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A LLM Ä N  R E D O G Ö R E L S E

Provvägens syfte och tillkomst.

I  S A M A R B E T E  M E D  V Ä G F Ö R V A L T N IN G E N  i Stockholms län utfördes under 
sommaren 1948 på Ekerön en provväg med olika slag av bituminösa blandnings- 
beläggningar. Härvid varierades följande faktorer mer eller mindre systematiskt: 
bindlagret, sammansättningen hos stenmaterialet i slitlagret och bindemedels- 
typen. Försöken utfördes med och utan vidhäftnings främjande medel i belägg- 
ningsmassorna.

Syftet med provvägen var i första hand att under trafik pröva olika slag av 
blandningsbeläggningar med asfalt eller asfaltlösning som bindemedel. Olika fak
torers inverkan på beläggningsytornas råhet (skrovlighet) samt möjligheterna att 
lägga de förekommande beläggningstyperna med läggningsmaskin, (Barber-Greene 
Finisher), skulle speciellt studeras. Provvägens planläggning och utförande har 
skett under ledning av väginstitutets chef, överingenjör N. v. Matern. För 
arbetenas genomförande har chefen för vägavdelningen, tekn. doktor S. Hallberg 
varit närmast ansvarig. Provvägsförsöken föregicks av omfattande försök på 
laboratoriet under ledning av professor O. Martin. Själva provvägsarbetena ha 
utförts under ledning av civilingenjör B. Örbom vid institutet, vilken även 
utarbetat denna berättelse.

Provvägen är belägen på vägen Tappström—Munsö kyrka, delen Tallbacken 
—Menhamra med början 40 m väster om avtagsvägen till Ekerö kyrka. Prov
vägens längd är 5.000 m, varav 4.700 m upptages av provsträckor. Antalet 
provsträckor är 95, upptagande hela vägbredden (7,2 m) och med en längd av i 
regel 50 m (fig. 1).

Trafikmängden på provvägen utgjorde ca 500 fordon per dygn enl. trafik
räkning den 22—24 okt. 1948. Trafiken är emellertid avsevärt större under 
sommaren.

Underlaget för beläggningarna utgjordes på större delen av provvägen av god 
grusvägbana. Vägkanterna hade på några ställen mindre god bärighet. Lägg- 
ningsarbetet påbörjades den 12 juli och avslutades den 20 sept. 1948.

I regel utfördes läggningen under uppehållsväder. Avbrott i läggningsarbetet 
på grund av regn behövde endast göras vid ett fåtal tillfällen. Några prov
sträckor måste på grund av hastigt inträdande väderleksförsämring läggas i regn. 
Dessa provsträckor ha lagts om under uppehållsväder.

Entreprenör för arbetet var N ya Asfalt AB. Beläggningsmassornas tillverk
ning, som skedde i bolagets asfaltverk vid Hornsberg, stod under väginstitutets 
fortlöpande kontroll. Läggningsarbetet på vägen kontrollerades såväl av väg- 
institutet som av vägförvaltningen i Stockholms län.



Fig. i. Plan och profil av provvägen. 

Fig. i .  Plan and profile o f the test road.





Tabell i .  Förteckning över prov sträckorna i ordningsföljd.

Prov-
sträcka

nr
Grupp Beläggn. typ Mängd

kg/m2

Bindemedel Vidhäftn.-medel När
mare 

be
skriv
ning 

se sid.

Massans
temperatur

vid Utförd
den

Väder vid 
läggningen

A n m .

I

Typ

Mängd

Typ

Mängd i 
proc. av 
binde
medel 
Yikt-%

temp.

°C

neder
börd

enl.
rec.

vikt-%

enl.
analys

vikt- %

bland.
max.

°C

läggn.
min.

°C

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 T 6

Enlager sbeläggning på  grusvägbana.

I IV Asf.-betong 80 A  120 4,8 4,5 — — 55 135 — 20/9 13 Uppeh.
0— 25

Slitlager på  j j  cm Ö A b.

2 IV Topeka 50 A  130 8,3 8,8 — — 46 160 120 27/8 14 » J f r  provstr. 14

3 a IV Omvänd bel. 15 A  95 6,0 6,1 H arts1 2 , o 47 160 100 27/8 M » Slitlagrets finsats
(i botten)

3 b av dansk typ 35 A 95 3,5 2 , 6 » 2,3 120 105 27/8 14 » Slitlagrets grov
sats (i ytan)

4 a IV Omvänd bel. 35 A  95 5,5 5,8 » 2,2 47 120 1 10 27/8 14 Regn Slitlagrets finsats
(i botten)

4 b av eng. typ 20 A  95 3 ,° 2,4 » 2,7 115 105 27/8 14 » Slitlagrets grov
sats (i ytan)

5 IV Asfalterad 50 A 95 3,o 2 , 2 » 2,o 5 i 120 100 27/8 14 Uppeh
makadam

6 a IV Samma rec. som provsträcka 4 a 47 — — 28/8 15 » Slitlagrets finsats
(i botten)

6 b IV Samma rec. som provsträcka 4 b — — 28/8 15 » Slitlagrets grov
sats (i ytan)

7 I Finkornig 30 MA 75 6,3 6,9 — — 20 160 70 31/8 18 »
slät falb

8 I » 30 A  95 5,8 6,4 — — 20 110 60 31/8 18 »

9 I » 30 A 95 5,8 5,6 Harts 1,8 20 1 10 80 31/8 18 »

JO I » 30 A 120 6,3 6,3 — — 20 110 100 31/8 18 »



1 1 I Finkornig 
slät falb

30 MA 75 6,3 6,4 H arts 1,9 20 80 70 1/9 19 Uppeh.
12 I » 30 A 120 6,3 6,2 » 1,9 20 130 IOO l/9 >9 »

13 I » 30 A 130 7,2 7, 1 — — 20 145 120 l/9 19 »

14 IV Topeka 50 A 130 8,0 7,8 — — 46 l 6o 140 20/9 13 » J f r  provstr. 2

15 I Finkornig 
slät falb

30 MA 75 6,3 6,5 Amin 1 , 9 20 IOO 80 17/9 12 »

l6 I » 30 A 95 5,8 6,0 » 2 , 1 20 I IO 90 17/9 12 »

17 I » 30 A 120 6,3 5,7 » 1 , 9 20 130 I IO 17/9 12 »

18 I G rovkornig 
skrovlig fall

30 MA 75 5 >7 5,8 » 2, i 26 IOO 70 17/9 12 » Ersätter provstr. 
39

19 I » 30 A 95 5,2 5,5 » 2,o 26 IOO 80 17/9 12 » Ersätter provstr.
20 I G rovkornig 

slät falb
30 MA 75 6,0 5,7 — — 23 80 65 1/9 19 »

40

21 I » 30 MA 75 6,0 5,6 H arts 2,o 23 80 70 1/9 19 »

22 I » 30 A 95 5,5 5,5 — — 23 120 IOO 1/9 19 »

23 I » 30 A 95 5,5 6 , 1 H arts 2,2 23 130 IOO 2/9 l8 »

24 I » 30 A 120 6,0 5,6 — — 23 120 1 10 3/9 l8 »

25 I » 30 A 120 6,0 6,1 H arts 2,0 23 130 1 10 3/9 l8 »

26 I » 30 A 130 6,7 7,6 — — 23 170 120 3/9 l8 »

I de fall då flytande harts använts som tillsats till bindemedlet har alltid 1 °/o släckt kalk inblandats i stenmaterialet.

Table 1. The test sections in numerical order.

Test
Section

Group Type of 
pavement

Quantity 
of mix

k g ;m2

Binder Adhesion agent
Descrip

tion 
on page

Temperature 
of mix at

Date
Weather at laying

Notes
Type

Content
Type

Content 
in per cent of 

the binder 
weight- %

intended

weig

by .
analysis

it-%

mixing
maxim.

CC

laying
minim.

CC

temp.

rC

rainfall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Sträcka Grupp Bel. typ. Mängd Bin dem. Avsedd Verkl. Vidh.m. Halt Se sid. Tillv. temp. Datum Temp. Väder A n m .

i 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 1 . . 12 1 3 1 4 15 i 6

2 7 I Asf.-betong 
0— 1 6

40 A 130 6,0 6,0 — — 3 i 145 120 15/9 1 1 Uppeh. Ersätter provstr. 
82

28 I Grovkornig 
slät falb

30 MA 75 6,0 6,3 Amin 2,o 23 90 70 15/9 11 »

29 I » 30 A 95 5,5 5,9 » 2,2 23 115 100 15/9 11 »

30 I » 30 A 120 6,0 5,8 » 2,o 23 125 105 15/9 11 »

3 1

32

33

I

I

I

Asf.-betong 
0— 1 6
Grovkornig 
skrovlig falb

»

40

30

30

MA 75 

MA 75 

MA 75

5,3

5.7

5.7

5,1

5,7

5,9

Harts

Harts

1,9 

2 ,1

3 i

26

26

125

100

80

80

70

75

15/9

3/9

4/9

11  

18 

1 7

»

»

»

Ersätter provstr. 
75

34 I » 30 A  95 5, 2 5,2 — — 26 105 80 4/9 1 7 *

35 I » 30 A 95 5, 2 5,4 Harts 2,o 26 120 100 6/9 16 »

36 I » 30 A  120 5,7 5,8 — — 26 150 140 6/9 16 »

37 I » 30 A 120 5,7 5,9 Harts 2,i 26 140 110 6/9 16 »

38 I » 30 A 130 6,5 6,2 — — 26 145 120 6/9 16 »

39 I * 30 MA 75 5,7 5,7 Amin 2,i 26 85 5o 14/9 14 Regn Ersatt med prov
str. 18

40 I » 30 A  95 5,2 5,3 » 2,o 26 130 85 14/9 14 » Ersatt med prov
str. 94

4 i I » 30 A 120 5,7 5,7 » 2,i 26 140 115 14/9 14 Uppeh.

42 I Asf.-betong 
0— 16

40 MA 75 5,3 4,9 — — 28 85 80 6/9 16 » Ersatt med prov
str. 93

43 I » 40 MA 75 5,3 5,° Harts 1,9 28 90 90 6/9 16 »

44 I » 40 A  95 4,8 4,4 — — 28 110 95 6/9 16 »

45 I » 40 A  95 4,8 4,4 Harts 2,i 28 130 90 7/9 18 »



46 I Asf.-betong 
o— 1 6

40 A 120 5,5 5, a — — 28 130 115 7/9 18 Uppeh.

47 I » 40 A  120 5,5 4,9 Harts 2,2 28 130 110 7/9 18 »

48 I » 40 A  130 6,2 5,7 — — 28 140 120 7/9 18 »

49 I » 40 MA 75 5,3 5,° Amin 1 , 9 28 80 70 8/9 20 »

50 I » 40 A  95 4,8 5,3 » 2,1 28 150 80 8/9 20 »

5i I

Enlc

»

tgersbeläggnin

40 

gar på

A  120 

grusvägban

5,5

a.

5,4 » 1 , 9 28 120 100 8/9 20

52 II Asf.-betong 
0— 22

115 A 130 5,7 5,2 — — 36 160 120 26/8 12 » Ersätter provstr. 
60

53 II

Sliti

Asf.-betong
0— 27

ager på j ,$  cr

1 15

n ÖAb.

A 120 5,° 5>° 36 150 1 10 25/8 12 » Ersätter provstr. 
62

54 I V  | Compomac | 6o | — | 

Enlager sbeläggningar på grusvägban

5,7

a.

5i kallt kallt 26/8 l8 »

55 II Asf.-betong 
o— 1 6

1 15 A 95 d, 8 5, 2 Harts 2,0 36 115 100 4/8 15 »

56 II » 115 A  120 5,5 5,° — — 36 140 120 5/8 17 »

57 II » 1 15 A 130 6,2 5,8 — — 36 155 120 5/8 17 »

un OO II Asf.-betong 
0—22

115 A  95 4,5 3,9 Harts 2,0 36 115 100 6/8 17 »

59 II » 115 A 120 5,0 4,6 — — 36 145 120 6/8 17 »

6o II * 1 15 A  130 5,7 5,° — — 36 160 120 7/8 20 » Ersatt av provstr. 
52

6i II Asf.-betong
0— 27

115 A  95 4,5 4,4 Harts 2,0 36 115 100 12/8 21 *



Sträcka Grupp Bel. typ. Mängd Bindem. Avsedd Verkl. Vidh.m. Halt Se s'd. Tillv. temp. Datum Temp. Väder A n m .

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 1 6

62

63

II

II

Asf.-betong
0—27

»

11 5

1 15

A 120 

A 130

5,°

5,5

4 ,i

5,o

- — 36

36

150

140

1 10  

115

12/8

12/8

21

21

Uppeh. Ersatt av provstr. 
53

64 II » 115 A 95 4,8 4,2 Harts 2,0 36 IOO 85 13/8 22 *

65 II » 115 A 120 5, 2 4,7 — 1 — 36 125 115 13/8 22 »

66 II » 115 A 130 5,5 4,8 — — 36 145 110 14/8 17 »

67

68

69

70

Slitl

IV

III

III

III

ager på grusvc

Grovkornig 
skrovlig falb 
Asf.-betong 
0— 1 6

»

»

igbana

25

5°

50

50

impregnera 

A 120

A  95

A 95

A 130

d med

5,2

5,°

5,°

5,°

T  15
4,2

4.7

4.7 

5,0

Harts

Antr.-
olja

2,1

5,°

53

42

42

42

130 

1 10 

1 10

155

IOO

90

60

130

16/8

1 i/s

11/8

1 i/s

22

16

16

16

»

»

»

7 i III » 50 A  120 5,° 4,7 — — 42 140 1 10 10/8 16 »

72

Slitlager på första ytbehandling med

IV  I Grovkornig 1 30 A  120 
skrovlig falb

r makaa

5,2

1.am 16  

5, 1

—  2 7  nim.

53 135 1 10 16/8 22 »

73

74

Slitl

I

I

ager på  ct

Asf.-betong 
0—16

»

n Ö A b. 

40

40

MA 75 

MA 75

5.3

5.3

5, 1

4,8 Amin 1 , 9

3 i

3 i

90 75

70

8/9

8/9

20

20 »

75 I » 40 MA 75 5,3 5,o Harts 1 , 9 3 i 80 70 9/9 17 » Ersatt av provstr. 
3 i

76 I » 40 A 95 4,8 4,6 — — 3 i 1 15 IOO 9/9 17 »



77 I Asf.-betong 40 A  95 4,8 4,9 Amin 2,1 31 1 15 100 9/9 17 Uppeh.
0— 16

78 I » 40 A  95 4,8 4,8 Harts 2 ,1 31 1 10 95 9/9 17 »

79 I » 40 A  120 5,3 5,3 — — 31 135 i o 5 9/9 17 *

8o I » 40 A  120 5,3 5,6 Amin 2 ,i 31 130 1 15 9/9 17 »

8i I » 40 A  120 5,3 5,4 Harts 1,9 31 130 120 9/9 17 »

82 I » 40 A  130 6,0 6 ,1 — — 31 140 120 10/9 17 » Ersatt av provstr.

83 I Asf.-betong 50 MA 75 5, 2 4,6 — — 34 80 75 10/9 17
27

0— 19

84 I » 50 MA 75 5,2 5, 1 Amin 2,o 34 80 80 10/9 *7 »

1000 I » 50 MA 75 5, 3 5, t Harts 2,o 34 80 80 10/9 17 »

86 I » 50 A 95 4,7 4,3 — — 34 120 120 11/8 18 »

87 I » 50 A 95 4,7 4,2 Amin 2,2 34 100 80 11/9 18 »

88 I » 50 A  95 4,7 4,6 Harts 2,0 34 1 10 90 11/9 18 »

89 I » 50 A  120 5,3 5,3 — — 34 120 100 11/9 18 »

90 I » 50 A 120 5,3 4,9 Amin 1,9 34 140 1 10 13/9 17 »

9 i I » 50 A  120 5,3 5,2 Harts 1,9 34 140 1 15 13/9 i 7 »

92 I » 5° A  130 6,0 5,3 — — 34 145 120 13/9 17 »

93 I Asf.-betong 40 MA 75 5,3 4,9 Harts 1,9 28 80 75 13/9 17 Ersätter provstr.
0— 16 43

94 I » 40 MA 75 5,3 4,8 — — 28 95 70 13/9 17 » Ersätter provstr.
42

Enlager sbeläggning p å  första ytbehandling m ed makadam 1 6 - 2 7  mm.

95 IV | ÖAb | 70 | A  120 1 4,3 4,4 — 57 — 100 24/8 -  Il »



Kort beskrivning av provsträckorna.

Programmet för provvägen omfattade dels ett flertal beläggningsserier med 
systematiskt varierad bindemedelstyp dels ett antal enstaka jämförelsebelägg
ningar. A v olika skäl kunde den avsedda systematiska ordningen mellan prov
sträckorna icke helt genomföras vid provvägens utförande.

I tab. i ha de olika provsträckorna upptagits i den ordning, de finnas på 
vägen, med angivande av viktigare data från beläggningsmassornas tillverkning 
och läggning, övriga data återfinnas i efterföljande detaljbeskrivning av prov
sträckorna.

Provsträckorna ha allt efter slitlagrens underlag indelats i tre huvudgrupper 
jämte en jämförelsegrupp.

Grupp I. Bindlager bestående av 3,5 cm ÖAb. Slitlager av 6 olika typer med 
systematiskt varierad bindemedelssort.

Grupp 1 1 .  Inget särskilt bindlager, utan slitlagret lagt direkt på den obehand
lade grusvägbanan. Slitlager av 4 olika typer med systematiskt varierad binde
medelssort.

Grupp III . Inget särskilt bindlager, utan slitlagret lagt direkt på den med 
T i  5 impregnerade grusvägbanan. Slitlager av en typ med varierad bindemedels
sort.

Grupp IV . Enstaka jämförelsebeläggningar av olika typer, antingen utan eller 
med särskilt bindlager.

I tab. 1 har angivits till vilken grupp resp. provsträcka hör.
Bindemedlet utgjordes i samtliga beläggningar av asfalt eller asfaltlösning, med 

undantag för en sträcka med Compomacbeläggning, utförd med specialemulsio
ner. T vå  vidhäftningsfrämjande medel ha använts som tillsats till bindemedlet 
nämligen dels amin i form av ett amerikanskt preparat betecknat Armeen T, 
dels flytande harts, det sistnämnda i förening med kalkning av stenmaterialet. 
Riskerna att skador skola uppkomma på beläggningar till följd av bristande 
vidhäftning mellan bindemedel och stenmaterial äro större för mjuka asfalter 
eller asfaltlösningar än för hårda. A v denna anledning tillsattes vidhäftnings- 
medel i förekommande fall till de mjukare av de använda bindemedlen (MA 75, 
A  95 och A  120), men däremot icke i något fall till det hårdaste använda binde
medlet (A 130).

I tab. 2 har bindemedelshalten för beläggningstyperna sammanställts. Som 
synes har bindemedelshalten hos en viss beläggningstyp ökats med bindemedlets 
hårdhet. Vidare har bindemedelshalten för beläggningar med visst bindemedel 
i regel minskats, då stenmaterialets kornstorlek har ökats.

Mängden vidhäftningsfrämjande medel, som i förekommande fall tillsattes 
bindemedlet, valdes lika för samtliga beläggningar och utgjorde för såväl amin 
som flytande harts ca 2 %  av bindemedelsvikten. I sistnämnda fall var kalk
tillsatsen till stenmaterialet 1 % .



Tabell 2. Bindemedelshaltens variation hos slitlagren i grupp I —III . Bindlager 
av öppen asfaltbetong. Halten bindemedel var densamma vare sig vidhäftnings-

medel användes eller ej.

B e l ä g g n i n g s t y p
Bindemedelshalt i vikt-%

M A 75 A 9 5 A  120 A  130

1 2 3 4 5

Grupp I  och II.

Finkornig slät f a l b .......................................................... 6,3 5,8 6,3 7,2
Grovkornig slät f a l b ........................................................ 6,0 5,5 6,0 6,7
Grovkornig skrovlig f a l b ............................................... 5,7 5, 2 5,7 6,5
Asfaltbetong 0— 16  mm med sten m jö l.................... 5,3 4,8 5,5 6,2
Asfaltbetong 0— 16 mm med s a n d ............................. 5,3 4,8 5,3 6,0

Asfaltbetong 0— 19 mm med stenm jö l...................... 5,2 4,7 5,3 6,0

Asfaltbetong 0— 22 mm med stenm jöl...................... — 4,5 5>° 5,7
Asfaltbetong 0— 27 mm med stenm jöl...................... — 4,5 5,° 5,5
Asfaltbetong 0— 27 mm med sand ........................... — 4,5 5,° 5,5

Grupp III .
Asfaltbetong 0— 16  mm med sten m jö l.................... — 5,° 5,o 5,°

Table 2. Bitumen content o f the wearing courses o f Group I — II I .
(Binder course consisting o f open asfaltic concrete.)

Column 1 : Type of wearing course.
Column 2— 5: Bitumen content in weight-°/o, M A 75 =  cut back asphalt M C-4, A 9 5 = s o ft  asphalt 

R  &  B 18— 220 C), A  i20  =  asphalt (100/150 pen.), A  i30  =  asphalt (235/265 pen.).

Beläggningsmassornas proportionering.
Förberedande laboratorieförsök utfördes för att bestämma lämplig samman

sättning hos beläggningarnas stenmaterial samt utprova lämplig bindemedelsh alt 
hos massorna. Man har sålunda i regel eftersträvat att med de givna materialen 
åstadkomma bästa möjliga resultat.

Stenmaterialets sammansättning: Fig. 2 visar karakteristiska kornkurvor 
för de olika beläggningstyper, som prövats på provvägen. Kurvorna täcka ett 
ganska brett område av siktdiagrammet, och äro ganska jämnt fördelade. 
Man har exempel på både öppen och tät sammansättning.

Enligt gällande »Arbetsbeskrivningar för vägbeläggningar» eller institutets 
egna erfarenheter valdes ovannämnda, som lämpliga ansedda kornkurvor, i 
fortsättningen benämnda »eftersträvade kurvor». För de kontinuerliga täta be- 
läggningsmassorna valdes härvid i allmänhet s. k. harmoniska kurvor, vilka 
allmänt kunna uttryckas med exponentialfunktionen: 

y =  c • xq
varvid x —en godtycklig kornstorlek

y =  den procentuella viktmängden korn, mindre än ifrågavarande storlek. 
Konstanten c anger den viktprocent korn, som passerar 1 mm-sik-



Fig. 2. Typiska kornkurvor för olika massor från provvägen. 

Fig. 2. T yp ical grading curves o f mixes from  the test road.

a. Finkornig slät falb.
b. Grovkornig slät falb.
c. Grovkornig skrovlig falb.

d. Asfaltbetong o— 1 6.
e.
f. » o— 19.
g. » o— 1 6.
h.
i.

0— 27.
0— 27.

k. Topeka. 
1.

q. öppen asfaltbetong.

m. Omv.bel. (dansk typ), bottenlager
n. » (eng. typ), »
o. » (dansk typ), topplager
p. » (eng. typ), »

Fig. 3. Sammanställning av 
harmoniska kornkurvor av 
den kontinuerliga, täta ty 
pen. Rättelse: Ekv. för
grovkornig, skrovlig falb 
skall vara y =  4 +  12  x

Fig. j .  " Harmonic” grading 
curves o f the continuous, 
dense type.



ten. För ett visst värde på exponenten q bestämmes värdet på c så, att ekvatio
nen ger y = io o  för x =  den givna övre korngränsen.

Kornkurvan för den grovkorniga skrovliga falben, vilken var något öppnare 
än övriga ifrågavarande beläggningar, kunde icke uttryckas med en exponential- 
funktion, utan med en lineär funktion. De kontinuerliga täta kornkurvorna 
ha återgivits i fig. 3.

Bindemedelshalt: Bindemedelshalten bestämdes enligt metoder, utarbetade 
av väginstitutets laboratorium. En av anledningarna till att provvägen utfördes 
var, att man i praktiken önskade prova dessa metoder, som komma att beskrivas 
i en särskild redogörelse.

Egenskaper hos använda material.

Stenmaterialet.

Makadamen var av krossad granit, framställd av sprängsten från tunnelbane- 
bygget i Stockholm. Såsom framgår av tab. 3 var makadamen rätt flisig. Även 
sprödhetstalet var högt.

Sanden erhölls från N ya Murbruksfabrikens upplag vid Hornsberg och var 
hämtad från grustag i Stockholms närhet.

Till en provsträcka (nr 1) användes samkrossat grus, d. v. s. det osorterade 
material, som erhålles vid krossning av rullstensgrus. Materialet framställdes i 
vägförvaltningens kross i Fittja.

Tabell 3. Stenmaterialets egenskaper.

S. V. nr Stenmaterialets beteckning Spec, vikt Sprödhetstal Flisighetstal

1 2 3 4 5

3476 Makadam 8— 11 ,3  mm 2 , 6 9 53 1 , 4 6

4094 Makadam 8— 11,3  mm — 5 i 1,4°

Table 3. Properties o f the aggregate.

Stenmaterialets vidhäftningsegenskaper voro sådana, att det icke lämpligen 
borde användas till beläggningar med asfalt A 120 eller mjukare bindemedel 
utan tillsats av verksamt vidhäftningsmedel.

Bindemedlen.

Samtliga bindemedelssorter levererades av AB Nynäs Petroleum. Prov på 
bindemedlet uttogs under massornas tillverkning och undersöktes vid Statens 
Provningsanstalt, se tab. 4.



Tabell 4. Bindemedlens egenskaper.

U n d e r s ö k n i n g A 95 
S. V . 3530

A  120 
S. V. 35 16

A  130  
S. V. 3541

MA 75 
S. V. 3801

1 2 3 4 5

a. Temp, vid 500 est viskositet . . °  C 90 _ _ 86
b. Penetration vid 250 C  . .  .V10 mm > 5 0 0 190 90 —
c. Mjukpunkt med kula &  ring . 0 C 23 38 45 —
d. Brytpunkt enl. F r a a s s ..............0 C — 36 — 21 — 20 —
e. Viktförlust v. upphettning 

under 5 tim. t. 16 3 °  C  . . .  vik t-% 1,7 0,1 0,0 _
f. Stegring av mjukpunkten efter 

upphettning till i 6 3 ° C ........... ° C 7 6 4 —

Table 4. Properties o f the binders.

Column 1 :  Line a. Temperature at a viscosity of 5 stoke, ° C  
» b. Penetration at 250 C, V10 mm 
» c. Softening point, Ring and Ball, 0 C  
» d. Breaking point, Fraass, 0 C  
» e. Loss on heating 5 hr. at 16 3 °  C, weight-%
» f. Increase o f softening point after heating 5 hr. at 16 3 ° C, ° C  

Columns 2— y. Types of binders used for the mixes

Mjukpunkt med kula och ring bestämdes dessutom på följande bindemedelsprov uttagna 
under massornas tillverkning.
A  95 (S. V . 3685, 3802, 3804, 3810), mjukpunkt ( C ° ) ................................................................. 2 1 — 24
A  120 (S. V . 3532, 3540, 3805, 3808), » »   38— 39
A  130 (S. V. 3684, 3806, 3809), » » .................................................................  46—49

Beläggningsmassornas framställning, transport och läggning 
samt mätningar utförda på de färdiga beläggningarna.

Blandarverket var ett Ammann-verk av transportabel typ med tvångsblandare 
för satser om 500 kg. Verket medgav uppsiktning av det torkade stenmaterialet i 
endast två fraktioner, vilket i hög grad försvårade möjligheterna att hålla sten
materialets kornfördelning konstant från sats till sats, speciellt för de massor, hos 
vilka övre och undre korngränserna voro vitt skilda. Vid verket funnos 9 upp
siktade fraktioner tillgängliga och vid massornas proportionering i laboratoriet 
hade ofta 3 eller 4 av dessa fått utnyttjas, för att önskad kornkurva skulle er
hållas. Då stenmaterialet endast kunde uppdelas i två fraktioner i verket, måste i 
förekommande fall volymproportionering och handblandning av stenmaterialet 
företagas före inmatningen i trumman. Trots denna omsorg blevo tyvärr korn
kurvorna för massornas stenmaterial ofta ganska avvikande från den efter
strävade kornkurvan, varjämte kurvornas spridning inom en och samma serie 
i flera fall var relativt stor (jfr fig. 4, 9, 14 o. s. v.).

De vidhäftningsfrämjande medlen tillsattes i förekommande fall efter volym 
direkt i bindemedelsvågens behållare och blandades med bindemedlet genom 
omröring. Detta förfaringssätt ansågs lämpligare än att använda iordningställda



blandningar av bindemedel och vidhäftningsmedel, vilka skulle ha pumpats från 
kokarens behållare till bindemedelsvågen. Det använda enkla förfaringssättet 
var fördelaktigt i detta fall, eftersom förhållandevis små mängder av många 
olika typer skulle framställas. Vidhäftningsmedlen förvärmdes till 60—900 C, 
innan de tillsattes bindemedlen.

I de fall då flytande harts användes som vidhäftningsmedel, tillsattes 1 %  
släckt kalk till det torkade stenmaterialet. Då vidhäftningsmedlet amin använ
des, bör stenmaterialet icke innehålla kalk, varför kalkstensfillern för dessa 
beläggningar var utbytt mot cyklonfiller (granitfiller).

Under tillverkningen av beläggningsmassorna hade väginstitutet två kontrol
lanter vid blandarverket, med uppgift dels att kontrollera, att massornas sam
mansättning blev den avsedda och dels att företa erforderliga provningar.

Innan en ny beläggningstyp började framställas i verket, utfördes en prov
blandning med de avsedda stenfraktionerna, men utan tillsats av bindemedel. 
Den erhållna stenmaterialblandningen siktades och kornkurvan jämfördes med 
den enl. receptet eftersträvade, varefter sammansättningen ev. korrigerades, om 
överensstämmelsen mellan den erhållna och den önskade kornkurvan icke var 
godtagbar. För att resultaten av provsiktningarna skulle erhållas utan tids
spillan, utfördes dessa vid blandarverket. — A v varje massa undersöktes på 
grund av det stora antalet sträckor endast ett prov. Den genom analys bestämda 
verkliga bindemedelshalten hos resp. massa har av denna anledning blivit relativt 
osäker. Bättre kontroll erhölls däremot på stenmaterialets sammansättning, då 
denna skulle vara oförändrad för flera sträckor inom varje serie. Som synes av 
siktdiagrammen fig. 4, 9 o. s. v., ge analyserna i detta fall en god uppfattning 
om resultatens spridning.

De färdigblandade massorna transporterades till provvägen, täckta med 
säckar på lastbil. Transportvägens längd till provvägens närmast Stockholm 
belägna ände var ca 25 km, och transporttiden uppgick i allmänhet till 35 a 
40 min. Beläggningsmassornas temperatur sjönk under transporten i genomsnitt

oca 20 C .
Läggningen på vägen utfördes genomgående med Barber-Greene Finisher. 

Vältningen av beläggningarna utfördes till en början med en vält av N ya Asfalt
bolagets egen konstruktion (totalvikt 9,4 ton). På grund av de relativt små 
valsdiametrarna (framvals 90 cm) visade denna vält en viss benägenhet att 
vid vältningen »skjuta» somliga av beläggningarna. Den utbyttes därför mot 
en Munktellvält (totalvikt 8,0 ton) med stora valsar, vilken användes under 
arbetets senare skede.

Omedelbart efter varje provsträckas färdigställande bestämdes ytans råhet 
(skrovlighet).



N Ä RM A R E B E S K R IV N IN G

AV P R O V ST R Ä C K O R N A S  U T F Ö R A N D E  

O C H  IA K T T A G E L S E R  VID O C H  

E F T E R  U T F Ö R A N D E T

G R U PP I. SL IT L A G E R  L A G T  PÅ B IN D L A G E R  
A V  3,5 CM Ö PPEN  A SF A L T B E T O N G

I a. Slitlager av finkornig slät falb.

Mängd: 30 kglm2. Sammansättning: tab. 5.

Som synes av siktkurvorna, fig. 4 har stenmaterialets verkliga kornfördelning 
stor spridning. Detta beror på att stenmaterialet till dessa beläggningar endast 
innehållit en enda krossfraktion (o— 8) och att denna haft ganska varierande 
kornfördelning.

Läggningen gick utmärkt för samtliga massor och ytan blev mycket jämn och 
vacker (fig. 5). För de massor som innehöllo hårdare bindemedel — A 120 och 
A  130 — uppkommo stundom vid läggningen ytterst fina tvärsprickor i belägg
ningens ytskikt. Massan har i detta fall icke varit tillräckligt plastisk vid lägg
ningen. Detta kan antingen ha berott på att massans temperatur eller dess 
bindemedelshalt har varit något för låg.

Samtliga beläggningar i denna grupp motstodo väl trafikens påfrestningar 
under vintern 1948—49 och ingen sprickbildning eller ytavnötning kunde på
visas. Speciellt på de provsträckor, där mjukare bindemedel — M A 75 och 
A  95 — hade använts, förekommo små, centimetervida märken i beläggnings- 
ytan efter lossnade beläggningsfragment (fig. 6 och 7). De ganska rikligt före
kommande intrycken i beläggningsytan av hästskosömmar (fig. 7) antyda, att 
hästfordonstrafiken varit orsaken till, att fragmenten lossnat från ytan. Möjligen 
kan även vintertrafiken med snökedjeförsedda bilar ha bidragit till dessa skadors 
uppkomst.

Efter 2 års trafik — hösten 1950 — kunde en obetydlig allmän avnötning 
iakttagas hos provsträckorna 7 (MA 75), 1 1  (M A 75+harts) och 10 (A 120). 
En något mer markerad avnötning kunde iakttagas hos provsträckorna 12



Tabell 5. Slitlagrens nominella1 sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel
Vidhäftnings-

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-^)

Typ Mängd
Y ik t -%

Stenmjöl 
0—8 mm

Kalkstens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
filler

i 2 3 4 5 6 7 8

7 MA 75 6,3 — 95 5 — —

15 MA 75 6,3 Amin 95 — - - 5
1 1 MA 75 6,3 Harts 96 3 1 —

8 A  95 5,8 — 95 5 — —
16 A  95 5,8 Amin 95 — - 5
9 A  95 5,8 Harts 96 3 1 —

10 A  120 6,3 — 95 5 — —

17 A  120 6,3 Amin 95 — — 5
12 A  120 6,3 Harts 96 3 1 —

13 A  130 7,2 — 95 5 — —

1 Dvs. enl. invägda fraktioner.

Table 5. Nom inal composition of wearing courses o f fine grained bituminous concrete.

Column 1 :  Number of test section
» 2: Type of bitumen
» 3: Content of bitumen, weight-%
» 4: Adhesion agent; Am in=Arm een T . Harts =  Liquid resin
» 5— 8: Composition of the aggregate, weight-%
» 5: Crusher-screening, o— 8 mm.
» 6 : Limestone filler
» 7: Hydrated lime
» 8: Collector dust filler

Fig. 4. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med finkornig slät falb. 
Kornfördelningen har be
stämts på prov, som uttagits 
ur resp. massa, extraherats 
och siktats.

Fig. 4. Grading curves for  
the aggregate o f sections 
with fine-grained bitumin
ous concrete. Curves obtain
ed after extraction.



Fig. 5. Finkornig slät falb med M A 75 (nr 7). 
Ytans utseende omedelbart efter läggningen. 
Ytan är jämn och slät.
Fig. Fine grained bituminous concrete, 
with cutback asphalt M C-4 as a binder. Test 
section N o. 7. Close-up v iew  of the pave
ment immediately after laying and com
paction. The surface is dense and smooth.

Fig. 6. Samma beläggning som visas i fig. 5 
våren 1949. Ytan är fortfarande jämn och 
slät, men ett antal märken efter lossnade 
beläggningsfragment synas.
Fig. 6. The same pavement as shown in Fig. 
5. Surface in the spring o f 1949. Surface still 
smoothj but traffic (probably horses) has 
torn away small pieces from  the surface.

Fig. 7. Finkornig slät falb med M A 75 +  amin 
(nr 15) våren 1949. Tydliga intryck i ytan 
av hästbroddar. Antalet märken efter loss
nade beläggningsfragment är dock förhållan
devis litet.
Fig. 7. Fine-grained bituminous concrete 
with cutback asphalt M C-4> containing 
Armeen T . Test section N o. 15 . Impressions 
from  horseshoe nails. O nly a few  marks of 
detached fragments can be distinguished.

Fig. 8. Finkornig slät falb med A  120 (nr 10) 
våren 1949. Ytan oskadad utan märken efter 
hästtrafiken.
Fig. 8. Fine-grained bituminous concrete with  
asphalt cement, 255/26/ pen., as binder. Test 
section N o. 10. N o detached fragments.



(A i20 +  harts) och 13 (A 130). En svag men fullt tydlig sprickbildning kunde 
iakttagas hos de flesta av de i grupp I a ingående beläggningarna. Enstaka 
längsgående sprickor förekommo således hos provsträckorna 8, 16  och 9. Flera 
längsgående sprickor eller lokala krackeleringar förekommo vidare på prov
sträckorna 7, 15, 10 och 12. — Vid inspektion våren 1951 bekräftades i stort sett 
ovannämnda iakttagelser. Den rel. starka avnötningen hos provsträcka 12  fram
trädde ännu mer markerad. Vidare kunde konstateras en fullt tydlig avnötning 
hos provsträcka 15 (MA 75 + amin), vilket möjligen kan sättas i samband med 
att denna sträcka till största delen går genom en tät ekallé. Denna provsträcka 
var tillika med nedannämnda provsträcka 18 (jfr sid. 28) den enda amin-sträcka 
på provvägen, hos vilken tydlig avnötning kunde konstateras.

I b. Slitlager av grovkornig slät falb.

Mängd: 30 kglm2. Sammansättning: tab. 6.

Tabell 6. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel Vid-
häftnings-

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-%)

Typ Mängd 
vikt- f

Stenmjöl
0— 4

Makadam
4 - 8

Kalkstens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
filler

1 2 3 4 6 7 8 9

20 MA 75 6,0 — 50 44 6 — —

28 MA 75 6,o Amin 50 45 — — 5
21 MA 75 6,0 Harts 5 ° 46 3 1 —
22 A  95 5,5 — 50 44 6 — —
29 A  95 5,5 Amin 50 45 — — 5
23 A  95 5,5 Harts 50 46 3 1 —
24 A  120 6,0 — 50 44 6 — —
30 A 120 6,0 Amin 5 ° 45 — — 5
25 A 120 6,0 Harts 5 ° 46 3 1 —
26 A 130 6,7 — 50 44 6 — —

Table 6. Nom inal composition o f wearing courses o f fine grained bituminous concrete 
(desired grading equation: y  —32  x°>55J. Compare Table 5.

Som synes av siktkurvorna, fig. 9, är stenmaterialets kornfördelning hos de 
olika massorna ganska lika. Samtliga massor ha dock blivit något öppnare 
än avsett.

Läggningen gick utmärkt för samtliga massor och ytan blev mycket jämn 
och vacker (fig. 10). Beläggningarna i denna grupp motstodo i allmänhet väl 
trafikens påfrestningar under vintern 1948— 1949 och ingen sprickbildning 
kunde påvisas.



Fig. 9. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med grovkornig slät falb. 
Kornfördelningen har be
stämts på prov, som uttagits 
ur resp. massa, extraherats 
och siktats.

Fig. 9. Grading curves of 
the aggregate o f test sec
tions with fine-grained bi
tuminous concrete. Desired 
grading equation: y  =  ̂ 2x0-55. 
Curves obtained after ex
traction.

Liksom hos beläggningarna med finkornig slät falb funnos även hos flera av 
dessa beläggningar små märken efter lösryckta beläggningsfragment (fig. 1 1  
och 12 ) .  Speciellt provsträcka 20 — bindemedel MA 75 — hade ett stort antal 
dylika märken, av vilka några hade en vidd av 6—7 cm (fig. 11) . Även prov
sträcka 26 — bindemedel A 13 0  — uppvisade åtskilliga märken efter lossnade 
stenar, medan övriga beläggningar voro i stort sett oskadade (se t. ex. fig. 13).

Efter 2 års trafik — hösten 1950 — kunde emellertid konstateras en avsevärt 
ökad avnötning hos flera av provsträckorna. Provsträckorna 25 och 26 voro 
sålunda ganska starkt nötta över hela ytan, men även hos provsträckorna 20, 21 
och 24 förekommo många avnötningsmärken. övriga provsträckor voro däremot 
synbarligen helt eller så gott som helt oskadade. Att avnötningen blivit för
hållandevis stor på provsträckorna 20 och 24 (MA 75 resp. A 120) torde få till
skrivas bristande vidhäftning mellan bindemedel och sten, medan däremot 
otillräcklig komprimering troligen var huvudorsaken till skadorna på prov
sträcka 26 (A 130). — Vid inspektionen våren 1951 föreföll provsträcka 24 
vara mest nött. Krackeleringssprickor förekommo nu även på provsträcka 25.

Anmärkningsvärt är vidare att beläggningarna innehållande flytande harts +  
kalk som vidhäftningsmedel genomgående uppvisade minst lika stor avnötning 
som motsvarande beläggningar utan vidhäftningsmedel. Orsaken härtill kan 
möjligen vara att dessa beläggningar blivit sämre komprimerade på grund av 
att detta vidhäftningsmedel har en viskositetshöjande verkan på bindemedlet. 
Den av nämnda orsak försämrade motståndsförmågan hos beläggningen synes i 
detta fall helt uppväga, ja, t. o. m. överväga den ev. förbättringen av mot
ståndsförmågan genom tillsatsmedlets vidhäftningsfrämjande verkan.



Fig. io. Grovkornig slät falb med M A 75 +  
flytande harts (nr 21). Ytans utseende ome
delbart efter läggningen.
Fig. 70. Fine-grained bituminous concrete 
(y  — j2x°-55J with cutback asphalt M C-4, con
taining liquid resin. Test section N o. 2 1 .  
Close-up v iew  of the pavement immediately 
after laying and compaction.

Fig. 1 1 .  Grovkornig slät falb med M A 75 
(nr 20) våren 1949. Ytan uppvisar ett mycket 
stort antal märken efter lossnade belägg- 
ningsfragment.
Fig. 1 1 .  Fine-grained bituminous concrete 
(y =  32 x0'55) with cutback asphalt M C-4. T est 
section N o. 20. Surface in the spring o f 1949. 
A considerable number o f marks on the 
surface.

Fig. 12 . Grovkornig slät falb med A  130 
(nr 26) våren 1949. Även denna beläggning 
uppvisade ett antal märken efter lossnade 
fragment, trots att hårt bindemedel använts. 
Orsaken är troligen otillräcklig komprime
ring.
Fig. 12 . Fine-grained bituminous concrete 
(y  =  32 x0’55) with asphalt cement, 100I150  pen. 
Test section No. 26. Surface in the spring o f 
1949. This test section had a number o f  
marks in spite o f the hard binder. The  
probable cause is insufficient compaction.

Fig. 13 . Grovkornig slät falb med A  120 
(nr 24) våren 1949. Endast ett fåtal märken 
efter lossnade beläggningsfragment.
Fig. 13 . Fine-grained bituminous concrete 
(y — 32 x 0-55,) with asphalt cement, 235/265 pen. 
Test section N o. 24. O nly a few  marks of 
detached fragments.

Skala för fig. 10— 13.



I c. Slitlager av grovkornig skrovlig falb.

Mängd: jo  kglm2. Sammansättning: tab. 7.

Tabell 7. Slitlagrens nominella sammansättning.

Frov-
scräcka

nr

Bindemedel Vid-
häfcnings-

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-%)

Typ Mängd
vikt-%

Stenmjöl
0 —4

Makadam
4 - 8

Kalkstens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
filler

T 2 4 5 6 7 8 9

32 MA 75 5,7 _ 25 70 5 _ —

l8 MA 75 5,7 Amin 25 70 — ■ — 5
33 MA 75 5,7 Harts 25 70 4 I —

34 A  95 5,2 — 25 70 5 — —

19 A  95 5,2 Amin 25 70 — — 5
35 A 95 5,2 Flarts 25 70 4 I —

36 A  120 5,7 — 25 70 5 — —
4 i A  120 5,7 Amin 25 70 — — 5
37 A 120 5,7 Harts 25 7 0 4 I —

38 A 130 6,5 •— 25 70 5 — —

3 9 MA 75 5,7 Amin 25 70 — — 5
40 A 95 5,2 » 25 70 — — 5

Table  7. Nom inal composition o f wearing courses o f fine grained open textured bituminous 
concrete (desired grading equation: y ~ 4  + 12  x). Compare Table 5.

Fig. 14. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med grovkornig skrovlig 
falb. Kornfördelningen har 
bestämts på prov, som utta- 
gits ur resp. massa, extra
herats och siktats.

Fig. 14 . Grading curves for  
the aggregate o f test sections 
with fine-grained , open- 
textured bituminous concrete 
(desired grading equation: 
y=4~\~ 1 2x).C urves obtained 
after extraction.

Som synes av fig. 14, har stenmaterialet blivit något grövre och öppnare än 
avsett.



Fig. 15. Grovkornig skrovlig falb med M A 75 
(nr 32). Ytans utseende omedelbart efter 
läggningen.
Fig. 15 . Fine-grained, open-textured bitumin
ous concrete (y =  4 +  i2 x )  with cut-back 
asphalt M C-4. Test section N o. 32. Close-up 
view  o f the pavement immediately after 
laying and compaction.

Fig. 1 6. Samma beläggning som visas i fig. 15 
våren 1949. Märken efter lossnade belägg
ningsfragment förekomma. Ytan ser tätare ut 
beroende på dels efterkomprimering dels 
kvarliggande vintersand.
Fig. 16. The same pavement as in Fig. 15 . 
Surface in the spring o f 1949. O nly a few  
marks o f detached fragments. The compac
tion under the traffic and the filling up with  
sand has given  the surface a rather dense 
texture.

Fig. 17. Grovkornig skrovlig falb med A  130 
(nr 38) våren 1949. Inga märken efter loss
nade fragment. Ingen efterkomprimering har 
ägt rum (jfr fig. 15 och 16).
Fig. 17 . Fine-grained, open-textured bitumin
ous concrete ( y ~ 4  +  i2 x )  with asphalt ce
ment, 100/150 pen. Test section No. 38. Sur
face in the spring o f 1949. N o marks o f  
detached fragments and no traffic compac
tion. (Compare Figs. 27 and 16.)

Läggningen av samtliga massor gick utmärkt och en synnerligen jämn och 
vacker yta erhölls på samtliga provsträckor. Läggningen av provsträckorna 
39 och 40 (tab. 1) utfördes i starkt regn, vilket dock icke försvårade läggningen 
eller synbart påverkade massans egenskaper. För säkerhets skull omlades dock 
dessa två provsträckor under goda väderleksförhållanden.



Samtliga beläggningar motstodo väl trafiken under vintern 1948— 49 och 
ingen sprickbildning kunde påvisas. Den vid läggningen erhållna småskrovliga 
beläggningsytan bibehölls oförändrad hos samtliga provsträckor, där relativt 
hårda bindemedel använts — A  130 och A 120, medan de beläggningar, som 
innehöllo mjukare bindemedel — M A 75 och A  95, erhöllo en något slätare yt
struktur av trafiken under den första hösten och vintern (fig. 15 — 17).

Endast provsträcka 32 — bindemedel M A 75 — uppvisade nämnvärda spår 
efter vinterns trafik i form av stenar eller grupper av stenar, som krossats och 
lämnat beläggningsytan (fig. 16). Märkena efter lossnade beläggningsfragment 
voro dock varken så stora eller så många som hos den grovkorniga släta falben 
med samma bindemedel.

Efter 2 års trafik — hösten 1950 — kunde en obetydlig avnötning iakttagas 
på provsträckorna 36 (A 120), 37 (A 120+harts), 38 (A 130) samt 18 (MA 75 +  
amin), medan beläggningarna på provsträckorna 32 och 33 (MA 75 utan och 
med harts) samt provsträcka 34 (A 95) voro något mera nötta. Sprickbildning 
förekom icke hos någon av beläggningarna av denna typ. — Efter 2V2 års trafik 
— våren 19 51 — föreföll provsträcka 32 vara mest nött och därnäst prov
sträcka 34. Samtliga beläggningar voro fortfarande okrackelerade.

I d. Slitlager av asfaltbetong 0—16 mm med stenmjöl 
(kontinuerlig kornkurva).

Mängd: 40 kg!m2. Sammansättning: tab. 8.

Tabell 8. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel
Vid-

häftnings-
medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-%)

Typ Mängd
vikt-%

Sten
mjöl
0—4

Maka
dam
4 - 8

Maka
dam 

1 1  — 16

Kalk-
stens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
fillcr

i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

94 MA 75 5,3 — 38 17 40 5 ___ ___

49 MA 75 5,3 Amin 38 17 40 — 5
93 MA 75 5,3 Harts 39 17 40 3 I —
44 A  95 4, B — 38 17 40 5 — —

50 A  95 4,8 Amin 38 17 40 — — 5
45 A  95 4,8 Harts 39 17 40 3 I —
46 A  120 5,5 — 38 17 40 5 — —

5 i A  120 5,5 Amin 38 17 40 — — 5
47 A  120 5,5 Harts 39 17 40 3 I —
48 A 130 6,2 — 38 17 40 5 — —
42 MA 75 5,3 — 38 17 40 5 — —

43 MA 75 5,3 Harts 39 17 40 3 I —

Table 8. Nom inal composition o f wearing courses o f bituminous concrete containing crusher- 
screening (maximum grain size: 16  mm.). Compare Table 5.



Fig. 1 8. Siktkurvor försten
material till provsträckor 
med asfaltbetong o— 1 6 med 
stenmjöl. Kornfördelningen 
har bestämts på prov, som 
uttagits ur resp. massa, 
extraherats och siktats.

Fig. 18 . Grading curves o f 
the aggregate of test sections 
laid with bituminous con
crete containing crusher- 
screening (maximum grain 
size: 16  mm.) Curves ob
tained after extraction.

Som synes av siktkurvorna, fig. 18, blevo beläggningarna i allmänhet öpp
nare än avsett.

Läggningen stötte på vissa svårigheter, vilka i första hand torde ha berott på 
att den använda mängden, 40 kg/m2, var i minsta laget för dessa massor (max. 
stenstorlek 16  mm). Härigenom blevo somliga av beläggningarna fläckvis ganska 
öppna. En bidragande orsak härtill var dessutom att en viss separation av be- 
läggningsmassan stundom uppkom vid dess fördelning i läggningsmaskinen. I 
denna matas massan ned mot vägbanan endast i läggningsstråkets mitt och för
delas härefter vid behov åt sidorna med ett par tvärställda, horisontella matar- 
skruvar (fig. 19). Dessa synas emellertid ha den olägenheten, att de under vissa 
förhållanden kunna separera massan, i det de finare kornen lättare följa med 
skruvarna vid deras rotation än de grövre kornen. Om massan innehåller såväl 
finare som grövre korn — såsom dessa beläggningar — kommer beläggningen att 
bli rel. öppen i stråkets mittparti och rel. tät utmed kanterna (fig. 20). Hos dessa 
beläggningar uppkom mer eller mindre tydlig separation hos samtliga massor 
med mjuka bindemedel — M A 75 och A 95 — medan man knappast kunde 
iakttaga någon separation hos provsträckorna med hårdare bindemedel — A 120 
och A  130. Det förefaller således ganska troligt, att massans konsistens är av 
stor betydelse för uppkomsten av separation vid läggningen. Massorna med de 
mjuka bindemedlen ha vid läggningen haft en så lättrörlig konsistens och varit 
så litet klibbande, att separation uppkommit (fig. 21 och 22). Vid läggningen 
av samma massa (Ab o— 16) i tjockare lager, såsom utfördes på provsträc
korna 55— 57, uppkom icke någon synbar separation av massan. Sammanfatt
ningsvis skulle man således kunna dra följande slutsatser angående riskerna för 
separation vid läggning med Barber-Greene Finisher: Synbar separation kan 
uppkomma då massorna läggas i lager, som äro lika tjocka som eller endast 
obetydligt tjockare än måttet på de största stenarna, under förutsättning att 
massan har alltför lös konsistens, exempelvis beroende på att läggningstempera- 
turen är för hög.



På grund av massans separation omlades provsträckorna 42 och 43. Vid 
läggning av de nya provsträckorna (94 resp. 93) var massornas temperatur 
något lägre (se tab. 1) och separationen blev även mindre.

Samtliga beläggningar motstodo väl trafiken under vintern 1948—49. Sprick
bildning eller andra skador hade ej uppkommit. Skillnaden mellan provsträckor
nas struktur, som omedelbart efter läggningen varit ganska stor, hade av höstens 
och vinterns trafik minskat, beroende på att beläggningarna med mjukare 
bindemedel efterkomprimerats av trafiken och härigenom fått en tätare yt
struktur på de partier, som förut varit förhållandevis öppna.

En obetydlig avnötning kunde efter 2 års trafik — hösten 1950 — iakttagas, 
hos provsträckorna 94 (MA 75), 93 (MA 75+harts), 44 (A 95), 45 (A 95+harts) 
och 48 (A 130). övriga provsträckor voro ej synbart nötta. Sprickbildning 
förekom endast på provsträcka 42. — Vid inspektionen våren 1951 kunde 
konstateras att beläggningar av denna typ måste läggas tjockare än motsvarande 
40 kg/m2 om så hårt bindemedel som A 130 skall kunna användas.

Fig. 19. Schematisk skiss över massans 
nedmatning och fördelning i sidled hos 
Barber-Greene Finisher.
Fig. 19. Sketch showing the transverse 
transport o f the mix by means o f the 
spreader screws. (Barber-Greene Finisher).

Fig. 20. Asfaltbetong o— 16  (40 kg/m2) med 
M A 75. Ett förhållandevis tätt mittstråk omges av 
två öppna stråk, medan kantstråken återigen äro 
täta.
Fig. 20. Bituminous concrete containing crusher- 
screening (maximum grain size: 16  mm.) with  
M C-4. The segregation o f the aggregate caused by  
the spreader screws is obvious. In the centre of 
the track and at each edge there are two dense 
zones separated by two open-textured strips.



Fig. 2 i. Asfaltbetong o— 1 6 (40 kg/m2) med 
M A 75  +  amin (nr 49). Ytans utseende ome
delbart efter läggningen. Massans separation 
är fullt tydlig. Grova korn t. v., fina korn 
t. h.
Fig. 2 1 .  Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 
16  mm.) with M C-4 containing Armeen T . 
Test section N o. 49. Close-up view  of the 
surface immediately after laying and com
paction. The segregation of the aggregate 
is clearly visible. The direction o f travel 
during laying is from  the top o f the picture 
downwards. T o  the left the surface is open 
(lack of fines), to the right the surface is 
dense (excess o f fines).

Fig. 22. Asfaltbetong o— 16  (40 kg/m2) med 
A  130 (nr 48). Ytans utseende omedelbart 
efter läggningen. Ingen separation synlig.
Fig. 22. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 16  
mm.) with asphalt cement, zoo/ijo  pen. Test 
section N o. 48. Close-up v iew  of the pave
ment immediately after laying. N o segre
gation.

Fig. 23. Samma beläggning, som visas i fig. 
22, våren 1949.
Fig. 23. The same pavement as in Fig. 22. 
Surface in the spring o f 1949.

Skala för fig. 2 1— 23.

I e. Slitlager av asfaltbetong 0 —16 med sand 
(diskontinuerlig kornkurva).

Mängd: 40 kg/m2. Sammansättning: tab. 9.

Som synes av siktkurvorna, fig. 24 äro avvikelserna från den eftersträvade 
kurvan rätt stora i mellanregistret, vilket troligen beror på att den använda 
natursanden o— 4 mm hade varierande kornfördelning.



Tabell 9. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel
Vid-

häftnings-
medel

Stenmaterialens sammansättning (vikt-^)

Typ Mängd
vikt-%

Puts- 
sand 
0 — 1

Betong
sand
0— 4

Maka
dam

8— 11

Maka
dam 

1 1  — 16

Kalk-
stens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
filler

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

73 MA 75 5,3 _ 1 5 26 1 4 40 5 _ __.
74 MA 75 5,3 Amin 1 5 26 1 4 40 — 5
3 i MA 75 5,3 Harts 1 5 26 1 4 40 4 1 —

76 A 95 4,8 — 15 26 14 40 5 — —
77 A 95 4,8 Amin 15 26 14 40 — — 5
7 8 A 95 4,8 Harts 1 5 26 1 4 40 4 1 —

79 A  120 5,3 — 1 5 26 1 4 40 5 — —

80 A  120 5,3 Amin 1 5 26 1 4 40 — — 5
81 A  120 5,3 Harts 1 5 26 1 4 40 4 1 —

27 A 130 6,0 — 1 5 26 1 4 40 5 — —
75 MA 75 5,3 Harts 1 5 26 1 4 40 4 1 —

82 A 130 6,0 — 1 5 26 1 4 40 5 — —

Table 9. Nom inal composition o f wearing courses o f bituminous concrete containing sand 
(maximum grain size: 16  mm.). Compare Table 5.

Fig. 25. Asfaltbetong o— 16 (40 kg/m2) med 
sand (nr 73). Bindemedel M A 75. Ytans ut
seende omedelbart efter läggningen. Massans 
separation är fullt tydlig. Grova korn t. v., 
fina korn t. h.
Fig. 25. Bituminous concrete containing sand 
(maximum grain size: 16  mm.), with M C-4. 
Test section N o. 73. Surface immediately 
after laying and compaction. The spreading 
screws o f the machine have segregated the 
aggregate o f the mixture. In  the picture the 
coarse material is distributed to the le ft and 
the fines to the right.

Fig. 26. Samma beläggning som visas i fig. 25 
våren 1949. Beläggningen har tätnat i ytan 
genom trafikens efterkomprimerande verkan 
och separationen framträder icke längre lika 
tydligt.
Fig. 26. The same pavement as in Fig. 25. 
Surface in the spring o f 1949. The compac
tion by traffic has caused the surface to 
look denser, and the segregation is no longer 
so obvious.



Fig. 24. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 16 med 
sand (diskontinuerlig korn
kurva). Kornfördelningen 
har bestämts på prov, som 
uttagits ur resp. massa, 
extraherats och siktats.

Fig. 24. Grading curves for  
the aggregate o f test sections 
laid with bituminous con
crete containing sand (maxi
mum grain size: 16  mm.). 
Curves obtained after ex
traction.

Fig. 27. Asfaltbetong o— 16 (40 kg/m2) med 
sand (nr 79). Bindemedel A  120. Ytans ut
seende omedelbart efter läggningen. Ytan är 
homogen, men något öppen. Ingen separation 
synlig.
Fig. 27. Bituminous concrete containing sand 
(maximum grain size: 16  mm.) with asphalt 
cement, 235I265 pen. Test section N o. 79. 
Surface immediately after laying and com
paction. N o segregation.

  Skala för fig. 25—28.

Fig. 28. Samma beläggning som visas i fig. 27 
våren 1949. Beläggningen har blivit tätare, 
vilket till största delen torde bero på kvar- 
liggande vintersand. Ytan verkar endast obe
tydligt öppnare än den som visas på fig. 26. 
Fig. 28. The same pavement as in Fig. 27. 
Surface in the spring of 1949. The depressions 
between the surface stones have been filled  
up with sand causing the surface to look 
denser. The surface in only slightly more 
open than that shown in Fig. 26.



Vid läggningen uppkom även för beläggningarna i denna grupp — liksom för 
dem i grupp 4 — en viss separation av massan då denna innehöll ett mjukt binde
medel (MA 75 och A 95). Även för denna grupp kunde konstateras att mängden 
40 kg/m2 var för liten med hänsyn till maximala stenstorleken.

Samtliga beläggningar motstodo väl trafiken under vintern 1948—49. Varken 
sprickbildning eller andra skador hade uppkommit.

Beläggningarna, som till följd av separation vid läggningen stråkvis hade 
blivit ganska öppna, hade av den första höstens och vinterns trafik efterkompri- 
merats, så att ytstrukturen hos beläggningarna i denna grupp hade blivit tämligen 
lika (fig. 26 och 28).

Efter 2 års trafik — hösten 1950 — kunde en obetydlig avnötning hos prov
sträckorna 76 (A 95) och 79 (A 120) iakttagas, medan provsträckorna 73 
(MA 75), 78 (A 95+harts), 81 (A 120 +  harts) och 27 (A 130) voro något mer 
nötta. Sprickbildning förekom icke hos någon av beläggningarna. — Efter 
2V2 års trafik observerades sprickor hos provsträcka 31 (Ma 75 +  harts).

I f. Slitlager av asfaltbetong 0—19 med stenmjöl 
(kontinuerlig kurva).

Mängd: kglm2. Sammansättning: tab. 10.

Siktkurvorna lågo, som synes av fig. 29, avsevärt lägre i mellanregistret än 
den eftersträvade kurvan, dvs. de erhållna beläggningarna blevo öppnare än 
avsett.

Fig. 29. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 19 med 
stenmjöl. Kornfördelningen 
har bestämts på prov som 
uttagits ur resp. massa, 
extraherats och siktats.

Fig. 29. Grading curves o f 
the aggregate o f test sections 
with bituminous concrete 
containing crusher-screen
ing (maximum grain size: 
19 mm.). Curves obtained 
after extraction.



Fig. 30. Asfaltbetong o— 19 (50 kg/m2) med 
stenmjöl (nr 83). Bindemedel M A 75. Ytans 
utseende omedelbart efter läggningen. Mas
sans separation är ganska obetydlig.
Fig. 30. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 19 
mm.) with M C-4. Test section N o. 83. Sur
face immediately after laying and compac
tion. The segregation is very slight.

Fig. 3 1. Asfaltbetong o— 19 (50 kg/m2) med 
stenmjöl (nr 92). Bindemedel A  130. Ytans 
utseende efter 3 månaders trafik.
Fig. 3 1 .  Bituminous concrete with crusher- 
screening (maximum grain size: 19  mm.) 
with asphalt cement, 100I150  pen. Test sec
tion N o. 92. Surface 3 months after laying 
and compaction.

T a b e l l  1 0 .  S l it la g r e n s  n o m in e lla  sa m m a n s ä ttn in g .

Prov-
sträcka

nr

Bindemedel
Vid-

häftnings-
medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-%)

Typ Mängd 
vikt- %

Sten
mjöl
0 —4

Maka
dam
4 - 8

Maka
dam 

11  — 19

Kalk-
stens-
filler

Släckt
kalk

Cyklon-
filler

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83 MA 75 5, 2
— 30 20 45 5 — —

84 MA 75 5,2 Amin 30 20 45 — — 5
85 MA 75 5,2 Harts 30 20 45 4 1 —
86 A  95 4,7 — 30 20 45 5 — —
87 A 95 4,7 Amin 30 20 45 — — 5
88 A  95 4,7 Harts 30 20 45 4 1 —
89 A 120 5,3 — 30 20 45 5 — —
90 A 120 5,3 Amin 30 20 45 — — 5
9 i A  120 5,3 Harts 30 20 45 4 1 —
92 A 130 6,0 — 30 20 45 5 — —



Vid läggningen kunde inga nämnvärda tendenser till separation iakttagas hos 
någon av beläggningarna (fig. 30 och 31).

Samtliga beläggningar i denna grupp motstodo väl trafiken under vintern 
1948— 49. Ingen sprickbildning eller annan skada hade uppkommit.

Efter 2 års trafik — hösten 1950 — kunde en obetydlig avnötning konstateras 
hos provsträckorna 83 (MA 75), 86 (A 95), 87 (A95 +  amin), 88 (A 95+harts). 
Hos provsträckorna 91 (A 120 + harts) och 92 (A 130) var avnötningen något 
starkare, medan den hos provsträckorna 85 (M A 75+harts) och 89 (A 120) var 
stark. Sprickbildning förekom icke på någon av dessa beläggningar.

G R U PP II. S L IT L A G E R  L A G T  D IR E K T  PA D E N  
O B E H A N D L A D E  G R U SV Ä G B A N A N  

U T A N  B IN D L A G E R

Mängd: 1 1 5  kg/m2. Sammansättning: tab. 1 1 .

Fig. 32. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 16 i 
ett lager samt asfaltbetong 
o— 22 i ett lager. Kornför
delningen har bestämts på 
prov som uttagits ur resp. 
massa, extraherats och sik
tats.

Fig. 32. Grading curves of 
the aggregate of test sections 
with bituminous concrete 
(maximum grain size: 16  
and 22 mm. resp.); single 
course. Curves obtained after 
extraction.

Samtliga de i denna grupp ingående beläggningarna tillhörde den täta typen.
Som synes av fig. 32— 34, avveko siktkurvorna för de uttagna proven ofta 

ganska avsevärt från de eftersträvade kurvorna. Endast för provsträcka 62 
var dock avvikelsen hos stenmaterialets sammansättning så stor, att en omlägg
ning av provsträckan ansågs motiverad. Bindemedelshalten var för så gott som 
samtliga provsträckor lägre än avsett (jfr tab. 1), men endast för provsträckorna 
6o och 62 var avvikelsen hos asfalthalten så stor (0,7 resp. 0,9 % ), att omlägg
ning behövde företagas.



Tabell i i . Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov-
sträcka

nr

Bindemedel
Vid-

häftnirtgs-
medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-%)

Typ Mängd
vikt-0/»

Stenmjöl
0 —4

Stenmjöl
0 - 8

Maka
dam
4 - 8

Maka
dam 

8 — 11

Maka
dam 

11  — 16

Maka
dam 

1 1  — 22

Maka
dam

16 — 27

Betong
sand
0—4

Kalk-
stens-
filler

Släckt
kalk

i 2 3 4 5 6 7 8 9 T O 11 X 2 13 14

a) Asfaltbetong 0 — 16 med stenmjöl

55 A 95 4,8 Harts 39 — 1 7 — 40 — — — 3 1
56 A 120 5,5 38 — 1 7 — 40 — — — 5 —
57 A 130 6,2 — 38 — 1 7 — 40 -- — — 5 —

b) Asfaltbetong 0—:22 med stenmjöl

58 A 95 4,5 Harts 33 — 14 — — 50 — — 2 1
59 A  120 5,° — 33 — 13 — — 5° — — 4 —
52 A  130 5,7 — 33 — 14 — _ _ 50 — — 4 —

(60) A 130 5,7 — 33 — 14 — — 50 — — 4 —

c) Asfaltbetong 0 —27 med stenmjöl

61 A  95 4,5 Harts — 36 — 24 — - 37 — 2 1
62 A 120 5,° — — 36 — 24 — — 36 — 4 —
63 A 130 5,5 — — 36 — 24 — — 36 — 4 —

53 A 120 5,° — — 26 — 24 — — 33 I I 6 —

d) Asfaltbetong 0 —27 med sand

64 A 95 4,8 Harts — — — — 20 — 40 36 3 1

65 A 120 5, 2 — — — — — 20 — 40 35 5 —
66 A 130 5,5 — — — — — 20 — 40 35 5 —

Table i i . Nom inal composition of wearing courses of the follow ing types: a) Bituminous concrete containing crusher-screening (maximum grain 
size: 16  mm.), b) Bituminous concrete (maximum grain size: 22 mm.), c) Bituminous concrete containing crusher-screening (maximum grain size: 

27 mm.), d) Bituminous concrete containing sand (maximum grain size: 27 mm.). Compare Table f .



Fig. 33. Siktkurvor försten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 27 med 
stenmjöl. Enlagersbelägg- 
ning. Kornfördelningen har 
bestämts på prov som ut- 
tagits ur resp. massa, extra
herats och siktats. Rättelse: 
»Eftersträvad kurva» är den 
andra kurvan från vänster.

Fig. 33. Grading curves o f 
the aggregate o f test sec
tions with bituminous con
crete (maximum grain size: 
27 mm.) containing crusher- 
screening. Single-course pa
vement. Curves obtained 
after extraction.

Fig. 35. De i massan ytligt liggande 
stenarna kunna under vissa betingelser 
kullra med plattan efterlämnande re
vor.
Fig. 35. During levelling operations, 
the screed can move stones on the 
surface o f the asphalt layer, causing 
grooves.

Fig. 3 6. Asfaltbetong o— 1 6 ( 1 15  kg/m2) m. 
A 9 5  +  flyt. harts (nr 55). Beläggningens ut
seende efter någon månad. Ytan har blivit 
förhållandevis slät genom trafikens inverkan. 
Fig. 36. One-layer bituminous concrete (maxi
mum grain size: 16  mm.) with soft asphalt 
cement (softening-point, R & B  18 — 220 C.) 
containing liquid resin. Test section No. j j .  
Pavement about one month after laying. The 
traffic has made the surface smoother.

Fig. 37. Samma beläggning som visas i fig. 36 
våren 1949. Beläggningsytans skrovlighet har 
ökats avsevärt under vinterns och vårens tra
fik. J f r  provsträcka 57 med A  130 (fig. 39). 
Fig. 3 j . The same pavement as in Fig. 36. 
Surface in the spring o f 1949. The traffic  
during the winter and spring has made the 
surface rougher. Compare test section No. 
containing asphalt cement, io o / ijo  pen. 
(Fig- 39)•



Fig. 34. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 27 med 
sand (diskontinuerlig korn
kurva). Enlagersbeläggning. 
Kornfördelningen har be
stämts på prov, som uttagits 
ur resp. massa, extraherats 
och siktats.

Fig. 34. Grading curves o f 
the aggregate o f test sections 
with bituminous concrete 
(maximum grain size: 27 
mm.) containing sand. Sin
gle-course pavement. C ur
ves obtained after extrac
tion.

Läggningen av sträckorna med Ab o— 16 och Ab o— 22 stötte icke på några 
svårigheter utan samtliga dessa provsträckor erhöllo en jämn och homogen be
läggning (fig. 36— 39). Även provsträckorna med grov asfaltbetong o— 27, med 
stenmjöl, kunde läggas utan större svårigheter, men vissa tendenser till »släpning» 
förekommo dock, speciellt hos de två provsträckorna med hårdare asfalt (nr 62

Fig. 38. Asfaltbetong o— 16  ( 1 1 5 kg/m2) med 
A  130 (nr 57). Beläggningens utseende efter 
någon månad. Ytan fortfarande rel. skrovlig. 
Fig. 38. Bituminous concrete with crusher- 
screening (maximum grain size: 16  mm.) 
and asphalt cement, 100/150 pen. Test section 
N o. 57. Surface about one month after la y
ing. The surface is still rough.

Skala för fig. 36— 39.

Fig. 39. Samma beläggning som visas i fig. 38 
våren 1949. Ytans skrovlighet liar ökats 
något av vinterns och vårens trafik. J f r  
provsträcka 55, bindemedel A 9 5  +  flyt. harts 
(fig- 37).
Fig. 39. The same pavement as in Fig. 38. 
Surface in the spring of 1949. The traffic 
during the winter and spring has made the 
surface a little more rough. Compare test 
section N o. j j ,  containing soft asphalt 
cement (softening-point, R & B  18 — 220 C.) 
treated with liquid resin (Fig. 37).



och 63). Med »släpning» menas härvid, att de större ytligt liggande stenarna i 
massan kullras med ett kortare eller längre stycke av maskinens avjämnarplatta, 
varvid den kullrande stenen efterlämnar en reva i beläggningen. Provsträcka 62 
blev öppen och mycket skrovlig, vilket torde ha berott såväl på den hängande 
kornkurvan som på bindemedelsbristen (tab. 1). Den omlagda provsträckan 
(nr 53), vilken höll rätt bindemedelsmängd, blev betydligt tätare och jämnare i 
ytan (fig. 41).

Vid läggningen av sträckorna med grov asfaltbetong o— 27 med sand, dis- 
kontinuerlig kornkurva, var tendensen till »släpning» tydligare och de nylagda 
beläggningarna måste justeras med små mängder massa, där revor till följd 
härav hade uppkommit. Beläggningarnas struktur blev härigenom ganska ojämn 
och öppen, i det att skrovliga partier omväxlade med täta, släta (fig. 42). 
En bidragande orsak till de uppkomna svårigheterna vid läggningen av prov
sträckorna 64— 66 har med säkerhet varit massans osmidighet till följd av för 
låg bindemedelshalt. Som synes av tab. 1 var bindemedelshalten för samtliga 
tre provsträckor 0,3— 0,7 %  lägre än den avsedda. Möjligen kan även det för
hållandet, att stenmaterialets kornkurva var diskontinuerlig (material mellan 
korngränserna 4 och 8 mm saknades nästan helt, jfr siktkurvorna i fig. 34) ha 
medverkat till läggningssvårigheterna.

Uppkomsten av »släpning» torde framför allt betingas av följande faktorer 
vid läggningen:

1. A v jämnar plat t an är icke tillräckligt uppvärmd. De ytligt liggande stenarna 
klibba härvid fast vid  plattan, varvid de angripas av stora horisontalkrafter

fig. 35)-

2. Beläggningen är så tunn, att de största stenarna bli genomgående, och av jäm
nar plattan till fö ljd  härav kommer att »rida» på dessa.

3. Massan är o smidig på grund av för låg bindemedelshalt eller för låg tem
peratur.

Under hösten 1948, efter en månads trafik, kunde man konstatera, att de 
beläggningar, som innehöllo mjukt bindemedel (A 95), till följd av trafikens 
efterkomprirnerande inverkan hade fått en slätare, mindre skrovlig yta än mot
svarande beläggningar med hårdare bindemedel, A 120 och A 130, (fig. 36 och 
38). Efter första vinterns trafik hade emellertid skrovligheten ökat på prov
sträckorna med mjukt bindemedel, sannolikt genom avnötning av mindre partik
lar under vintern. Under den följande sommaren hade skrovligheten åter gått 
tillbaka på samma sträckor. Sålunda visade råhetsmätningar såväl hösten 1949 
som hösten 1950 (fig. 73—74), att skillnaderna i skrovlighet mellan beläggningar 
med mjukt resp. hårt bindemedel oftast var mycket obetydlig. — F. ö. hade 
trafiken icke förorsakat några skador på beläggningarna i denna grupp, om man 
undantar några i allmänhet längsgående sprickor vid vänstra beläggningskanten 
hos provsträckorna 65 och 66, beroende på svaghet hos vägkanten.



Fig. 40. Asfaltbetong o— 27 ( 1 1 5 kg/m2) med 
A  120 (nr 62). Beläggningens utseende efter 
någon månads trafikering. Ytan är mycket 
skrovlig troligen beroende på bindemedels- 
underskott.
Fig. 40. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 27 
mm.) and asphalt cement, 235/265 pen.. Test 
section No. 62. Surface about one month 
after its laying. The surface is very  rough 
probably due to lack of bitumen.

Fig. 4 1. Asfaltbetong o— 27 ( 1 1 5 kg/m2) med 
A  120 (nr 53). Samma beläggning som visas 
i fig. 40 men med större bindemedelsmängd. 
Beläggningsytan är jämnare ehuru något 
rosig.
Fig. 4 1. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 27 
mm.) and asphalt cement, 235I265 pen. Test 
section N o. 53. The same type of pavement 
as shown in Fig. 40 but containing more 
bitumen. The surface is smoother but with  
varying texture.

Fig. 42. Asfaltbetong o— 27 ( 1 1 5 kg/m2) med 
sand (diskontinuerlig kornkurva). Bindeme
del A  130 (nr 66)). Beläggningens utseende 
efter någon månads trafikering. Ytan är 
skrovlig och rosig.
Fig. 42. Bituminous concrete containing sand 
(maximum grain size: 27 mm.) and asphalt 
cement, 235I265 pen. Single-course pavement. 
Test section N o. 66. Surface about one month 
after its laying. The surface texture is rough 
and inhomogenous.



Beläggningarnas tillstånd efter 2 års trafik — hösten 1950 — var i stort sett 
oförändrat. Synbar avnötning kunde konstateras endast på provsträcka 63 
(A 130), hos vilken stenar lossnat från de magraste delarna av ytan. Blödningar 
hade förekommit hos provsträckorna 55 och 64 (A 95 +  harts). Sprickor på 
grund av eftergivliga vägkanter förekommo även på provsträcka 59. — Efter 
2V2 års trafik — våren 1951 — kunde sprickor utmed vägkanten konstateras 
även hos provsträckorna 60 och 61.

G R U P P  III . S L IT L A G E R  A V  A S F A L T B E T O N G  0 —16 
LA G T  PÅ G R U SV Ä G B A N A  IM P R E G N E R A D  

M ED  T JÄ R A
Mängd: jo  kgim2. Sammansättning: tab. 12 .

Avsikten med dessa provsträckor, vilka tillkommit på initiativ av vägför- 
valtningen i Stockholms län, var i första hand att utröna lämplig hårdhet hos 
bindemedlet för ifrågavarande beläggningstyp.

Vid läggningen fanns viss tendens till »släpning», vilket torde ha berott på att

Fig. 43. Asfaltbetong o— 16  på impregnerad 
grusvägbana (nr 68) våren 1949. Bindemedel 
A  95 + flyt. harts. Beläggningen oskadad.
Fig. 43. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 16  
mm.) laid on a primed gravel road. Binder: 
soft asphalt cement (softening-point, R  & B 
18 — 22 0 C.). Test section N o. 68. Surface in 
the spring of 1949.

Fig. 44. Asfaltbetong o— 16 på impregnerad 
grusvägbana (nr 69). Bindemedel A  95 +  
antracenolja. Beläggningens utseende någon 
vecka efter läggningen. Ytan är påfallande 
tät beroende på trafikens komprimerande 
verkan.
Fig. 44. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 16  
mm.) laid on a primed gravel road. Test sec
tion N o. 69. Binder: soft asphalt cement 
(softening-pointy R & B  18 — 220 C.) fluxed  
with anthracene oil. Appearance o f pave
ment about one week after its laying. The  
compacting effect o f the traffic has made 
the surface remarkably dense.



beläggningen var tunn i förhållande till maximala stenstorleken. Handutläggning 
med raka måste därför företagas på de skadade ställena. Beläggningen på prov
sträcka 69 blev något tunn och fläckvis något öppen, övriga beläggningar i 
denna grupp blevo jämna och täta.

Beläggningen på sträcka 68 (bindemedel A 95) motstod trafiken under de 
första 2 åren utan att skadas (fig. 43), medan däremot de övriga 3 provsträc-

T  abell 12 . Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel Vid
häftnings

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-^)

Typ Mängd 
vikt- %

Stenmjöl
0 - 4

Makadam
4 - 8

Makadam 
1 1  — 16

Kalkstens-
filler

Släckt
kalk

i 2 3 4 5 6 7 8 9

68 A  95 5>° Harts 39 1 7 40 3 i
69 A  95 5>° Antracenolja 38 1 7 40 5 —

7 1 A 120 5>° — 38 1 7 40 5 —
70 A  130 5>° — 38 1 7 40 5 —

Table 12 . Nom inal composition of wearing courses o f bituminous concrete containing crusher- 
screening (maximum grain size: 16  mm.). Compare Table 5.

Fig. 45. Samma beläggning som visas i fig. 44. 
Beläggningens utseende på vänstra väghalvan 
i mars 1949. Beläggningen är helt oskadad. 
Fig. 45. The same pavement as in Fig. 44. 
Left part o f the test section in March, 1948. 
The pavement is undamaged.

Fig. 46. Samma beläggning som visas i fig. 44. 
Beläggningens utseende ca 1 m från högra 
vägkanten i dec. 1948. Beläggningen är helt 
söndersprucken och det finkorniga (leriga) 
grusslitlagret har fläckvis pumpats upp genom 
sprickorna.
Fig. 46. The same pavement as in Fig. 44. 
Right part o f the test section in Dec., 1948. 
The pavement was w holly cracked. The base 
material o f the road bed was very  fine 
grained and its water content high. The 
traffic had pressed the loose base material 
through some o f the cracks.



Fig. 47. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfaltbetong o— 16 på 
impregnerad grusvägbana. 
Kornfördelningen har be
stämts på prov, som uttagits 
ur resp. massa, extraherats 
och siktats.

Fig. 47. Grading curves for  
the aggregate o f test sec
tions with crusher-screening 
(maximum grain size: 16  
mm.) laid on a primed 
gravel road. Curves obtain
ed after extraction.

Fig. 48. Asfaltbetong o— 1 6  på impregnerad 
grusvägbana (nr 70). Bindemedel A 130. Be
läggningens utseende ca 1 m från högra väg
kanten våren 1949. En svag nätformig sprick
bildning kan iakttagas.
Fig. 48. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maxitnum grain size: 16 
mm.) laid on a primed gravel road. Binder: 
Asphalt cement, i o o / i j o  pen. Test section 
N o. 70. Right part o f the test section in the 
spring of 1949. A network of hair cracks is 
scarcely visible.

Skala för fig. 48—49.

0 10 2 0  3 0  C/77
^  1 1 i —i

Fig. 49. Asfaltbetong o— 16 på impregnerad 
grusvägbana (nr 71). Bindemedel A 120. Be
läggningens utseende ca 1 m från högra 
vägkanten våren 1949. En svag nätformig 
sprickbildning kan iakttagas.
Fig. 49. Bituminous concrete containing 
crusher-screening (maximum grain size: 16  
mm.) laid on a primed gravel road. Binder: 
asphalt cement, 235/265 pen. Test section 
No. 7 1. Right part o f the test section in the 
spring of 1949. A vague network of hair 
cracks is visible.



Fig. 50. Samma beläggning som visas i fig. 49. 
Sprickbildningen utmed högra vägkanten. 
Sprickorna ha orsakat fuktfläckar.

Fig. 50. The same pavement as in fig. 49. A 
vague network of cracks. Water has risen from  
the base through the cracks.

korna i denna grupp erhöllo mer eller mindre svåra skador i form av sprick
bildning.

Beläggningen på sträcka 69 (bindemedel A  95) komprimerades starkt av tra
fiken under tiden närmast efter läggningen och blev alldeles tät och slät i ytan 
(fig. 44). Under hösten 1948 uppkom en kraftig nätformig sprickbildning — 
krackelering — utmed nästan hela högra vägkanten sträckande sig 1 å 1,5 m in 
på beläggningen (fig. 46). Denna sprickbildning, som berodde på svagt underlag, 
lera, närmast under beläggningen, förvärrades icke nämnvärt under påföljande 
vintern och våren 1949. Hösten 1950 var beläggningen på den vänstra väghalvan 
fortfarande oskadad.

Även på provsträckorna 70 och 71 uppkom under vintern 1948—49 ett rut
nät av sprickor hos beläggningarna utmed högra vägkanten till en bredd av ca 
1 m, men sprickorna voro icke lika kraftigt utbildade som hos provsträcka 69 
(fig. 48— 50). Dessa skador berodde sannolikt även på alltför svag undergrund. 
Beläggningarnas yta var efter 2 års trafik icke nämnvärt sämre än efter den 
första vinterns trafik.



G R U P P  IV. J Ä M F Ö R E L S E S T R Ä C K O R

Provsträcka 2 och 14 . Topeka lagd på 3,5 cm öppen asfaltbetong.

Mängd: jo  kglm2. Siktkurva: fig. y i. Sammansättning: tab. i j .

Asfalthalten blev ca 0,5 %  för hög hos beläggningen på provsträcka 2 (tab. 1), 
vilket var ett av skälen varför denna provsträcka lades om (nr 14).

Fig. 51. Grovkornig topeka (nr 2) med A  130. 
Ytans utseende omedelbart efter läggningen. 
Fig. 5 1. Topeka (maximum grain size: 16  
mm.) with asphalt cement, 100/150 pen. Test 
section N o. 2. Surface immediately after the 
laying and rolling.

Skala för fig. 51.

Fig. 52. Samma beläggning som visas i fig. 51 
någon månad efter läggningen. Ytan är blank 
och speglande vid fuktig väderlek. I förgrun
den sträcka 1.
Fig. 52. The same pavement as in Fig. 5 1. 
Surface about one month after the laying. 
The surface is shiny and has a high reflection 
coefficient in wet weather. T  est sektion No. 1  
in the foreground.

Tabell 13 . Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel
Vidhäftnings

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-#)

Typ Mängd
vikt-%

Putssand 
0—1

Makadam 
8 — 11

Makadam 
11  — 16

Kalkstens-
filler

i 2 3 4 5 6 7 8

2 A  130 8,3 — 50 30 10 I O

1 4 A 130 8,0 — 47 3 0 10 1 3



Läggningen av provsträcka 2 gick lätt, men beläggningsytan glättades av 
Barber-Greene-maskinens uppvärmda avjämnarplatta, så att den blev slät och 
blank. På några ställen blev beläggningen småkrusig i ytan, beroende på att 
avjämnarplattan släpat massan något.

Vid omläggningen av provsträcka 2 försökte man åstadkomma en strävare yta 
genom att ändra massans sammansättning. Sålunda valdes asfalthalten något 
lägre och fillerhalten något högre. Läggningen av den nya provsträckan (nr 14) 
gick emellertid sämre. Feta fläckar omväxlade med släpade, krusade.

Under hösten 1948 voro beläggningarna på båda provsträckorna särskilt vid 
fuktig väderlek blanka och speglande. För att öka ytans strävhet utfördes på 
hösten 1948 ett försök att göra ytan mer rå. Beläggningen besprutades med 
fotogen, »white spirit», som skulle lösa upp ytan. För att få lösningsmedlet att 
fästa bättre vid den fuktiga beläggningsytan hade ett par procent flytande harts 
blivit tillsatt lösningsmedlet. Sedan lösningsmedlet fått verka någon timme, av
sandades ytan med torkad finsand. Sand, som ej bundit, sopades bort efter någon 
timme. Ytan fick efter denna behandling ett matt sandpapperliknande utseende, 
vilket dock försvann redan efter några veckor. Ytan återfick därefter sitt blanka 
utseende.

Inga skador hade uppkommit på beläggningarna efter de första 2V2 årens 
trafik bortsett från en längsgående spricka mitt på provsträcka 14.

Provsträcka 3, 4 och 6. Omvänt slitlagcr, lagt på 3,5  cm öppen asfaltbetong.

Mängd: Provsträcka 3 (dansk typ), finsats 15  kg/mr
grovsats 35 »

» 4 och 6 (engelsk typ)} finsats 35 »
gr ov sats 20 »

Siktkurva: fig. 7 1. Sammansättning: tab. 14.

Det omvända slitlagret består av ett undre skikt av relativt fet, finkornig 
massa och ett övre skikt av asfalterad finmakadam. Det finkorniga skiktet skall 
dels täta mot nedträngande vatten, dels utgöra fäste för stenarna i det övre

Tabell 14. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel Vid
häftnings

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-#)

Typ Mängd
vikt-#

Stenmjöl
0 —4

Stenmjöl
0—8

Makadam 
11  — 16

Makadam 
1 1 — 20

Släckt
kalk

i 2 3 4 5 6 7 8 9

3 finsats A 95 6 , 0 Harts 99 — — — 1
3 grovsats A  95 3,5 » — — 99 — 1
4,6 finsats A  95 5,5 » — 99 — — 1
4,6 grovsats A  95 3,0 » — — — 99,5 0,5



Fig. 53. Omvänd beläggning, dansk variant, 
ej tätad i ytan (nr 1 b). Ytans utseende ome
delbart efter läggningen. J f r  fig. 54.
Fig. S3- The wearing course consisting o f a 
fine-grained bottom layer with maximum 
grain size 5.6 mm.} and a top layer with  
coarse aggregate, maximum grain size: 16  
mm. The quantity per square meter for the 
bottom layer is 15  kg. and for the top layer 
35 kg. Binder course consisting o f open bi
tuminous concrete. The surface is not keyed. 
Test section N o. 3 b. Surface immediately 
after the laying and rolling. Compare Fig. 54.

Fig. 54. Omvänd beläggning, dansk variant, 
tätad med falbmassa i ytan (nr 3 a). Ytans 
utseende omedelbart efter läggningen.
Fig. 54. The same type of pavement as in 
Tig* 53 keyed with sheet asphalt. Test sec
tion N o. 3 a. Surface immediately after the 
laying and rolling.

Fig. 55. Samma beläggning som visas i fig. 
54, våren 1949.
Fig- 55 • The same pavement as in Fig. 54. 
Surface in the spring o f 1949.

Skala för fig. 53— 55.



Fig. 56. Omvänd beläggning av engelsk typ 
(nr 4). Ytans utseende omedelbart efter lägg
ningen. Grovsatsens stenar äro dåligt ned
pressade i finsatsen, emedan denna blev av
kyld av regn innan grovsatsen lades. J f r  
fig. 58.
Fig. 56. The same type of pavement as shown 
in Fig. j j . Test section N o. 4. Bottom layer: 
35 kg/m2. Top layer: 20 kg/m2.

Fig. 57. Samma beläggning som visas i fig. 56, 
våren 1949. Ytan tätad av vintersand.
Fig. jy .  The same pavement as in Fig. 56. 
Surface in the spring o f 1949. The surface 
looks denser due to winter sanding.

Fig. 58. Omvänd beläggning av engelsk typ 
(nr 6). Ytans utseende omedelbart efter lägg
ningen. Stenarna i grovsatsen äro bättre ned- 
vältade i finsatsen än hos provsträcka 4 (se 
fig. }6).
Fig. 58. The same type o f pavement as shown 
in Fig. 56. Test section N o. 6. Surface im
mediately after the laying and compaction. 
The stones o f the top layer are better set 
in the bottom layer of this test section than 
in test section No. 4. Compare Fig. 56.

Fig. 59. Samma beläggning som visas i fig. 
58, våren 1949. Ytan är tätad av vintersand. 
Fig. 59. The same pavement as in Fig, 58. 
Surface in the spring o f 1949. The surface 
looks denser due to winter sanding.



skiktet. Stenarna skola ge beläggningen en mycket skrovlig yta. Man har experi
menterat med typen rätt mycket utomlands. På provvägen vid Ekerö prövades 
en engelsk och en dansk variant.

På provsträcka j  lades finsatsen först på bindlagret med läggningsmaskinen. 
Någon svårighet fanns icke att lägga denna i ett så tunt lager som 15 kg/m2, 
men mängden varierade givetvis vid ojämnheter i underlaget. Omedelbart 
efter det att finsatsen blivit utlagd, lades grovsatsen med maskin. Härvid 
kunde det icke undvikas, att maskinen med sina larvfötter gjorde spår i den 
nyutlagda och ännu varma finsatsen, men någon olägenhet uppkom icke 
härav. Spåren framträdde icke alls i den färdiga beläggningsytan. Dagen efter 
det provsträckan hade utförts, företogs på dess halva längd (delen närmast 
Stockholm) en tätning med falbmassa (o— 8 mm), som ströddes ut över belägg
ningen i ett mycket tunt lager och borstades ned mellan stenarna i ytan (prov
sträcka 3 a, fig. 54). Den återstående delen av provsträcka 3 tätades icke (prov
sträcka 3 b, fig. 53).

Läggningen av den andra omvända typen (sträcka 4) utfördes på i princip 
samma sätt som sträcka 3, endast med den skillnaden, att grovsatsen på vänstra 
väghalvan lades för hand, medan maskinläggning användes på den högra väg- 
halvan. Den handlagda väghalvan blev ganska ojämn och rosig i ytan, medan 
den maskinlagda däremot blev jämn och vacker. Minsta erforderliga mängd 
massa pr ytenhet blev dock i det senare fallet något större än avsett, nämligen 
20 kg/m2 i stället för 15 kg/m2. Vid läggningen av denna provsträcka kom en 
häftig regnskur, sedan finsatsen lagts, varför det kunde befaras, att vidhäft
ningen mellan stenarna i grovsatsen och finsatsen skulle bli otillfredsställande. 
Vidare blev finsatsen så kall och stel, innan grovsatsen lagts ut och vältats, att 
grovsatsens stenar icke blevo tillräckligt nedpressade i finsatsen vid vältningen, 
utan kommo att ligga ganska ytligt i denna (fig. 56). A v dessa anledningar lades 
denna provsträcka om (sträcka 6).

Vid läggningen av provsträcka 6 användes läggningsmaskin såväl till finsats 
som grovsats. Grovsatsens yta blev vid läggningen något vågig i läggningsrikt- 
ningen beroende på svårigheterna att på den korta sträckan hinna inställa 
maskinens s. k. läggningskontroll, så att den avsedda mängden massa per ytenhet 
matades ut.

Vidhäftningen mellan bindemedel och sten var god och även de ytliga stenarna 
bibehöllo i stort sett sin av bindemedlet betingade mörka färg, trots trafikens 
nötande verkan.

Samtliga tre nämnda provsträckor motstodo väl trafiken under de första 
2V2 åren. Inga skador hade uppkommit med undantag av att några stenar i 
grovsatsen hade lossnat från underlaget på den handlagda delen av sträcka 4.



Provsträcka 5. Asfalterad makadam lagd på 3,5 cm öppen asfaltbetong.

Mängd: jo  kglm2. Siktkurva: fig. J2 . Sammansättning: tab. i $.

Läggningen av denna massa gick utmärkt och ytan blev jämn och skrovlig. 
Vid vältningen uppstod på ett ställe krossning av stenarna i ytan och som följd 
härav lossnade en del stenar på detta ställe vid trafikens påsläppande. De upp
komna skadorna voro dock av ringa omfattning och knappast märkbara på 
beläggningsytan. För att minska risken att stenar skulle ryckas upp ur belägg
ningen, innan bindemedlet hårdnat, företogs en lätt pudring med kalkstensfiller 
av den vältade ytan, innan trafiken släpptes på.

Vidhäftningen mellan bindemedel och sten var god och beläggningsytan behöll 
i stort sett sin ursprungliga mörka färg. Inga skador uppkommo på belägg
ningarna under de första 2V2 åren efter utförandet, vilket måste anses anmärk
ningsvärt med hänsyn till att beläggningen är helt öppen (fig. 60 och 61).

Tabell 15 . Slitlagrets nominella sammansättning.

Provsträcka
nr

Bindemedel
Vidhäftnings

medel

Stenmaterialets sammans, (vikt-#)

Typ Mängd
vikt-#

Makadam 
1 1 — 20 Släckt kalk

1 2 3 4 5 6

5 A 95 3>° Harts 99 I

Table 15 . Nom inal composition of wearing course o f precoated macadam. Compare Table 5.

Provsträcka 54. Compomac lagd på 3,5  cm öppen asfaltbetöng.

Mängd: 60 kglmi2. Siktkurva: fig. 72.

Framställningen av den patentsökta beläggningsmassan Compomac känne
tecknas av, att stenmaterialet i kallt tillstånd överdrages med två bindemedels- 
skikt med olika sammansättning. Det första skiktet på stenarna åstadkommes 
med ett tjärpreparat bestående av en »emulsion» av natronlut eller annan kaustik 
bas i tjära. Det andra skiktet erhålles med en asfaltemulsion (vattnet yttre fas), 
innehållande specialtvålar med tillsats av ammoniak. — Stenmaterialets korn
kurva är öppen. Om stenmaterialet innehölle även fina korn, skulle dessa för
orsaka, att emulsionerna omedelbart skulle bryta vid kontakten med stenmateria
let, varvid detta skulle klumpa ihop och icke kunna blandas effektivt.

Uppfinnaren avser att med det första bindemedelsskiktet åstadkomma ett gott 
överdrag över stenarna genom att använda ett bindemedel med relativt god vid
häftning (tjära), vilken ytterligare skall förbättras genom närvaron av alkali- 
luten. Vid den andra överdragningen skall asfalten i emulsionen bringas att 
falla ut av natronluten i tjäran och lägga sig som ett andra skikt på det förut



Fig. 60. Asfalterad makadam (nr 5). Ytans 
utseende omedelbart efter läggningen.
Fig. 60. Precoated macadam. Binder: soft 
asphalt cement (softening-pointy R & B  18 — 
2 2 ° C.) containing liquid resin. Test section 
N o. j .  Surface immediately after rolling.

Fig. 61. Samma beläggning som visas i fig. 
60, våren 1949. Ytan tätad av vintersand. 
Fig. 61. The same pavement as in Fig. 60. 
Surface in the spring of 1949. The surface 
has become dense through winter sanding.

befintliga tjärskiktet. Natronluten genomtränger den utfällda bindemedelshin- 
nan, varvid en del bildar hölje kring de bitumentäckta stenarna, medan resten 
bortgår med det vid asfaltens utfällning frigjorda vattnet. Höljet av natronlut 
kring stenarna avser att hindra, att dessa klibba samman vid massans lagring.

Den på detta eller liknande sätt tillverkade Compomac-massan skall kunna 
lagras i hög i det fria under lång tid. Härvid hårdnar visserligen ytlagret, men 
den bildade ytskorpan utgör ett skydd för massan i högens inre delar, vilka där
för behålla sin ursprungliga konsistens. Läggningen av Compomac är avsedd att 
utföras i kallt tillstånd. Den massa, som användes till provsträcka 54, hade 
blandats i dec. 1947 och därefter lagrats utomhus. Den var således vid utlägg
ningen ca 10 månader gammal.

De högar, i vilka massan låg upplagd, voro hårda i ytpartierna, men även 
dessa togos med vid lastningen. Makadamstenarna i massan voro endast fläckvis 
täckta med bindemedel (uppskattningsvis ca 50 %  av ytan) och många stenar 
syntes nästan helt sakna bindemedel. Läggningen utfördes med maskin och 
massan var kall. Däremot var maskinens avjämnarplatta uppvärmd. Ytan blev 
mycket jämn och vacker. Avsandning med finsand (4 kg/m2) företogs omedel
bart efter vältningen. Beläggningen var ännu efter vältningen mjuk och tydliga 
spår efter passerande bilar kunde iakttagas. Redan påföljande dag var emellertid 
den lagda massan stabiliserad.

Compomac-beläggningens yta blev ljus med tiden beroende huvudsakligen på 
att bindemedlet i ytan delvis nöttes av (fig. 63). — Trafiken hade icke förorsa
kat några skador på beläggningen under de första 2V2 åren efter utförandet.



Fig. 62. »Compomac» (nr 54) omedelbart 
efter läggningen.
Fig. 62. “ Compomac” pavement, test section 
No. 54, immediately after laying and com
paction.

Skala för fig. 60— 63.

Fig. 63. Compomac-beläggningens utseende, 
våren 1949. Ytan har ljusnat något beroende 
på att vintersand ligger kvar, och att binde
medlet i ytan delvis nötts av.
Fig. 63. The “ Com pom ac'* pavement in the 
spring o f 1949. The surface has become some
what brighter, partly because sand remains 
from  winter, and partly because the bitumen 
has been worn o ff from  the upper parts o f 
the stones.

Provsträcka 67. Grovkornig skrovlig falb lagd på grusvägbana impregnerad 
med T  15 .

Mängd: 2/ kg/m2. Siktkurva fig. 72. Sammansättning: tab. 16.

Provsträcka 72. Grovkornig skrovlig falb lagd på grusvägbana, som impreg
nerats med T  1 5  och erhållit första ytbehandling med maka
dam 1 6 —27.

Mängd: 30 kg/m2. Siktkurva: fig. 72. Sammansättning: tab. 16.

Vid läggningen av sträcka 72 måste mängden massa ökas från avsedda 25 
kg/m2 till 30 kg/m2. Vid försök att lägga mängden 25 kg/m2 visade de större 
stenarna i det underliggande makadamlagret tendenser att lossna beroende på att 
falbskiktet var för tunt. — F. ö. blevo ytorna jämna och släta (fig. 64 och 66).

Trafiken under hösten 1948 och efterföljande vinter och vår förorsakade en 
del skador på båda beläggningarna. Beläggningen på sträcka 67 var sålunda 
krackelerad utmed hela högra väghalvan och på två mindre fläckar hade belägg
ningen helt rivits bort från vägbanan (potthål), (fig. 65). Det impregnerade 
grusslitlagret var brunt och magert på de skadade ställena. Vänstra väghalvan på



Fig. 64. Grovkornig skrovlig falb på impreg
nerad grusvägbana. Bindemedel A  120 (nr 
67). Beläggningens utseende omedelbart efter 
läggningen.
Fig. 64. Fine-grained, open-textured bitumin
ous concrete (desired gradation equation 
y =  4 +  i2 x )  laid on a primed gravel road. 
Binder: Asphalt cement, 235I265 pen. Test 
section N o. 67. Surface immediately after 
the laying and rolling.

provsträcka 67 var däremot helt oskadad. Sommaren 1950 lades högra väghalvan 
om. — Även provsträcka 72 hade under den första vintern krackelerats på högra 
väghalvan, men skadorna voro här icke lika omfattande och några potthål hade 
icke uppkommit i beläggningen (fig. 67). Sommaren 1950 lades högra väghalvan 
om. — Skadorna hade uppkommit på grund av att underlaget hade alltför hög 
finkornhalt, vilket framgick av verkställd markundersökning.

Tabell 16. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel
Vidhäftnings

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-#)

Typ Mängd
vikt-#

Stenmjöl
0 - 4

Makadam
4 ~ 5>6

Makadam
4 - 8

Kalkstens-
filler

i 2 3 4 5 6 7 8

67 och 72
1

A 120 5^ — 30 5 59 6

Fig. 65. Samma beläggning som visas i fig. 
64, våren 1949. Beläggningen svårt krackele- 
rad och potthål har bildats.
Fig. 6 j. The same pavement as in Fig. 64. 
Surface in the spring o f 1949. The pavement 
is badly cracked and has some pot holes.



Fig. 66. Grovkornig skrovlig falb på im
pregnerad grusvägbana med första ytbehand
ling (pågrus: 16 — 27 mm). Bindemedel i fa l
ben: A  120 (nr 72). Ytans utseende omedel
bart efter läggningen.
Fig. 66. Fine-grained, open-textured bitumin
ous concrete (desired gradation equation 
y  =  4 +  i2 x )  with asphalt cement, 2351265 pen. 
Test section N o. 72. Prior to the application 
of the wearing course the gravel road was 
primed with tar and then treated once with  
tar and chip pings ranging from  16  to 2-7 mm. 
grain size. Surface in the spring o f 1949.

Fig. 67. Samma beläggning som visas på fig. 
66, våren 1949. Beläggningen krackelerad, 
men de av sprickor begränsade styckena 
hänga ännu ihop.
Fig. 67. The same pavement as in Fig. 66. 
Surface in the spring of 1949. The pavement 
is cracked but still cohesive.

Provsträcka 1. Asfaltbetong 0—2 5  med samkrossat grus lagd direkt på 
den obehandlade grusvägbanan.

Mängd: 80 kg/m2. Siktkurva: fig. 72. Sammansättning: tab. 17.

Som stenmaterial för denna provbeläggning användes samkrossat grus, vilket 
erhölls på så sätt, att materialet från en grusfyndighet utan föregående utsorte
ring av de fina fraktionerna fick passera en kross. Härvid krossades de grövre 
fraktionerna. Det ur krossen erhållna materialet bestod således av en blandning 
av okrossad sand, stenmjöl och singel samt makadam, som delvis hade avrundade 
ytor. — Beläggningar av denna typ ha sedan flera åt utförts i Norge, varvid 
dock mjukare bindemedel använts än för denna provbeläggning.

Läggningen gick anmärkningsfritt utan släpningstendenser hos massan. Be
läggningsytan blev jämn men ganska skrovlig. Inga skador uppkommo av 
trafiken under de första 2 åren efter utförandet, om man bortser från en lokal 
krackelering.

Efter 2V2 års trafik — våren 1951 — kunde konstateras att beläggningen var 
krackelerad kring mittfogen och ganska starkt nött. Även högra kanten var



Fig. 68. Asfaltbetong o— 25 med samkrossat 
grus. Bindemedel A  120 (nr 1). Ytans ut
seende våren 1949.
Fig. 68. Bituminous concrete containing 
crushed gravel (maximum grain size: 25 
mm.). Binder: asphalt cement, 235/265 pen. 
Test section N o. 1 . Surface in the spring o f 
*949-

Fig. 69. öppen asfaltbetong med A  120 (nr 
95). Ytans utseende omedelbart efter lägg
ningen.
Fig. 69. Open bituminous concrete with as
phalt cement, 235/265 pen. (maximum grain 
size: 25 mm.). Test section N o. 95. Surface 
immediately after the laying and compaction.

krackelerad. Förutom den ständiga huvudorsaken till krackeleringars uppkomst 
— eftergivligt underlag — torde i detta fall ytterligare två orsaker ha bidragit, 
nämligen dels att bindemedelshalten redan från början varit lägre än avsett, 
(se tab. 1) dels att beläggningen blivit starkt nedsmutsad av anslutande grusväg, 
som under provvägens första år icke var belagd. Enligt vad erfarenheten 
visat har en inarbetning av finkorniga föroreningar i en beläggning tydligt 
utmagrande effekt på bindemedlet, varav följer minskad inre sammanhållning 
och ökad sprickbenägenhet.

Tabell 17. Slitlagrens nominella sammansättning.

Prov
sträcka

nr

Bindemedel Vid-
häftnings-

medel

Stenmaterialets sammansättning (vikt-#)

Typ Mängd
vikt-%

Sand
0 - 4

Krossgrus 
4— 12

Krossgrus 
11  — 16

Krossgrus
16 —25

Kalkstens-
filler

i 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A  120 4,8 — 35 15 10 35 5



Fig. jo . Samma beläggning som visas på fig. 
69, våren 1949.
Fig. 70. The same pavement as in Fig. 69. 
Surface in the spring of 1949.

Provsträcka 95. Öppen asfaltbetong 0—2 5  lagd direkt på den obehandlade 
grusvägbanan.

Mängd: yo kg/m2. Sikt kurva: fig. 72. Sammansättning tab. 18.

Stenmaterialet sammansattes så, att beläggningen skulle bli något tätare än vad 
ÖAb-beläggningar vanligtvis voro vid denna tidpunkt. A v denna anledning val
des en makadamfraktion innehållande rel. mycket finkorn (ca 15 %  <  11 ,3 mm) 
i stället för den ofta använda fraktionen 16 —27 med dess mera ensartade korn. 
Även sanden var välgraderad med 10 %  >  1,0 mm. Till stenmaterialet tillsattes 
även 4 %  kalkstensfiller för att förbättra det relativt mjuka bindemedlets 
(A 120) klibbkraft och därmed massans sammanhållning.

Tabell 18. Beläggningens nominella sammansättning.

Provsträcka
nr

Bindemedel V id 
häftnings

m edel

Stenmaterialets sam m ansättning (vikt-%)

T yp M ängd
vikt-%

Sand 
0 — 1

M akadam
1 1 — 25

Kalkstens
filler

i 2 3 4 5 6 7

95 A  1 2 0 4,3 — 2 2 74 4



Läggningen gick anmärkningsfritt utan släpningstendenser hos massan. Be
läggningsytan blev jämn och något tätare än vad öppen asfaltbetong brukar 
vara. 

Inga som helst skador uppkommo av trafiken under det första året efter 
utförandet. Efter 2V2 års trafik kunde emellertid konstateras, att åtskilliga stenar 
lossnat från beläggningsytan.

Fig. 7 1. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med topeka (2 och 14) och 
omvända beläggningar: 3 =  
dansk, 4 och 6 =  engelsk 
typ. Prov uttagna ur resp. 
massa, extraherade och sik
tade.

Fig. 7 1 . Grading curves for  
the aggregate o f test sections 
with topeka (No. 2 and 14) 
and surface course consist
ing o f a fine-grained bot
tom layer and a coarse top 
layer (No. j ,  4 and 6). C u rv
es obtained after extraction.

Fig. 72. Siktkurvor för sten
materialet till provsträckor 
med asfalterad makadam 
(5), Compomac (54), Ab 
o— 25 med samkrossat grus 
(1), öppen asfaltbetong (95) 
samt grovkornig skrovlig 
falb på impregnerad grus
vägbana (67) resp. första 
ytbehandling (72). Prov ut
tagna av resp. massa, extra
herade och siktade.

Fig. 72. Grading curves for  
the aggregate o f test sections 
with precoated macadam 
(No. 5), “ Compomac” (No. 
54), bituminous concrete 
containing crushed gravel 
(No. 1), open bituminous 
concrete (No. 95) and fine
grained, open-textured bi
tuminous concrete on primed 
gravel road base (N o. 67) 
or on surface treatment 
(No. 72). Curves obtained 
after extraction.



R Å H E T SB E ST Ä M N IN G A R  PÅ

PR O V ST RÄ C K O R N A

Sedan beläggningarna vältats, bestämdes ytans råhet (skrovlighet) omedelbart 
med följande metod. Några ställen på provsträckan med en råhet hos belägg
ningsytan, som synbarligen motsvarade provsträckans genomsnittliga råhet, ut
valdes. På dessa ställen fylldes beläggningens öppna skrovligheter på en yta av 
viss storlek med torr finkornig sand (fraktion 0 ,125— °>2 5° mm), som avströks 
jäms med beläggningsytans toppar. Den för fyllningen erforderliga sandmäng
den, angiven i g/i 000 cm2, utgör ett mått på beläggningens råhet (skrovlighet). 
Två förutsättningar för att metoden skall ge ett någorlunda tillförlitligt resultat 
är att beläggningen, när mätningen utföres, är fullständigt torr samt att vindstilla 
råder. På varje provsträcka utfördes i regel två råhetsbestämningar. Om ytans 
råhet var ojämnt fördelad (rosig), utfördes dock flera bestämningar.

För att bestämma hur de olika beläggningstypernas skrovlighet förändrades 
med tiden upprepades råhetsbestämningarna efter ungefär ett resp. två år.

Det bör inledningsvis betonas, att man icke får sätta likhetstecken mellan 
råhet (skrovlighet) och slirfrihet.

I diagrammen fig. 73—75 ha resultaten sammanställts. Härvid har inom varje 
beläggningstyp sammanförts beläggningar med mjuk asfalt (A 95 utan eller med 
vidhäftningsmedel) resp. hård asfalt (A 120 utan eller med vidhäftningsmedel 
samt A  130).

Som synes av diagrammen fig. 73—74 var naturligt nog en viss beläggningstyp 
i allmänhet skrovligare ju grövre stenmaterial som använts.

Att en beläggnings skrovlighet minskar beror dels på att beläggningen efter- 
komprimeras under inverkan av trafiken, dels på att fördjupningarna i belägg
ningarna med tiden mer eller mindre fyllas igen, bl. a. av sand, som påföres vid 
vintersandningen och av lera och andra föroreningar, som införas på vägbanan. 
Å andra sidan ökas en beläggnings skrovlighet genom att partiklar ryckas loss 
ur beläggningsytan och härvid efterlämna fördjupningar. Partiklarna kunna ut
göras antingen av ytligt liggande större stenar, stenfragment eller delar av asfalt
bruket mellan stenarna. Orsak till att partiklarna lossna kan vara bristande vid
häftning eller krossning under trafikens inverkan. Ovannämnda förändringar 
hos beläggningarna, som minska eller öka skrovligheten, kunna givetvis fortgå 
samtidigt och den inbördes hastighet, med vilken de äga rum, blir bestämmande 
för om skrovligheten ökar eller minskar.

Som framgår av diagrammen ha beläggningsytornas skrovlighet för de flesta 
provsträckorna avtagit med tiden. Endast för de ursprungligen mycket släta 
falberna och några enstaka jämförelsebeläggningar har den uppmätta råheten hos 
beläggningsytan undergått en svag ökning jämfört med resultatet från föregående 
mättillfälle.



Fig. 73, 74. Råheten hos beläggningar i grupperna I (överst), II  och III . 

Fig. s. 73. “ Surface texture ratios”  of the pavements o f Groups /, I I  and III .



Fig. 75. Sammanställning av råhetsbestämningar hos beläggningarna i grupp IV
(jämförelsegruppen).

Fig. j $ .  “ Surface texture ratios”  o f the pavements o f Group I V  (Comparison Group).

A v diagrammet framgår vidare att beläggningarna med hård asfalt omedelbart 
efter läggningen i allmänhet hade en råare yta än beläggningarna med mjuk 
asfalt. Denna skillnad mellan beläggningarnas råhet synes för de finkornigare 
slitlagren ha bestått under hela den hittillsvarande observationstiden, 2V2 år 
(se fig. 73, falbbeläggningarna, och fig. 74, Ab o— 16). För övriga, grovkornigare 
beläggningar har däremot med tiden inträtt en viss utjämning av skillnaderna 
mellan de mjuka och de hårda beläggningarnas skrovlighet.

Att skrovligheten förändrats olika för olika typer av beläggningar kan ha 
flera förklaringsgrunder, såsom att skrovligheterna i högre eller lägre grad igen-



satts med sand eller att avnötning av uppskjutande beläggningspartiklar ägt rum 
i större eller mindre utsträckning. Huvudorsaken torde emellertid vara att söka 
i komprimeringsförhållandena. De finkornigare, mera lättkomprimerbara belägg
ningarna på provvägen voro således efter läggning och vältning i huvudsak 
färdigkomprimerade oavsett om mjukare eller hårdare bindemedel använts. 
Endast en helt obetydlig efterkomprimering med därav framkallade förändringar 
i beläggningsytans struktur är under sådana förhållanden att vänta och detta 
skulle vara förklaringen till att förhållandet mellan de mjuka och hårda belägg
ningarnas skrovlighet har hållit sig i stort sett konstant. — Hos de grovkorniga, 
mera svårkomprimerbara beläggningarna torde däremot komprimeringen efter 
vältningen icke ha varit så långt framskriden, utan en ganska bred marginal för 
efterkomprimering torde ha funnits, speciellt hos beläggningarna med hårdare 
bindemedel. Trafikens komprimeringseffekt skulle därför — tillika med ovan
nämnda övriga faktorer — ha åstadkommit en större minskning av skrovlig
heten hos beläggningarna med hårda bindemedel än för dem med mjuka, i över
ensstämmelse med vad mätningsresultaten visa.

Tabell 19. Indelning av beläggningstyperna efter deras grad av råhet
efter 2 års trafik.

Råhetsklass Råhetsvärde 
g/1 000 cm* Beläggningstyp

i 2 3

I. S l ä t .................................. < 50 J Finkornig slät falb
Grovkornig slät falb med mjuk asfalt 
Topeka

II. Skrovlig........................... 50— 140

Grovkornig slät falb med hård asfalt
Grovkornig skrovlig falb
Ab 0 — 16 med stenmjöl
Ab 0 — 16 » sand
Ab 0— 19 » stenmjöl
Ab 0—22 » »
Ab 0 —27 » sand 
Ab 0—25 » krossgrus

III. Mycket skrovlig . . . . v 0

Omvända slitlager 
Asfalterad makadam 
Compomac
Öppen asfaltbetong (bindlager)

Table 19. Classification o f the pavements as to their different degree o f roughness.

Column 1 :  Range of roughness I. Smooth, II. Rough, III . Very rough 
» 2: “ Surface texture ratio.” (gm per 1 000 sq.cm.)
» 3: Type of pavement



De i provvägen ingående beläggningstyperna kunna indelas i släta, skrovliga 
och mycket skrovliga typer, varvid den i tab. 19 angivna indelningen erhålles 
om råhetsvärdena efter två års trafik läggas till grund.

Anmärkningsvärt är att råhetsvärdet för den grovkorniga skrovliga falben 
med hård asfalt är lika högt som för flera av asfaltbetongtyperna med deras 
förhållandevis grova stenmaterial. Det är vidare anmärkningsvärt, att råhets
värdet för grovkornig asfaltbetong omedelbart efter läggningen var högre än 
för den finkorniga, men att denna skillnad redan efter ett års trafik försvunnit, 
beroende på att den grövre asfaltbetongen tätats hastigare.

I tab. 20 ha råhetsvärden för beläggningarna i grupp I sammanställts för 
bedömning av hur tillsatsen av ifrågavarande vidhäftningsmedel till de använda 
typerna av bindemedel påverkat massans konsistens och därmed beläggningens 
struktur. Värdena avse dels år 1948 (omedelbart efter beläggningarnas ut
förande), dels år 1950.

Tabell 20. Råhetsvärdets variation med binde- och vidhäftningsmedlet hos
beläggningarna i grupp I.

Råhetsvärdet 
medeltal 
g/ 1 0 0 0  cm2

år 1948 . .

MA 75 M A 75+
amin

M A75 +  
harts A 95 A 95 +

amin
A 95 +  

harts A 120 A  12 0 +  
amin

A 12 0 +  
harts A  130

118 1 12 158 112 1 10 118 150 153 167 190
år 19 50 . . 81 63 95 60 60 63 86 83 89 112

Table 20. Influence o f the type of binder and the adhesion agent on the roughness 
of the surface (Group I).

Om man i tab. 20 jämför de rena bindemedlens inverkan på skrovligheten, 
så synes, att beläggningarna med asfaltlösning (MA 75) från början hade ungefär 
samma råhetsvärde som beläggningarna med A  95, men betydligt mindre värde 
än beläggningarna med A 120. Efter två års trafik hade skrovligheten hos be
läggningarna med asfaltlösning MA 75 och asfalt A  120 i stort sett minskat till 
samman värde, medan däremot beläggningarna med asfalt A 95 hade blivit avse
värt slätare, troligen till största delen beroende på länge fortgående efterkom- 
primering.

Av de använda vidhäftningsmedlen, synes kalk-hartstillsatsen hos belägg
ningarna ha framkallat en råare yta till följd av att bindemedlet blivit mera 
trögflytande. En viss utjämning av dessa skillnader synes dock ha ägt rum med 
tiden. — Tillsatsen av amin, vilken har en viss viskositetsnedsättande verkan på 
bindemedlet, återspeglas icke i några lägre råhetsvärden för dessa beläggningar, 
men däremot synes den, åtminstone för sträckorna med asfaltlösning, ha under
lättat efterkomprimeringen.



SA M M A N D R A G  AV E R F A R E N H E T E R  FR Å N  

PR O V VÄ G EN S U T FÖ R A N D E OCH FR Å N  

DE NÄ RM A STE Å R E N  D Ä R E FT E R

Erfarenheter av läggningen

S å M T L IG A  B E L Ä G G N IN G A R  med undantag av nedan angivna kunde utan 
svårighet läggas med Barber-Greene Finisher.

Vid läggning av massor innehållande rundad natursand (t. ex. provsträckorna 
64— 66) visade de större stenarna i massan tendens att kullra med avjämnar
plattan, efterlämnande mer eller mindre tydliga håligheter och spår, vilka icke 
alltid försvunno vid vältningen. Den troliga orsaken till svårigheterna är bris
tande inre stabilitet hos massan, vilket har sin grund i, att de rundade kornen 
icke ha samma förmåga att kila fast sig mellan varandra, som det kantiga 
krossade materialet har.

I överensstämmelse med tidigare erfarenheter blevo topekablandningarna, 
vilka voro av den i gällande arbetsbeskrivningar angivna typen, alltför släta i 
ytan vid läggning med ifrågavarande maskin. Den vibrerande stampen i förening 
med den uppvärmda avjämnarplattan åstadkom en glättning av ytan, som icke 
alls skulle ha erhållits vid handläggning av samma massa.

Vid läggningen av vissa beläggningar framträdde ganska tydligt kravet, att 
beläggningstjockleken icke bör underskrida ett minimimått, som står i relation 
till storleken hos de största stenarna i massan. Vid läggningen av asfaltbetong 
o— 16 mm, med en tjocklek motsvarande 40 kg massa per m2, uppkommo så
lunda revor i beläggningen efter större stenar, som släpat eller kullrat under 
avjämnarplattan. Den beräkningsmässiga tjockleken hos denna beläggning efter 
komprimering var 17 mm och detta var tydligen för litet för ifrågavarande 
stenstorlek.

Hos samma massa uppstod, speciellt då mjukt bindemedel användes, även en 
viss separation mellan grövre och finare stenar, vilken på vägen kunde iakttagas 
såsom längsgående stråk med grovkornig, öppen resp. finkornig, tät beläggning. 
Separationen uppstod vid massans fördelning i sidled i läggningsmaskinen, tro
ligen på så sätt att de finkorniga beståndsdelarna lättare än de grövre stenarna 
följde med de horisontella matarskruvarna. Att verkningarna av separationen 
för ifrågavarande beläggningstyp blev särskilt tydlig får givetvis också till
skrivas denna beläggnings relativt ringa tjocklek.



A v intresse är, att beläggningar med bindemedel av typen A  130 även kunde 
utläggas med maskin utan svårighet, förutsatt att massan var lämpligt samman
satt och hade tillräckligt hög temperatur.

Någon som helst svårighet att med fullgott resultat lägga massor i ett skikt 
till en så stor mängd som 115  kg/m2 fanns icke. Den minsta mängd massa, som 
kan maskinläggas, är givetvis beroende på stenmaterialets övre korngräns, men 
för mycket finkorniga massor synes den i varje fall vara så låg som 15 kg/m2.

Olika beläggningstypers förmåga att motstå trafiken. 
Inverkan av vidhäftningsmedel.

Efter 2V2 års trafik kunde konstateras, att den synbara förändringen av be
läggningarna varit liten. I allmänhet, med undantag för ett fåtal undergrunds- 
skador, voro beläggningarna i ett utmärkt skick. Skillnaden mellan olika belägg
ningar var i regel mycket ringa och svår att bedöma. Definitiva slutsatser torde 
i allmänhet icke kunna dragas förrän om ytterligare några år.

Att hittills endast små skillnader mellan beläggningarnas motståndsförmåga 
kunnat observeras torde — förutom av den låga trafikintensiteten — främst bero 
på att varje beläggningsmassa proportionerades med vad som ansågs vara optimal 
bindemedelshalt för ifrågavarande stenmaterial. Beläggningar, hos vilka binde- 
medelsmängden avsiktligt hade ökats eller minskats från optimalvärdet, före- 
kommo icke på denna provväg.

Några slutsatser, grundade på de hittills vunna erfarenheterna, torde emeller
tid kunna dragas.

Under första vintern uppstodo vissa små ytskador, orsakade av hästtrafik 
och snökedjor. Ytskadorna utgjordes av små ytliga märken efter lossnade 
fragment av upp till ca 1 cm storlek. Märkenas antal och storlek uppskattades 
för de olika provsträckorna, varvid konstaterades:

att de finkorniga beläggningarna i grupp I, i särskild grad hade skadats i 
detta avseende,

samt att samma beläggningar med vidhäftningsmedel hade skadats i mindre 

grad:Vid jämförelse av avnötningen mellan provsträckor med och utan tillsats av 
vidhäftningsmedlet amin föreföll det efter 2V2 år, som om amintillsatsen hade 
ökat beläggningarnas slitstyrka.

Betr. kalk- hartstillsats synes det icke möjligt att ännu konstatera, huruvida 
sådan tillsats varit gynnsam vad gäller slitstyrkan. — Det är även för tidigt att 
säga något om inverkan av bindemedlets hårdhet på slitstyrkan.

På ett visst avsnitt av provvägen (provsträckorna 65—72) hade redan under 
första året en relativt stark sprickbildning hos beläggningarna uppkommit. 
Orsaken härtill var — såsom en speciell undersökning har visat — olämpligt 
material i bärlagret och otillräcklig tjocklek hos överbyggnadens bärande lager. 
Endast ett fåtal av övriga provsträckor hade enstaka längsgående sprickor, tro
ligen förorsakade av sättningar i vägkroppen.



Olika faktorers inverkan på beläggningsytans skrovlighet.

Ytans skrovlighet hos olika beläggningar och dess variation med tiden under
söktes med hjälp av råhetsbestämningar med sand (fig. 73—75). Resultaten av
dessa undersökningar visade att:

1. en beläggning med mjukt bindemedel hade mindre skrovlighet än motsvarande 
beläggning med hårt bindemedel

2. skrovligheten hade minskat med tiden för nästan alla beläggningstyper

3. minskningen av skrovligheten i allmänhet var större ju skrovligare belägg
ningen var omedelbart efter tillverkningen. Minskningen av skrovligheten 
torde bero såväl på trafikens komprimeringseffekt som på ytporernas igen- 
sättning med sand och andra främmande partiklar

4. skrovligheten var efter utförandet ungefär densamma för beläggningar med 
asfaltlösning MA 75 och asfalt A  95 medan beläggningarna med hårdare 
asfalter (A 120 och A  130) voro betydligt skrovligare; efter 2 års trafik voro 
de lättast efterkomprimeringsbara beläggningarna med A 95 avgjort slätast, 
medan skrovligheten hos beläggningarna med M A 75 och A 120 nu var 
ungefär likvärdig

5. beläggningarna innehållande flytande harts och kalk voro genomgående något 
skrovligare, vilket speciellt gäller beläggningarna med M A 75 som binde
medel. Orsaken till den större skrovligheten torde vara att bindemedlet blivit 
hårdare genom tillsatsen av harts. Efter 2 års trafik voro dock de uppmätta 
skillnaderna i skrovlighet mellan beläggningar med och utan flytande harts 
och kalk förhållandevis små.

2. 2. 1952
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