 4.24 37-2 3*43 45.1

125 96.5 1 689 3-42 49-3 3-53 56.5
250 96.5 3 378 2.88 57-3 3.89 62.2



Fig. 27. Krossningsgraden ( =  sprödhetstalet s) efter upprepad krossning av fraktionen 
8— 1 1.3 mm med fallhöjden 25 cm och varierande antal slag.

Fig. 27. Degree o f crushing after repeated crushing of a fraction 8— 1 1 . 3  mm with the 
height o f fa ll =  25 cm and different numbers o f blows.

Fig. 28 och 29. Samband mellan krossningsgraden ( =  sprödhetstalet s) efter upprepad krossning 
och krossningsarbete vid olika fallhöjd och olika antal slag för pågrusen nr 20 och nr 23.

Fig. 28 and 29. Relation between degree o f crushing and w ork o f crushing. D ifferent heights 
of fa ll and different numbers o f blows. Chippings nr 20 and nr 23.



Jämförelse mellan observationer av pågrusen på vägen 
och resultat av laboratorieprovningar.

Sträckorna på provvägen ha i det föregående indelats efter deras tillstånd och 
kvalitet med ledning av en bedömning, väsentligen grundad på vid olika till
fällen gjorda okulära observationer ute på vägen.

I diagrammet fig. 30 har en jämförelse utförts mellan denna okulära bedöm
ning och resultaten av laboratorieprovningarna. På den horisontella axeln ha 
provsträckorna avsatts i den ordning, vari de ordnats efter den okulära bedöm
ningen. De ha samlats i grupperna: utmärkta, goda, mindre goda och ej bedömda. 
Den sista gruppen omfattar sträckorna i vägens båda ändar, där fordonen slitit 
hårdare genom acceleration eller bromsning. A tt vid bedömningen medtaga dessa 
sträckor skulle förrycka jämförelsen.

Fig. 30 a visar hur medelkornstorleken varierar med provsträckornas kvalitet. 
Ehuru stora individuella variationer finnas, visa dock medeltalsvärdena den 
största kornstorleken för de utmärkta pågrusen, något mindre kornstorlek för 
de goda och rätt mycket mindre för de mindre goda pågrusen. Pågrusets kvalitet 
är givetvis icke enbart beroende av kornstorleken. Men att liten kornstorlek har 
en bestämd tendens att inverka skadligt synes fram gå av diagrammet. Möjligen 
kan detta bero pa, att bindemedelsmängden ej rationellt avpassades efter korn
storleken. Det är sannolikt att pågrusen 6 och 7, som båda ha relativt god håll
fasthet men ha liten kornstorlek, skulle- gett bättre resultat på vägen, om de haft 
större kornstorlek.

Sprödhet stale t hos fraktionen 8— 11 .3  mm av utgångsfraktionen fram går av 
fig. 30 b. Man ser, att sprödhetstalet är litet för de utmärkta pågrusen och — 
med vissa avvikelser — ökar, allteftersom provsträckornas kvalitet sjunker. — 
Pågruset 28, natursingel från Faurås i Halland, består till största delen av friskt 
material med god hållfasthet men innehåller också starkt vittrade stenar med 
mycket dålig hållfasthet, så dålig att man kan krossa sönder dem med fingrarna. 
V id krossningsprovet ha dessa vittrade stenar krossats helt och hållet, vilket 
medfört, att sprödhetstalet blivit relativt högt. Även på vägen ha dessa stenar 
sannolikt krossats, vilket dock tydligen inte varit av så stor betydelse, enär på
gruset i övrigt haft god hållfasthet. Därest ett prov av pågrus innehåller en 
ringa mängd vittrade stenar, böra dessa sålunda avlägsnas, innan provet utsättes 
för krossning, om ett rättvist resultat skall erhållas. —

Diagrammet visar, att sprödhetstalet 50 kan sättas som gräns mellan goda och 
mindre goda pågrus. Ett värde under 40 anger, att materialet kan betraktas som 
utmärkt.

Sprödhetstalet sammanhänger emellertid även med flisigheten. Flisighetstalets 
variation anges på diagrammet fig. 30 c. Det är svårt, att av detta diagram draga 
några säkra slutsatser om sambandet mellan flisighet och kvalitet. Inom gruppen 
»mindre goda» ha dock de flesta pågrusen höga flisighetstal. Pågrusen 27, 28, 
29 och 30 äro pågrus av natursingel samt 3 1 , 32 och 33 pågrus av krossad natur
singel. Dessa pågrus ha i regel låga flisighetstal. — På diagrammet fig. 3 1 sam- 
manställes resultaten av provningarna av sprödhet och flisighet. De dåliga på-



Fig. 30. Jämförelse mellan resultat av olika provningar för samtliga pågrus, som ordnats 
efter deras tillstånd på provvägen.

Fig. 30. Comparison between results of different tests on the chipping, which are placed 
in the diagram according to their behaviour on the road.

Translation: utmärkta =  excellent; goda =  good; mindre goda =  bad; ej 
bedömda =  not judged (because of higher strain of traffic than the rest).



Fig. 31. Samband mellan sprödhet och 
flisighet hos fraktion av utgångsmate
rialet.

Fig. 3 1 . Relation between brittleness and 
flakiness for a fraction of all chippings.

s =  50 and f — 1.40 seem to be reason
able limits for good chippings.

Utmärkta etc. see translation fig. 30.

grusen ligga över linjen s =  50. och till höger om linjen f  =  1.40, vilka linjer 
förefalla lämpliga såsom gränser mellan gott och dåligt material.

Vidhäftningen , såsom den bestämts vid laboratorieproven, har framställts på 
fig. 30 d. Att döma av detta diagram finnes icke något påvisbart samband mellan 
laboratorieprovningens resultat och iakttagelserna på vägen.

Bindemedelshalten hos prov, lossbrända ur vägen efter 35 månaders trafik, 
fram går av fig. 30 e. Man ser, att bindemedelshalten efter 35 månader är större 
ju sämre provsträckans kvalitet är. Särskilt tydligt fram går, att de mindre goda 
sträckorna ha väsentligt större bindemedelshalt än de goda och utmärkta. Ett 
dåligt pågrus ger sålunda upphov till ökad bindemedelshalt och därmed risk för 
blödningar. Tendensen hos provningsresultaten är tydlig, ehuru individuella 
avvikelser finnas, vilka bl. a. kunna bero på att de lossbrända proven ej represen
tera medeltalet för sina provsträckor.

Krossningsgraden efter 35 månaders trafik fram går av fig. 30 f, heldragen 
kurva. På samma diagram anges även sprödhetstalet s hos fraktion 8 — 11 .3  mm 
av utgångsmaterialet, streckad kurva (samma som fig. 30 b). Man får i stort 
sett samma bild av materialens hållfasthet av de båda undersökningarna. A vse
värd skillnad eller avvikande tendens visa pågrusen 9, 23 och 19. Undersökningen



av de lossbrända proven kan emellertid ej ges alltför stor vikt bl. a. av de skäl, 
som nyss anfördes.

Såsom sammanfattning av denna jämförelse kan sägas, att de använda prov- 
ningsmetoderna för bestämning av .sprödhet och flisighet givit resultat, som i stort 
överensstämma med iakttagelserna från vägen. Avvikelser finnas emellertid, 
vilket är naturligt med hänsyn till svårigheten att okulärt bedöma provsträckor
nas kvalitet. Utförandet av provsträckorna kan också ha varit något olika, i det 
att exempelvis bindemedelsmängden ej varit lika på alla sträckor, vilket kan 
ha inverkat på sträckornas egenskaper. Den starkt varierande kornstorleken hos 
pågruset har, såsom redan tidigare berörts icke varit gynnsam för bedömningen.

Samtliga pågrus ha suttit väl fast på vägen, medan laboratorieprovningarna 
av vidhäftningen visat mycket varierande och i vissa fall dåliga resultat. P å
grusens hållfasthet och kornstorlek ha därigenom blivit avgörande för prov
sträckornas beskaffenhet. Liten kornstorlek leder till bindemedelsöverskott, blöd
ningar, valkbildning och minskad råhet hos ytan. Samma verkan har dålig håll
fasthet, i det att sådant pågrus snabbt krossas ned, så att slitlagrets täthet ökas 
och överskott på bindemedel uppstår. God hållfasthet och stor kornstorlek äro 
gynnsamma faktorer, vilka fordras för att en hållbar och rå yta skall erhållas. 
A lltför flisigt material medför dålig hållbarhet, sannolikt beroende på att sådant 
pågrus lätt krossas. H uruvida flisigheten i och för sig är ogynnsam, exempelvis 
på grund av åtföljande större hålrum i slitlagret, har ej kunnat konstateras.



D IS K U S S IO N  AV P R O V N I N G  SM E T O D E R  
FÖ R  B E S T Ä M N IN G  AV K O R N FO R M  OCH 

H ÅLLFASTH ET HOS PÅGRUS OCH 
L IK N A N D E STEN M A T ER IA L

Kornform.

K ^ O R N F O R M E N  hos pågrus och liknande stenmaterial inverkar dels på håll
fastheten och dels på tätheten. Ett flisigt material krossas lättare och ger en 
mindre tät massa, än ett mer kubiskt material. Det senare förhållandet medför att 
kornformen inverkar på blandbarheten hos exempelvis en betongblandning, i det 
att mer flisigt material kräver mer vatten för att man skall få  samma konsistens. 
Kornformen har sålunda en icke oväsentlig teknisk betydelse, varför det är av 
ett visst intresse att på ett rationellt sätt kunna bestämma densamma.

Under senare år ha flera förslag till provningsmetoder framkommit. H är skall 
enbart några av dessa metoder beröras.

Den närmast till hands liggande metoden är att mäta huvuddimensionerna hos 
varje sten och därefter statistiskt bearbeta resultatet. Stenarna kunna plockas 
mellan pinnar eller genom springor med visst avstånd, men metoden blir mycket 
omständlig.

N ordenadler har föreslagit, att man skulle täcka en viss yta, 100 cm2, med 
stenmaterialet ifråga, varvid  de enskilda stenarna läggas intill varandra med 
minsta möjliga mellanrum. Den för full täckning erforderliga stenmängden ger 
då indirekt ett mått på flisighe.ten. Metoden har icke prövats av institutet; den 
förefaller något subjektiv och är ej heller så enkel, som vore önskvärt.

Tysken Rothfuchs har föreslagit, att antalet stenar pr volymenhet av en viss 
fraktion skulle användas som mått på flisigheten. Detta kan vara en riktig 
metod, endast under förutsättning, att endast tjockleken varierar, medan ste
narnas bredd och längd äro lika. Så är emellertid icke förhållandet, varför meto
den är olämplig, såsom närmare fram går av en undersökning utförd vid väg- 
institutet av samtliga pågrus på Åkeshovsvägen. Såsom exempel behöver endast 
göras en jämförelse av de båda pågrusen 17  och 33 på fig. 32. Dessa båda pågrus, 
som ha nära lika volym vikt, ha samma antal stenar pr 100 gr, trots att deras 
flisighetsgrad är mycket olika, såsom fram går av figuren (och även av deras 
flisighetstal, nr 17  har f  =  1.46 och nr 33 har f  =  1.18 ) .

En originell metod för bestämning av kornformen har utarbetats av tysken 
Schiel. Metoden grundar sig på, att en platt sten sjunker saktare i vatten än en 
mer kubisk sten. I en rätt invecklad apparat, omfattande ett kar med 1 m vatten



Fig. 32. Pågrusen 17  och 33 
ha samma antal stenar pr 
volymenhet (och även vikt
enhet) men ha det oaktat 
väsentligt olika flisighet.

Fig. 32. Chippings i j  and 33 
both have the same number 
of stones per volym etric 
unit but have very d iffe r
ent flakiness.

och en roterande tallrik på botten, uppsorteras stenarna med hänsyn till fa ll
hastigheten.

Den metod, som synes mest rationell för bestämning av flisigheten, grundar sig 
på siktning mellan stavar med visst avstånd eller genom springor av viss vidd. 
Denna metod har kommit till användning bl. a. i Holland och England. Väg- 
institutet har sedan 1935 använt en metod, grundad på denna princip. Metoden 
har beskrivits i det föregående (sid. 30).

S t a t e n s  v ä g i n s t i t u t s  m e t o d .

För bedömning av resultatet bestämmes ett flisighetstal. Tidigare har för detta 
ändamål använts den mängd i %, som passerar en viss stavsikt, vald på sådant 
sätt, att denna mängd omfattar utpräglat platta eller flisiga stenar. I detta med
delande har visats, att det horisontella avståndet mellan siktkurvan och harp- 
kurvan i logaritmisk skala betecknar förhållandet mellan bredd och tjocklek hos 
stenarna. Detta avstånd lämpar §ig sålunda särskilt väl för bedömning av flisig
heten. Såsom mått på flisigheten har i detta meddelande använts avståndet mel
lan de nämnda kurvorna på den höjd i siktdiagrammet, där 50 % passerar. Man 
får då förhållandet mellan bredd och tjocklek för den genomsnittliga kornstor
leken. Detta flisighetstal har benämnts f, medan det äldre flisighetstalet har be
tecknats F. Ä r flisighetstalet f  exempelvis 1.32 , är bredden i genomsnitt 32 % 
större än tjockleken. Ä r flisighetstalet =  1, äro bredd och tjocklek lika. Det nya 
flisighetstalet är sålunda lätt att fatta till innebörden. En jämförelse mellan det 
äldre flisighetstalet F och det nya flisighetstalet f  är gjord på diagrammet fig. 33. 
För en liten flisighetsgrad är spridningen av värdena stor, men för större flisig- 
hetsgrad, vilket i allmänhet har största intresset, samla sig försöksvärdena kring 
en kurva, som antyder, att ett lagbundet samband mellan de båda flisighets- 
talen förefinnes, åtminstone vid större flisighetsgrad. A v  den på diagrammet in
ritade sambandskurvan kunna följande samhörande värden mellan flisighets- 
talen F och f  avläsas:



Fig. 33. Samband mellan gamla flisighetstalet F och nya flisighetstalet £ 
för samtliga pågrus från provvägen.

Fig. 33. Relation between old and new coefficients o f flakiness for all 
chippings from  the test road.

Såsom i det föregående nämnts kan man såsom gräns mellan gott och dåligt 
material sätta f = i . 4 0 ,  vilket betyder, att bredden hos stenkornen är 40 % 
större än tjockleken i medeltal.

Gamla flisighetstalet N ya flisighetstalet

F f

5 1.2 4

10 1 .2 7

15 I -3 I
20 i -35

25 1.4 0

3° 1.4 5

35 1 .5 0

40 i -55

45 1.6 0



Hållfasthet»

Stenmaterial i form av makadam eller singel utsättes i en vägbana för en 
åverkan, som kan härledas av rent tryck, slag eller av nötning. För bestämning av 
var och en av dessa tre egenskaper finnas sedan länge provningsmetoder utarbe
tade, vid vilka provkroppar av bestämd form och storlek provas. Provkropparna 
utföras för detta ändamål som kuber, cylindrar eller plattor. N är det gäller 
makadam eller singelprov är ingen av dessa metoder lämplig. Styckestorleken är 
för liten, vartill kommer att materialets kornform har inflytande. Man har där
för eftersträvat speciella metoder för provning av makadam och singel.

En av de tidigare mest använda metoderna var Devals snedställda trumma 
(beskriven i statens väginstituts meddelande 8, sid. 26). Stenmaterialet inlägges 
i en snedställd cirkulärcylindrisk trumma, som roterar kring sin horisontella axel. 
D ärvid utsättas stenarna för slag och nötning. E fter visst antal varv  siktas 
materialet på en viss sikt. Det passerande materialet utgör mått på avnötningen.

I Amerika anser man sig ha bättre erfarenhet av Los Angeles trumman. Den 
utgöres av en horisontell trumma (inre diam. =  28 ” , längd =  20 ") i vilken 
stenmaterialet får rotera tillsammans med 12  st. järnkulor av 1 7/8" diameter. 
Inuti trumman finnes en längsgående utstående fläns, som lyfter stenmaterialet 
och kulorna ett stycke vid rotationen, varigenom stenmaterialet undergår kross- 
ning.

I Tyskland  är en metod för provning av vägmakadam standardiserad (D IN  
2109) sedan år 1939. Provet skall utgöra en blandning av lika delar 30— 40, 
40— 50 och 50— 60 mm makadam. Provmängden skall vara 2 .1 lit. Provet 
inlägges i en cylindrisk behållare med inre dimensionen: diam. —  170  mm och 
höjd 150  mm, och utsättes antingen för slag- eller tryckprovning. — V id  slag
provningen användes en fallhammare av 50 kg vikt, som får falla  20 gånger från 
50 cm fallhöjd. V id  tryckprovningen belastas provet med 40 ton, som påföres 
successivt under 1 å 1 K min., varefter avlastning sker. Såsom mått på hållfast
heten tages, både vid slag- och tryckprovning, den mängd i % , som efter prov
ningen passerar ett såll med 10 mm runda hål.

För provning av järnvägsballast användes i Tyskland ett slagprov, överens
stämmande i princip med det nyss beskrivna. Såsom mått på graden av kross
ning »Zertriimmerungsgrad» användes emellertid skillnaden mellan grovhetstalen 
före och efter krossningen, grovhetstalen bestämda genom sållning på 4 an
givna såll.

Den tyska metoden är endast användbar för grovmakadam mellan 30 och 
6o mm.

S t a t e n s  v ä g i n s t i t u t s  m e t o d .

Den av statens väginstitut sedan år 1935 använda metoden grundar sig på 
krossning genom slag av stenmaterial, som placerats i en cylindrisk behållare, i 
principiell överensstämmelse med den nyss beskrivna tyska metoden. Väginsti- 
tutets förfarande är emellertid utarbetat närmast med tanke på mer finkornigt 
material, som förekommer i slitlager i vägbeläggningar. Metoden är närmare 
beskriven på sid. 33.



För bedömning av resultatet bestämmes ett sprödhetstal, som angiver graden 
av krossning. Tidigare har institutet för detta ändamål summerat de mängder, 
som passera 5 siktar; således anger detta sprödhetstal en del av ytan under sikt
kurvan efter krossning i diagrammet. Provet skulle alltid utgöra en fraktion med 
förhållandet s j z :  1 mellan fraktionens gränser. I detta meddelande har såsom 
mått på sprödheten valts det största vertikalavståndet mellan kurvan före kross
ning och kurvan efter krossning i siktdiagrammet. Detta mått (i %) benämnes 
sprödhetstalet s, medan det äldre betecknats S. Om provet utgöres av en utsor
terad fraktion, blir sprödhetstalet s =  den mängd, som efter krossningen passe
rar fraktionens undre storleksgräns. (Jäm för sid. 34 och fig. 23). Det nya spröd
hetstalet har en bestämd öch lättförklarlig betydelse. Det betecknar, hur stor del 
av provet, som genom krossningen minskat i storlek. Fig. 24 ger i form av ett 
exempel en bild av sprödhetstalets innebörd. Materialet har före krossningen 
fraktionerna 1 — 2, 2 — 4, 4— 8 och 8— 16  mm. Efter krossningen har de båda 
sistnämnda minskat med resp. a± och a2, medan alla fraktioner under 4 mm ökat 
i mängd med resp. bl5 b2 etc. Det nya sprödhetstalet är i exemplet =  +  a2
eller b* -f- b2 ~\~ b3 -f- etc.

En jämförelse mellan det äldre sprödhetstalet S och det nya sprödhetstalet s 
kan göras med ledning av fig. 23 b och 23 c.

Enligt fig. 23 c erhålles:

S =  f 0  +  f 0 +  f l  +  f o  +  f l  +  h  +  f o  +  f l  +  h  +  £3 +  f o  +  f l  +  h  +  h  +  h  

s =  5fo + 4̂1 + 3f2 + 2f3 + h
s =  f0 +  f x +  f2 +  f 3 +  f4

H ärav fram går, att det nya sprödhetstalet s ger lika vikt åt alla fraktioner, 
medan det äldre sprödhetstalet S ger en progressivt ökad betydelse åt de finare 
fraktionerna. Vilket sprödhetstal, som bäst motsvarar behovet, kan diskuteras ur 
denna synpunkt. En grafisk jämförelse mellan gamla sprödhetstalet och det nya 
göres på fig. 34.

En annan metod att bedöma resultatet av krossningen är att taga förm insk
ningen av grovhetstalet, såsom mått på sprödheten. Denna metod användes av 
Dansk Vejlaboratorium 1, varvid  den absoluta skillnaden mellan grovhetstalet 
före och grovhetstalet efter krossningen väljes till mått. Det kan ligga lika nära 
till hands att härför välja den procentuella minskningen av grovhetstalet.

I tabell 9 har sammanställts värden på sprödheten för samtliga pågrus; dels 
ha utsorterade fraktioner undersökts, dels har utgångsmaterialet — d. v. s. på
gruset i ursprungligt tillstånd innehållande mer än en fraktion — provats. Föl
jande bedömningsmetoder ha använts: nya sprödhetstalet s, gamla sprödhets
talet S, den absoluta skillnaden mellan ursprungliga grovhetstalet G  och grov
hetstalet g efter krossning samt den procentuella skillnaden mellan de nämnda 
grovhetstalen. Sprödheten för pågruset 5 har satts = 1 0 0  och alla erhållna vär
den på sprödheten ha beräknats i förhållande till detta tal. (De verkliga värdena

1 Väglaboratoriet använder även den relativa ökningen av stenmaterialets yta såsom mått.



Fig. 34. Samband mellan gamla sprödhetstalet S och nya sprödhetstalet s 
för samtliga pågrus från provvägen.

Fig. 34. Relation between old and new coefficients o f brittleness for all 
chippings from  the test road.

på sprödheten ha för pågrus nr 5 satts inom parentes under procentsiffrorna, 
varav den intresserade lätt kan beräkna övriga.) Pågrusen ha ordnats efter stor
leken av sprödhetstalet s. Ordningsföljden med hänsyn till kvaliteten på vägen 
är angiven i kol. 2.

A v  tabellen fram går bl. a., att det är olämpligt att utföra provningen på till 
kornstorleken starkt varierande material, vilket varit förhållandet i kol. 7— 10. 
För dessa finnes stor oregelbundenhet, som måste bero på provens olikartade 
beskaffenhet. Detta förhållande fram träder klart, om man studerar siktkurvorna 
för upprepad krossning (fig. 25). Man ser, att ett bestämt antal slag ger mindre 
krossning, ju högre utgångsmaterialets siktkurva ligger. Slutsatsen blir: v id  p ro v
ning av sprödheten måste alltid en fraktion med samma förhållande mellan stor
leks gräns er na uttagas och provas.

A v  kol. 3— 6 kunna vissa slutsatser om de olika metoderna för bedömning av 
sprödheten dragas. Det må först framhållas, att sprödhetstalet S och grovhetstalen 
äro av samma typ i det att dessa mäta en viss yta av siktdiagrammet. Det nya



Tabell 9. Jäm förelse mellan olika metoder för bestämning av sprödhet.

Sträckorna ordnade efter sprödhetstalet s. Samtliga värden omräknade i %  av värdet 
för pågrus nr 5, som satts — 100.

s =  nya sprödhetstalet, S =  gamla sprödhetstalet; G  —- ursprungligt grovhetstal, 
g =  grovhetstal efter krossning.

Pågrusets
nr

Ordningsföljd 
efter kvalitet 

på vägen

F r a k t i o n e r U t g å n g s m a t e r i a l

s S 0 1 <Sq

G -g
- - . 1 0 0 s S G -g G -g

^ • IO°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10

8 3 84 90 95 95 84 100 78 74
4 2 90 94 95 95 95 108 94 95

27 5 97 1 18 124 124 126 153 128 126

5 1 100 100 100 100 100 ICO 100 100

(31) (5°) (0.42) (6.72) (19) (4°) (o-49) (7 -92)
30 9 103 IIO 1 1 2 1 12 100 100 90 90

29 10 103 1 1 2 119 119 137 138 1 14 1 10
16 12 103 122 133 133 89 95 90 96
14 6 123 136 *43 143 12 1 125 122 12 1
22 14 123 I40 143 143 126 143 122 119

9 4 126 I l6 126 118 168 150 108 10 1

7 16 126 IJO 13 1 14 1 — — — —
12 15 129 154 164 164 142 150 140 140
20 8 132 146 160 160 137 155 134 130
21 13 132 152 160 160 126 153 138 133
1 1 17 132 l8o • 2CO 200 195 228 2 14 215

24 7 139 148 152 152 1 16 135 124 120
6 19 145 l68 138 162 137 150 126 149

28 1 1 145 196 231 215 163 203 192 182
2 6 18 155 152 205 205 174

00 170 17 1
15 20 177 228 224 242 174 213 180 194

25 22 187 236 252 252 216 235 218 2 17

23 23 187 25 6 264 286 142 208 188 216

17 21 197 250 28l 281 179 245 222 230
10 25 213 286 298 322 189 235 258 288
18 24 216 286 317 317 268 328 300

000ro

19 2 6 255 402 419 492 232 390 316 380

3 — 81 90 76 82 74 70 66 73
1 — 81 1 1 4 102 i n 84 95 100 108

33 — 87 98 102 102 i n 128 102 10 1
32 — 90 108 98 i o 5 137 135 100 107

2 — 132 136 136 136 132 118 1 16 1 1 7
3 i — 16 1 188 179 193 153 175 148 162

sprödhetstalet s utgöres emellertid av en enda ordinata i diagrammet. Såsom förut 
påvisats, innebär ytmätning, att de finare kornstorlekarna erhåller en starkt ökad 
vikt, jäm fört med mätning av en enda ordinata. Ytmätningen ger därför väsent
ligt större tal för dåliga stenmaterial, såsom fram går av tabellen.



A v  tabellen fram går, att överensstämmelsen mellan sprödhetstalen s och S är 
mycket god. Endast i ett fåtal fall, skulle ordningsföljden blivit en annan om på
grusen i stället ordnats efter sprödhetstalet S. Jäm föres sprödhetstalet s med grov
hetstalens absoluta eller procentuella skillnad, finner man likaså god överensstäm
melse. överensstämmelsen mellan den absoluta skillnaden och den procentuella 
för grovhetstalen är mycket god. Det kan icke påvisas, att någon av de här prö
vade metoderna för bestämning av sprödhetstalet ger riktigare resultat än de öv
riga, medan däremot samtliga i flertalet fall ge god inbördes överensstämmelse. 
Under sådana omständigheter synes företräde böra ges åt den metod, som är enk
last och ger det minsta arbetet vid uträkningen. Såsom mått för sprödheten bör 
därför sprödhetstalet s väljas. Detta tal utgör dessutom ett mått på en konkret och 
påvisbar förändring hos provet.

V id  provningarna för bestämning av sprödhetstalet har antalet slag i regel varit 
20 och fallhöjden 25 cm. I det föregående har frågan om betydelsen av slagarbetet 
blivit belyst genom en serie försök avseende upprepad krossning (sid. 37— 42). 
Man kan av dessa försök bl. a. draga den slutsatsen, att slagantalet icke bör vara 
mycket stort. Man kommer då in på ett område, där krossningskurvorna asymp- 
totiskt närma sig en horisontell gränslinje. Detta gäller särskilt om sprödhetstalet 
s användes som mått på sprödheten.

I nedanstående tabell jämföres sprödhetstalet vid upprepad krossning vid olika 
slagantal för några undersökta pågrus med krossningsgraden ( =  sprödhetstalet) 
hos lossbrända prov från vägen av samma pågrus. Sammanställningen är gjord 
med värden ur tabellerna 5 och 7.

T abell 10 . Jäm förelse mellan sprödhetstal hos lab or atorie pr övning med upprepad 
krossning och hos lossbrända prov efter 35 månaders trafik.

Pågrus nr

4 8 10 17 24 25

Krossningstal efter 35 mån. för lossbrända prov 4 i 4 i 77 66 42 64
Sprödhetstal efter

20 slag ........................................................................ 30 2 6 66 54 42 61
50 » ........................................................................ 45 42 75 70 56 73

100 » ........................................................................ 57 53 84 74 63 77

I flertalet fall skulle man sålunda fått bäst överensstämmelse, om laboratorie- 
provningen utförts med 50 slag. Samma ordningsföljd inbördes mellan proven 
har emellertid erhållits både med 20 och 50 slag. Den procentuella skillnaden 
mellan värdena bli emellertid mindre, ju större slagantalet väljes. Med hänsyn till 
att allt för stort vitsord ej bör givas de lossbrända proven av förut nämnda skäl 
och att man ej bör använda stort slagantal synes slagantalet v id  sprödhetsbestäm- 
ningen böra bibehållas till 20.



Provm ängden  h a r  i n f l y t a n d e  p å  sprödhetstalet, i  d e t  a t t  s p r ö d h e t s t a l e t  s j u n k e r ,  

n ä r  p r o v m ä n g d e n  ö k a s .  I  t a b e l l  i i  v i s a s  r e s u l t a t e t  a v  e n  u n d e r s ö k n i n g  a v  t v å  

p å g r u s ,  a v  v i l k e n  f r a m g å r  a t t  s p r ö d h e t s t a l e t  m i n s k a t  m e d  c a  2 0  % ,  n ä r  p r o v 

m ä n g d e n  ö k a t  f r å n  4 2 5  t i l l  5 7 5  g .

Tabell 1 1 .  Provm ängdens inflytande på sprödhetstalet s.

Provmängd

g

Sprödhetstal s hos fraktion 8— 11 .3

N r1 2 N r 20

425 49 49 46 42
450 47 49 39 40

4 75 46 4 i 39 37
500 43 47 38 37
525 39 39 37 37
55° 39 44 35 35
575 39 42 34 35

2 8 .  1 .  1 9 4 3 .



S U M M A R Y

S u R F A C E  DRESSING  has not lasted very long in some cases. One of the 
reasons is that the chippings have not been suitable. They have been crushed by 
traffic  or have loosened from the surface, and then they have been thrown aw ay 
by the wheels of the cars.

This publication contains studies on chippings: practical observations as to the 
behaviour of different kinds of chippings on a test road as well as laboratory 
investigations on the same chippings. Finally, test methods for determining the 
shape and the strength of chippings are discussed.

The practical teste were carried out with surface dressings on a previously 
surface-treated road, the Åkeshov road near Stockholm. 33 stretches with diffe
rent kinds of chippings from all parts of Sweden were laid out in August 1938. 
Each stretch is 10 m in length. Table 1 comprises mineralogical descriptions of 
the chippings used, size and place of origin. The binder was an ordinary road 
tar with 15 % of asphalt added. An analysis of the tar is given on page 7. The 
quantity of binder was 1.2  kg/m2, the quantity of chippings 10 — 15 lit/m2.

A fter construction the road was inspected and samples were taken at intervals. 
The traffic  wear was observed. Photos were also taken. Fig 5— 8 show the 
changes in appearence for some stretches. Fig 9— 12 reproduce photo’s of all 
the stretches taken at the same date, 35 months after the construction. Summing 
up the observations, one can say that, on the whole, the road resisted the strains 
of traffic fa irly  well. Some stretches, however, are now badly worn, but no 
repairs of any kind have been necessary until now (January 1943) about 4 years 
after the construction. Other stretches are still in an excellent condition with 
the chippings well bound in a rough texture. N o disintegration of the surfacing 
can be attributed with certainty to lack of adhesion to the bituminous binder. 
A ll according to their behaviour on the road, the chippings have been grouped 
as follows:

excellent chippings: no 5, 4, 8, 9, 27, 14 , 24, 20, 
good chippings: no 30, 29, 28, 16, 2 1 ,  22, 12 , 7, 1 1 ,  26 , 6, 
bad chippings: no 15 , 17 , 25, 23, 18, 10, 19.
N o 1, 2, 3, 3 1 , 32 and 33 are situated at the ends of the road where the wear 

of the traffic  is more severe owing to acceleration or to slowing down, and these 
are not included in the comparison.

The laboratory investigations were first centred on the question of the adhe
sion of the chippings to bituminous binders. A ll chippings were tested according 
to Riedel’s method as well as by storing them in water at 200 C. The results are 
presented in table 3 in the form of lines of different lengths; the shorter the line 
the better is the adhesion. Full-drawn lines represent RiedePs boiling test with



an asphalt; broken lines represent storage in water, binder asphalt solution (cut 
back); chaindotted lines represent storage in water, binder tar of the same vis
cosity as the bitumen solution. As no sign of defective adhesion was observed on 
the road, no comparison could be drawn between these observations and the 
laboratory tests.

Fig 14  and 15 are photo’s of all chippings tested. The size is shown in fig 
1 6— 19 for different dates: before spreading, after rolling and after 35 months.

Particulars of the properties of the chippings used on the road are assembled 
in table 4, col. 3: size, col. 4: fineness modulus (nearly the same as that of 
Abrams), col. 5: specific gravity, col. 6: volume weight, loose fill, col. 7: reduced 
volume weight, col. 8 voids, col. 9: flakiness, col. 10 : strength or brittleness.

In table 6 the flakiness is studied from samples taken from the road at different 
dates. The coefficient of flakiness decreases for 8 samples on an average as 
follows:

before sp read in g .......................  f  =  1 .5 1
after rolling ..............................  f = i . 3 9
after 1  week ............................. f  =  1 . 3 3

after 8 m on th s...............  { = 1 . 2 6
after 35 m on th s.......................  f  =  1 .19

In the strength test the effect of repeated blows has been studied in the labora
tory. Fig 25 shows grading curves obtained by repeating the blows up to 1 000 
times. Fig 27 is a graphic representation and indicates the effect of repeated blows 
on the degree of crushing; vertical axis =  degree of crushing; horizontal axis =  
=  work in kgm. The degree of crushing increases repidly at first but after a cer
tain amount of work the curves approach a horizontal azymptote s =  100. The 
influence of varying the number of blows as well as the height of fall has been 
studied and is shown in table 8 and figs 28 and 29. It seems probable that the 
amount of crushing depends on the crushing work. One gets the same amount of
crushing by increasing the height of fa ll and at the same time reducing the
number of blows in such a w ay, that the work is the same.

A  comparison is in fig. 30 made between the behaviour on the road and the 
results of the laboratory tests. The chippings are placed in the same order as 
their apparent order on the road. Fig 30 a deals with the sizes. Small size 
evidently has a marked tendency to a bad influence. — Fig 30 b shows brittleness 
and fig 30 c shows flakiness. In fig 3 1 brittleness and flakiness are combined for 
all chippings tested. — Fig 30 d represents the adhesion to bituminous binders. 
N o relation between this property and the behaviour on the road can be deduced. 
— Fig 30 e gives the content of bitumen in samples taken from the road after 
35 months of traffic. The less good the chippings the greater is this content. Bad 
chippings thus cause excess of binder and a tendency to bleeding. — Fig 30 f  
shows the amount of crushing for samples taken from the road after 35 months 
of traffic. These samples are perhaps not typical because a lot of the particles 
had been removed by traffic.



N ext the methods for testing shape and strength of chippings are discussed. 
In its publication no 54 the methods employed by the Institute are described in 
detail. These methods have since then been altered as regards the judging of the 
test results.

The test for flakiness is carried out as follows. A  fraction is taken from the

chippings, the ratio between the meshes of the sieves used is s jn  1. This fraction 
is graded with flake sorters (slits, instead of square openings, see fig. 5, publ. 
no 54). The percentage passing each gap is plotted in a graph, in which the 
grading curve of the sample is also drawn. N ow , the horizontal distance between

the two curves signifies the ratio f  =  in the logarithmic scale (fig 20),

b =  breadth of a particle; h =  thickness. B y  sieving on square openings one 
measures the breadth b, by sieving on slip openings one gets the thickness h. As 
log f  =  log b— log h, the horizontal distance in the logarithmical scale between 
the b-curve and the h-curve is an expression of the flakiness.1 I f  this distance 
is measured at half the height of the graph, where 50 % is passing, it is an 
appropriate expression of the flakiness and can conveniently be called coefficient 
of flakiness, f. This coefficient is =  1, i f  b =  h. The greater the coefficient, the 
greater is the flakiness, f  =  1.32  means, that on an average the breadth of the 
chippings is 32 % greater than the height. The limit between good and bad 
aggregates can be fixed at f  =  1.40 — compare fig 3 1 . A  comparison between the 
previously used coefficient F and the new one is shown in fig 33.

According to the latest experiences the test for strength or brittleness is carried 
out as follows. A  fraction is taken from the chippings, the ratio between the

meshes of the sieves used is s j i :  1. The quantity tested is <*°/~ • s g, where s is
2.65

the specific gravity. The sample is placed in a cylindrical container with an inter
nal diameter of 100 mm. A  steel impact cushion is placed on the aggregate and 
given 20 blows from a 14  kg hammer falling 25 cm. The grading curves for 
the sample before and after testing are plotted in a graph. As an expression of 
the strength is chosen the greatest vertical distance between the two curves. This 
value is called the coefficient of brittleness s. I f  the original grading curve, before 
crushing, is a fraction, the greatest distance is determined by the lower limit of 
the fraction (bmax in fig. 23b ). This coefficient s has a special physical meaning 
which appears from a study of fig  24. A  sample contains several fractions 0.5 — 1, 
1 — 2, 2— 4 mm etc., marked as full drawn columns in the graph. These fractions 
are changed by crushing. The two largest fractions diminish a± and a2. A ll the 
rest increase b ± b2 b3 . . . N ow , the coefficient s =  ax +  a2 =  b ± +  b2 +  b3 +  . .  . 
It seems to be an appropriate expression for the strength, as it has a comprehen
sive meaning and is easy to determine. As the limit between a good and a bad 
aggregate one can fix  s =  50 — compare fig 3 1 — and as the upper limit for 
excellent chippings s =  40.

1 The length of the stones is not taken into consideration by this method. The length, how
ever, is of less practical importance than the thickness.



Other methods judge the strength according to the surface between the grading 
curves. Measuring the change in fineness modulus is one of these methods, which 
all attach a greater weight to the change of the finest particles. In table 9 
different valeus of the strength are calculated according to different methods. 
s =  new coefficient of brittleness; S =  old coefficient used by the Road Insti
tute, see publ. no 54; G  =  fineness modulus before, g after crushing. Col. 3— 6 
concern tested fractions, col. 7— 10 original chippings generally composed of 
more than one fraction. From the table can be concluded that the test must be 
carried out on a fraction with a constant ratio between the limits (here \/2: 1). 
A  comparison between the two coefficients s and S shows good correspondence, 
col. 3 and 4, as well as between s and the other values. N o one method seems to 
be better than an other. Thus it seems appropriate to choose the one which is 
the simplest and which has a clear meaning. The Swedish Road Institute has 
thus chosen the coefficient s as expression of the brittleness of chippings.

The number of blows in testing the strength is finally discussed in the light 
of the repeated crushing tests. The number of 20 is recommended.
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