
S T A T E N S  V Ä G I N  S T I T U T
S T O C K H O L M

R A P P O R T  25

V I D H Ä F T N I N G E N  M E L L A N  
B IT U M IN Ö S A  B I N D E M E D E L  O CH  ST E N M A T E R IA L  

OCH DESS BETYDELSE FÖR V Ä G B E L Ä G G N I N G A R

A SH O R T  TREA TISE 
ON  THE A D H ESIO N  OF BIT U M IN O U S B IN D ER S A N D  A G G R EG A TES 

AND ITS IM PO R T A N C E TO ROAD PAVEMENTS

AV

S T E N  H A L L B E R G

195  3



F Ö R T E C K N I N G

Ö V ER

R A P P O R T E R  FR Å N  SV E N SK A  V Ä G IN S T IT U T E T

O C H

ST A T E N S  V Ä G IN S T IT U T

1. Erfarenheter från provvägen vid Bålsta under åren 1932 och 1933 av N. von Matern
och S. Hallberg .......................................................................................................................  1933

2. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1934 . . . .  1934
3. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1935. (Ut

gången) .....................................................................................................................  1935
4. Hyvelblandning på kustvägen norr om Kalmar år 1935, av N. von M atern ..............  1936
5. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1936 . . . .  1936
6. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1937 . . . .  1937
7. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1938 . . . .  1938
8. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1939 . . . .  1939
9. Maskinblandning av grusvägbana Södra Åsbo 1938—1939, av G. Beskow. (Utgången) 1939

10. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1940 . . . .  1940
11. Möjligheter till ökad användning av sulfitlut i Sverige................................................... 1940
12. Bomullsväv som inlägg i bituminösa beläggningar, av S. Hallberg och A. Hjelmér . .  1941
13. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1941 . . . .  1941
14. Några undersökningar av sulfitlut, av H. A rn felt ........................................................... 1941
15. Provväg med olika pågrus vid Derome i Hallands län, av A. Hjelmér och B. Liljeqvist 1941
16. Avnötningsmätningar på smågatstensbeläggningar ......................................    1941
17. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1943 (Ut

gången) ..............................................     1943
18. Möjligheter att använda hård'rumänsk asfalt till vägbeläggningar av S. Hallberg . .  1943
19. Förslag till enhetlig benämning av bituminösa bindemedel. Uniform Classification of 

Bituminous Products According to their Temperatures at a Viscosity of 50Q centistokes
av S. Hallberg. (Omtryckt) ......................................................      1945

20. Kalciumkloridens dammbindningsförmåga vid låg temperatur. On the Dust Binding 
Capacity of Calcium Chloride at Low Temperature, av H. Am f e l t ........................... 1948

21. Stenkolstjärans lämplighet som tillsats till asfalt vid ytbehandling. Coal Tar as an 
Admixture to Asphalts for Surface Treatments, av Sten H allberg ..............................   1948

22. Bestämning av kornstorlek med hydrometer. Analysis of Particle Size with Hydro
meter, av Rune Gandahl ....................................................................................    1952

23. Försök med en beläggningssladd. A Multiple-blade-drag for Bituminous Retread Work,
av Sten H allberg .....................................................................................      1953

24. Some Research on Bituminous Materials at the Road Research Laboratory, Great 
Britain. Några undersökningar av bituminösa material i England, av A. R. Lee . . . .  1953

Bilden på omslagets första sida: Fig. 21. Inverkan av vidhäftningsmedel vid ytbehandling. Den 
Z-formade gränsen mellan två ytbehandlingssträckor på provvägen Mariefred—Strängnäs. Binde

medel MA 75: i förgrunden med aminy i bakgrunden utan. Oktober 1951.



Vidhäf tn ingen mel lan b i tuminösa  

b indemedel  och s tenmater ia l  och dess betydelse  för  

vägbe läggn ingar

Denna rapport återger innehållet i ett föredrag, hållet vid Nordiska Vägtekniska För
bundets 5. kongress i Stockholm i juni 1952. Rapporten lämnar en allmän orientering 
om vidhäftningen pä basis av Statens Väginstituts undersökningar.

Vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial beror i hög grad på, om vatten 
finnes med eller ej. N är man talar om vidhäftningen som ett problem inom belägg- 
ningstekniken, tänker man nästan alltid på vattnets inverkan på vidhäftningen och de 
skador, som därvid uppkomma. Följande redogörelse kommer också att begränsas till 
vattnets inverkan på vidhäftningen.

Tiden, som tillmätts föredraget, medger blott en kort översikt. Vid en dylik generali
serar man lätt, vilket är särskilt farligt, när det gäller vidhäftningen. I det individuella 
fallet är vidhäftningen resultatet av ett flertal faktorers samtidiga inverkan. Den kan 
i allmänhet icke förutsägas utan särskilda prov med materialen ifråga; En omständighet, 
som aldrig får förglömmas. De diagram m. m., som ingå i följande redogörelse, få så
ledes blott betraktas som exempel på vad som kan inträffa —  eller ofta inträffar.

Statens Väginstitut ställdes för första gången på allvar inför vidhäftningsproblemet 
år 1931 —  alltså för mer än 20 år sedan. Man grep sig nämligen då an med att studera 
h y v e l b l a n d n i n g s m e t o d e n ,  som börjat komma i ropet i U. S. A. under 
namn av r o a d  m i x ,  m i x e d - i n - p l a c e  m. m.

Efter vad man nu vet om vidhäftningen mellan asfaltlösningar och de vanliga svenska 
stenmaterialen, kan man förstå, att hyvelblandningsmetoden skulle bjuda på vidhäft- 
ningsproblem av särdeles besvärligt slag. Dels var bindemedlet mycket lättflytande —  
och därtill oftast en fotogenlösningl, och dels var stenmaterialet sällan alldeles torrt vid 
blandningen. Det råder nog intet tvivel om, att det i första hand var den dåliga vid
häftningen, som var orsaken till att hyvelblandningsmetoden ej slog igenom i vårt land.

1 ”Lyspetroleum” enl. dansk terminologi.



Fig. 1. Kuber efter luft
lagring innehållande tjära 
H- naftalin och klorkalcium- 

haltig vägbana.

Halt kalciumklorid °/o: 0 1 5

Fig. 1 ar hämtad från de laboratorieförsök, som väginstitutet utförde i början av 30- 
talet. Den visar kuber tillverkade av naftalintjära och kalciumkloridhaltig vägbana och 
är ett exempel bland många på att främmande ämnen även i ringa mängd kunna inverka 
på vidhäftningen —  i detta fall i skadlig riktning.

Sedan vi väl fått ögonen öppna för vidhäftningsskadorna, fann vi att dylika före- 
kommo även i andra beläggningar. Ganska ofta till och med i indränkningar och yt
behandlingar. (Fig. 2.)

Fig. 2. Vattenskadad indränkning. Beläggningens utseende efter en vinters trafik. Nästan hela 
ytbehandlings skiktet är bortslitet och grovmakadamen blottad. (Blekinge 1937.)

Under senare år har vidhäftningsproblemet blivit brännande aktuellt i Sverige. Åren 
efter det andra världskriget hade man flera misslyckanden med ytbehandlingar, som



klart pekade på dålig vidhäftning. Men även i blandningsbeläggningarna fick man 
vattenskador. Det var särskilt de beläggningar, som innehöll mjuka bindemedel, som 
blevo skadade.

Fig. 3. Vattenskadad tunn asfaltbetong. Blott beläggnings kanten, som på bilden synes som en 
ljus strimma, är oskadad. (Enköpings vä gen, sent på hösten 1948.)

Fig. 3 är ett exempel på en sådan blandningsbeläggning, som just håller på att falla 
sönder. Denna beläggning låg på ett v a t t e n k ä n s l i g t ,  e f t e r g i v l i g t  u n 

d e r l a g .  Där trafiken gick fram, blev beläggningen utsatt för stora deformationer och 
som följd  därav stora påkänningar. Brott inträffade då på de svagaste ställena, vilket 
var i gränsytorna mellan sten och bindemedel. Resultatet blev en sönderfallande be- 
läggningsmassa med mängder av blottade stenytor och bindemedelsfria sandkorn.

Vid kanterna av beläggningen, där ingen trafik gick fram, höll däremot beläggningen. 

Tog man emellertid ut ett prov av den oskadade beläggningen i kanten och lät provet på 
laboratoriet undergå en knådning i vatten liknande den, som trafiken utövat i vägmitten, 
förstördes även massan, som tagits vid kanten. Således: Vidhäftningen var tillräcklig för 
att motstå inverkan av enbart vatten, men den förslog ej, när vattnet fick hjälp av de 
dynamiska krafterna från trafiken. Y t t r e  k r a f t e r  h a  a l l t s å  s t o r t  i n f l y 
t a n d e  p å  v i d h ä f t n  i n g e n .

Betydelsen av de yttre krafterna får icke förbises eller underskattas, vilket man nog 

ofta varit benägen att göra vid tidigare undersökningar.



Fig. 4. En bindemedelsdroppe på en stenyta nedsänkt under vatten.

Om en bindemedelsdroppe ligger utbredd på en stenyta under vatten, såsom fig. 4 
visar, råder mellan de i kontaktpunkten A angripande ytspänningarna v i d  j ä m v i k t  
följande matematiska samband:

Ö v s — =  C O S 0 fO  

öy s — #ks , som brukar benämnas vidhäftningskraft, skall i det följande betecknas 

med 27.

Enligt ovanstående —  man kanske kan säga ” klassiska” —  betraktelsesätt vill man 
gärna tro, att punkten A lätt kan förflytta sig och att jämviktsläget lätt inställer sig. 
Så är emellertid långt ifrån förhållandet. Punkten A flyttar sig ogärna från det ställe, 
där den händelsevis har hamnat. Genom att applicera yttre krafter, som verka i sten- 
ytornas plan, kan man emellertid få punkten att flytta sig. Det maximala motstånd, 
som b i n d e m e d l e t  presterar vid en förflyttning av punkten åt bindemedlets håll, 
benämna vi bindemedlets vidhäftningskraft 2 ^ .  Analogt benämnes det maximala mot
stånd, som v a t t n e t  presterar vid rörelse i andra riktningen, vattnets vidhäftnings

kraft 2 V *
Att man får två värden på vidhäftningskraften beroende på rörelseriktningen, kom pli

cerar givetvis undersökningarna i högsta grad. I praktiken kommer fenomenet tydligt 
till uttryck i det kända förhållandet, att bindemedlet inte förmår fastna vid en våt sten
yta, medan vattnet å andra sidan har svårt att driva bort bindemedlet från en stenyta, 
där bindemedlet bitit sig fast medan ytan var torr.

Pro v ning sm et o der.

N är man skall studera vidhäftningsproblemet, stöter man snart på svårigheten att 
finna lämpliga provningsmetoder. Bland de metoder, som väginstitutet för närvarande 
använder, äro följande de viktigaste. Provningsmetodernas utformning belyser i sin 
mån, vad institutet anser vara betydelsefullast att undersöka.

*) Se närmare härom i väginstitutets meddelande nr 78, sid. 23 och följande.



Orienterande vidhäftningsprov.

Detta prov är ett enkelt okulärbesiktningsprov, som endast användes för att man skall 
få en orientering, innan de egentliga försöken företagas. Det kan utföras på två olika 
sätt ( jfr  fig. 5 ):

A n t i n g e n  lägger man de torra makadamstenarna direkt i bindemedlet, och flyttar 
dem sedan över till vattnet, där man observerar, om bindemedlet förmår sitta kvar,

e l l e r  o c k s å  väter man stenarna, innan man lägger dem i bindemedlet. I så fall 
måste bindemedlet driva undan vattnet för att kunna fästa —  något som, inom paren
tes sagt, blott är möjligt, om bindemedlet innehåller speciella, effektiva vidhäftnings- 
medel i tillräcklig mängd.

I det första fallet undersökes den passiva vidhäftningen. Provet motsvarar sådana fall 
i praktiken, då bindemedlet blandas med torrt stenmaterial —  exempelvis varmblandade 
massor —  och först sedermera kommer i beröring med vatten. I det andra fallet under
sökes den aktiva vidhäftningen. Provet motsvarar sådana fall i praktiken, då bindemedlet 
skall fästa vid vått eller fuktigt stenmaterial. Till denna kategori hör exempelvis ytbe
handling i ogynnsamt väder.

Utomlands brukar man ofta använda provningsförfaranden, som överensstämma med 
den övre serien ( =  torrblandning) och man anser ofta, att det är tillräckligt om 70—  
80 %  av stenytorna efter vattenlagringen äro täckta med bindemedel. Med hänsyn till 
vad tidigare anförts om inverkan i praktiken av yttre dynamiska krafter —  vilka alldeles 
saknas i detta prov —  äro sådana krav enligt vår åsikt synnerligen milda. N är det 
gäller vidhäftningsmedel till ytbehandling, som skall lyckas även i dåligt väder, anse

Fig. 5. Orienterande vidhäftningsprov. 
övre serien: Försök avseende p a s s i v  vidhäftning. 
Undre serien: Försök avseende a k t i v  vidhäftning.



vi att man bör fordra aktiv vidhäftning och ha 100 %  täckning på våta stenar. Om 
man inte har detta, är det knappast lönt att fortsätta försöken med materialet ifråga.

Vid övriga försök förekomma även yttre krafter.

V idhäftningsmätaren.

Stenmaterialet befinner sig i pulvriserad form, packat i ett glasrör enligt fig. 6 a, 
vänstra delen. Bindemedlet, som måste vara lättflytande, får underifrån sugas upp i 
stenmaterialet. Härefter fylles vatten i röret. Man undersöker, hur stor tryckhöj d vattnet 
kan ha utan att förmå tränga undan bindemedlet. For att finna denna tryckhöj d får man 
pröva sig fram med olika vattenhöjder i en serie av rör, som observeras efter någon tid, 
vanligen ett dygn. N är den maximala tryckhöjden på så sätt bestämts, kan man —  med 
kännedom om kornstorlek, packningsgrad m. m. —  beräkna vidhäftningskraften j r  
som erhålles i dyn/cm.

Fig. 6 a. Vidhäftningsmätaren. Ett enkelt utförande, som blott medger mätning av positiva vär
den på vidhäftningskraften.

(

Fig. 6 b. Senaste utförandet av vidhäftningsmätaren, som även tillåter mätning 
av negativa vidhäftningskrafter.



Är bindemedlet den belastade parten —  såsom åskådliggöres av den vänstra delen 

av fig. 6 a —  erhålles bindemedlets vidhäftningskraft Z\y Är däremot vattnet belastat 
—  enligt högra delen av fig. 6 a — , erhåller man vattnets vidhäftningskraft 2 y .

Metoden ger vidhäftningskrafterna mätta i absoluta måttsenheter. Tyvärr kan den 
blott användas till lättflytande bindemedel och med statisk belastning.

” Push-Push” .

Med denna apparat, som inom väginstitutet brukar kallas P u s h - P u s h ,  på grund 
av det ljud, som den alstrar under gång, har man försökt efterlikna trafikens knådande 
inverkan på beläggningsmassan. Apparaten har en tryckluftdriven stämpel, som är 
mindre än provplattan och som går upp och ned och klämmer på provplattan på olika 
ställen. Man stampar dels en platta av torr massa och dels en platta av vattenlagrad, våt 
massa och bestämmer plattornas draghållfastheter. Dessa draghållfastheter jämföras med 
varandra. Ju  större skillnaden är, desto känsligare har massan varit för inverkan av 
vatten och yttre krafter.

Fig. 7. ”Push-Push” . Apparat för provning av heläggningsmassors beständighet vid samtidig 
inverkan av vatten och yttre dynamiska krafter.

Metoden efterliknar förhållandena i praktiken, men den ger endast relativa värden, 
som äro svåra att rätt bedöma.

Provvägsmaskinen.

Denna maskin, med vilken man kan åstadkomma konstgjord trafik på en cirkulär 
bana, har beskrivits tidigare vid flera tillfällen. Den har varit ovärderlig, när det gällt 
att prova ut aktiva vidhäftningsmedel vid ytbehandlingar.



Fig. 8. Statens Väginstituts provvägsmaskin.

Fältförsök.

N är det är fråga om så komplicerade problem som vidhäftningsproblemen, är det 
absolut nödvändigt att komplettera laboratorieförsöken med fältförsök. Sådana ha också 
utförts i, efter svenska förhållanden, mycket stor omfattning. De ha i vissa fall givit 
rätt så oväntade resultat.

Fig. 9. Ytbehandlings försök i regn på provvägen vid Huddinge 1949.



Faktorer som inverka pa vidhäftningen.

Fig. 10 visar vidhäftningskrafterna för några olika kombinationer av bindemedel och 
stenmaterial. Stenmaterialen voro torra, när de kommo i beröring med bindemedlen. 
Innan vattnet tillsattes, fick en viss tid förflyta, varunder bindemedel och sten kunde 
reagera med varandra ostörda. Denna s. k. äldringstid är avsatt längs x-axeln. Åldrings- 
tiden påverkar synbarligen i flera fall starkt vidhäftningskraften. Med andra ord: Mot- 
ståndsförmågan mot vatten växer starkt under tiden närmast efter det att sten och binde
medel sammanträffa. Ett praktiskt exempel härpå är att ytbehandlingarnas regnkänslig
het hastigt avtar under tiden närmast efter utförandet.

Fig. 10. Vidhäftningskraften, som funktion av äldringstiden. MA 15 — asfaltlösning (MC—O). 
T 15 — tunn tjära för impregnering av grusväg.

Försök visade vidare, att en v a r m b l a n d a d  beläggningsmassa omedelbart efter 
blandningen har lika hög vidhäftning som en kallblandad massa efter lång tids lagring. 
Hela åldringsintervallet blir med andra ord hopkrympt vid varmblandning och man får 
genast slutvidhäftningen. Men om denna vid kallblandning, trots lång lagring är dålig, 
så blir också vidhäftningen efter varmblandningen dålig.

Kurvorna visa också, att man får mycket olika vidhäftning med olika kombinationer 
av material. Särskilt kurvan över asfaltlösning Ma 15 +  pegmatit bör begrundas. Den 
är ett exempel på, hur dålig vidhäftningen kan bli vid ogynnsam materialkombination.

Tidigare ansågs det —  huvudsakligen på basis av Weber’s och Ri ed el’s undersök
ningar —  att man kunde indela s t e n m a t e r i a l e n  i två huvudgrupper: h as is ka, 
som i allmänhet ansågs ha god vidhäftning, och sura, som ansågs ha dålig. Denna 
åsikt håller enligt väginstitutets erfarenhet inte streck. Att av den kemiska eller 
geologiska sammansättningen sluta sig till om ett stenmaterial har god eller dålig vid
häftning är icke tillrådligt.

Vi ha kunnat konstatera att olika p e t r o l e u m o l j  o r , exempelvis smörjoljor, ha 
olika vidhäftning. Det är också tydligt att det i asfalterna, särskilt de hårda, förekom
mer vissa beståndsdelar, som äro vidhäftningsfrämjande och som blott sparsamt före
komma i oljorna och de allra mjukaste asfaltsorterna. Vilka dessa beståndsdelar äro —  
och om de förekomma i olika mängd i olika asfaltsorter —  vet vi däremot inte. Kunde



man klara upp det problemet, vore mycket vunnet. Bl. a. skulle de nu allmänna klago
målen över att asfalterna försämrats efter kriget bli vederlagda eller bekräftade.

En faktor, som måste beröras i detta sammanhang är viskositeten. Ju segare ett binde
medel är, dess långsammare deformeras det. Vid normala utomhustemperaturer är den 
hårdaste vägasfalten, A 140 (penetration c:a 60 ), omkring 1.000 gånger mer seg
flytande än den mjukaste asfalten —  A 95 (pen. c:a 1 .500). Under i övrigt lika förhål
landen tar det alltså 1.000 gånger längre tid för vattnet att driva bort bindemedlet ur en 
massa med den hårda asfalten, än ur en massa med den mjuka. Detta innebär, att en 
massa med den mjuka asfalten under 5 timmars väta hinner taga lika mycket skada som 
en massa med den hårda asfalten tager under 200 dagar, dvs. under hela den våta års
tiden. Sannolikt är emellertid skillnaden ännu större. Såsom tidigare framhållits innehålla 
sannolikt de hårda asfalterna mer vidhäftningsfrämjande beståndsdelar än de mjuka 
asfalterna. Vidare tvingas man hålla en högre blandningstemperatur, när man arbetar 
med hård asfalt, vilket också befrämjar vidhäftningen. —  Om man har besvärliga vid- 
häftningsförhållanden, som man inte kan klara på annat sätt, är det alltså tillrådligt att 
använda beläggningstyper med hårda bindemedel.

T j ä r o r n a  ha ofta bättre vidhäftning än a s f a l t e r n a .  Denna regel är dock 
långt ifrån undantagslös. Vi ha nämligen haft exempel på svenska stenmaterial, som 
otvetydigt haft bättre vidhäftning till asfalt än till tjära.

Fig. 11. Vidhäftningskraften 
för asfaltlösningar innehållande 
en blandning av tungolja och 
fotogen som lösningsmedel. Lös- 
ningsmedelshalten så avpassad, 
att viskositeten är densamma 
för alla asfaltlösningarna. Sten

material: granit.

Om man bortser från undantagen, så ha emellertid tj ärprodukterna något bättre vid
häftning än asfaltprodukterna. Detta förhållande utnyttjas som bekant ofta i praktiken 
för att förbättra asfaltens vidhäftning. Antingen inblandas tjära eller tjäroljor i asfalten 
eller också förbehandlas stenmaterialet med en tjärprodukt, innan asfalten tillsättes. Fig. 
11 visar hur vidhäftningen hos en asfaltlösning på fotogenbas växer, allteftersom man 
utbyter fotogenen mot allt större mängd tungolja.

Emellertid är det icke riskfritt att blanda in tjärprodukter i en asfalt. Den inre upp- 
byggnaden av asfalten brytes ofta sönder vid tjärtillsats. Särskilt är detta fallet, om man 
försöker fluxa mjuka asfalter av de typer, som varit i ropet under de sista 10 åren. Det 
är lätt att ge exempel på lyckade beläggningar, där vidhäftningen klarats av genom 
tjärtillsats till asfalten. N ågot riskfritt universalmedel är tjärtillsatsen emellertid inte.



V idhäftningsm ed el.

De egentliga vidhäftningsmedlen äro ämnen, som ha en mycket stor förmåga att för
bättra vidhäftningen, även om de blott äro närvarande i liten mängd. Deras molekyler 

äro kapillaraktiva och ha benägenhet att anrikas till gränsytan mellan bindemedel och 
sten. Ena änden av molekylen, som vanligen är långsträckt, reagerar därvid med mole
kylerna i stenytan ( ” biter sig fast” ) , medan resten av molekylen sticker in mellan binde
medlets molekyler och kvarhåller bindemedlet.

Fig. 12 a och b: Vidhäftningskraften för p a s s i v t  resp. a k t i v t  vidhäftningsmedel.
Bindemedel: asfaltlösning MA 15 (MC—O). Stenmaterial: Granit.

Diagrammen i fig. 12 äro karakteristiska för två olika grupper av vidhäftningsmedel. 

I fig. 12 a är det huvudsakligen vidhäftningskraften 27b bindemedlet, som påverkas. 
Vattnets vidhäftningskraft håller sig hela tiden positiv. Det sistnämnda innebär, att 
vattnet ej självmant viker från den våta stenytan. Vidhäftningsmedlet förbättrar syn
barligen bindemedlets p a s s i v a  vidhäftning kraftigt. Men det förmår ej förläna 

aktiva vidhäftningsegenskaper åt bindemedlet.

I fig. 12 b är förhållandet ett annat. Även här stiger 2"b brant uppåt, vilket betyder, 
att den passiva vidhäftningen kraftigt förbättras av amintillsatsen. —  Men samtidigt 
sjunker 27v så lågt, att kurvan passerar O-linjen vid ca. 1,2 %  aminhalt. Vid högre 

aminhalt blir 27v negativ. Att vattnets vidhäftningskraft är negativ innebär emellertid, 
att vattnet utan yttre påverkan viker tillbaka för bindemedlet: Bindemedlet driver bort 
vattnet och fäster vid den förut våta stenytan. Det visar med andra ord a k t i v  vid

häftning.

Åtskilliga ämnen verka enligt fig. 12 a och förmå sålunda förbättra den passiva vid
häftningen. Aktiv vidhäftning kunna däremot endast ett fåtal ämnen åstadkomma. Vid



svenska stenmaterial av granitiskt ursprung är det, såvitt väginstitutet hittills kunnat 
finna, blott vissa aminer, som ge aktiv vidhäftning.l

Fig. 12 a och b innehålla även streckade kurvor, som ange ytspänningen mellan bin
demedel och vatten ov y . Denna ytspänning kan under vissa omständigheter öva starkt 
inflytande på vattenkänsligheten. I fig. 12 b varierar starkt med aminhalten. Om 
tfy^blir alltför låg, kan det inträffa att bindemedlet får en otrevlig tendens att disper- 
geras, ” lösas upp” eller ” emulgeras” , i vattnet, vilket är mycket farligt. Olika aminer 
ha olika stark inverkan på och det gäller att välja en sort, som inte inverkar alltför 

starkt på öv b. ” Emulgeringsbenägenheten” är en komplicerad egenskap, som man alltid 

måste kontrollera, när man arbetar med vidhäftningsmedel.

Vi ha således numer i vår hand att förbättra vidhäftningen. Vi kan förbättra binde
medlets passiva vidhäftning eller —  om vi så vill —  åstadkomma aktiv vidhäftning. 
Man ställer sig då omedelbart frågan: Är det nödvändigt med aktiv vidhäftning eller 
kan man nöja sig med passiv? På detta kan svaras: Det finnes mängder av blandnings- 
beläggningar i världen, som ligga alldeles utmärkt och som blott ha passiv vidhäftning. 
Man bör därför, när det gäller blandningsbeläggningar utförda med torrt stenmaterial 
kunna nöja sig med passiv vidhäftning, om man därigenom kan spara på ett dyrbart 
vidhäftningsmedel. Kan man åstadkomma aktiv vidhäftning —  desto bättre.

För blandningsbeläggningar, som utföras med fuktigt eller vått stenmaterial eller vid 
ytbehandling i opålitligt väder, är däremot aktiv vidhäftning nödvändig.

Fig. 13 är avsedd att ge några exempel på vad man kan åstadkomma genom tillsats 
av olika ämnen, när det gäller att förbättra vidhäftningen i varmblandade beläggnings- 
massor. Diagrammet innehåller kurvor från försök i ” Push-Push” -apparaten. Belägg- 

ningsmassan bestod av mjuk asfaltbetong av A 120 (penetration c:a 250) och granit. 
Utan vidhäftningsmedel hade den våta plattan blott 17 %  av den torra plattans håll
fasthet. Med vidhäftningsmedel kom man upp i 90— 100 % .

Av diagrammet framgår vidare, att man med exempelvis stearinsyra kan få praktiskt 
taget samma effekt som med amin. Priset för stearinsyra är för närvarande endast unge
fär en fjärdedel av aminens pris. Det bör emellertid observeras, att stearinsyran endast 
verkar passivt. Stearinsyran anföres som exempel på ett effektivt passivt vidhäftnings
medel utan att den därför rekommenderas som det lämpligaste.

I fråga om vidhäftningsmedlen måste man alltid överväga, om de kunna ha någon 
biverkan pä bindemedlen. Detta blir ofta avgörande för, om man skall våga använda 
tillsatsen ifråga. För att ta stearinsyran som exempel, kan denna tänkas bilda metall- 
salter och dessa kunna i sin tur verka som katalysatorer och påskynda asfaltens oxida
tion, så att asfalten försprödas.

1 Aminer äro organiska föreningar, som förutom kol och väte innehålla en eller flera kväve- 
atomer. Bland alla sådana föreningar är det främst primära aminer av alifatiska kolväten med 
högt kolatomtal, som äro lämpliga som vidhäftningsmedel och som avses i denna redogörelse.



Fig. 13. Inverkan av ”vid
häftningsmedel” i varm- 
blandade beläggningsmassor.

Vidare bör framhållas, att vidhäftningsmedlen ofta påverka bindemedlens konsistens. 
Stearinsyran och aminen verka fluxande. Stearinsyran t. o. m. starkt fluxande. Flytande 
harts -f- kalk verka däremot förhårdnande. Biverkningarna äro mycket svårbedömbara 
och ofta ej möjliga att förutse. Man måste därför varna för ett okritiskt experimente
rande med oprövade vidhäftningsmedel. De kan medföra att beläggningarna förstöras, 
kanske först efter några år. Att använda ämnen av okänd sammansättning är oförsvarligt.

Det är ytterligare en sak, som man ej får förglömma. Många vidhäftningsmedel äro 
mycket specifika i sina verkningar. Den amintyp, som väginstitutet kommit fram till 
och rekommenderat, är exempelvis aktiv blott på granit och liknande bergarter, dvs. de 
bergarter, som äro normala i Sverige. På kalksten är vidhäftningsmedlet däremot icke 
aktivt i sin nuvarande form. Däremot verkar det starkt förbättrande på den passiva vid
häftningen även för kalkstensliknande bergarter. Även detta förhållande gör, att man 
måste pröva sig fram och ej utan vidare kan använda ett och samma vidhäftningsmedel 
till alla möjliga slag av kombinationer mellan sten och bindemedel.

Vidhäftningsmedlens stora betydelse vid ytbehandling framgår av bildserien fig. 14—  
19, som visar försök utförda i väginstitutets provvägsmaskin. Det bör kanske fram
hållas, att de svarta fläckar, som förekomma i bilderna med amin, ej bero på att pågruset 
lossnat, utan på att bindemedlet krupit upp och täckt stenarna.



Ytbehandlingsförsök i provvägsmaskin.

Stenmaterial: Vått rullstens grus 8—11,3 mm. 
Bindemedel: Fig. 16—18 asfaltlösning MA 90 (MC—5).

Fig. 19 asfalttjära AT 60 (15 °/o asfalt).

Fig. 14. Före trafiken fick ytan ligga i ro fuktig över natten. Härefter trafik i ” regn” , först 
långsamt (10 km/tim) med 1700 hjulpassager i och för inkörning, därefter hastigt (50 
krnltim)y om ytan höll för den långsamma trafiken.

Fig. 15/ Yta före trafik.
Fig. 16. MA 90 utan vidhäftningsmedel efter långsam trafik: Allt pågrus horta.
Fig. 17. MA 90 +  4 °/o montanvax (passivt vidhäftningsmedel) efter långsam trafik: Nästan 

allt pågrus horta. — Anm.: Med 2 0lo montanvax samma utseende som fig. 16.
Fig. 18. MA 90 +  1 °/o amin efter långsam tr af ik + 50.000 hjulpassager hastig trafik: Pågruset kvar. 
Fig. 19 AT 60 +  1 °/o amin efter långsam trafik +  50.000 hjulpassager hastig trafik: Pågruset kvar.



På sina håll har man nog ansett, att amin ej är verksam i tjära och tjärhaltiga binde
medel. Denna uppfattning är dock felaktig (fig . 19). Vid ytbehandling med tjära in
träffar emellertid ibland ett fenomen, som lätt kan medföra att man tror, att aminen 
varit overksam. Fig. 20 visar den Z-formade gränsen mellan två ytbehandlingssträckor, 
utförda vid + 3 °  temperatur på Uppsalavägen i oktober 1948. Sträckan i förgrunden 
är utförd med vanlig ytbehandlingstjära T  60 medan sträckan i bakgrunden är utförd 
med asfaltlösning RA 75 (RC-4). Båda bindemedlen innehöllo amin i så stor mängd 
(2,5 % ), att vidhäftningen med säkerhet var aktiv.

Fig. 20. Kall väderleks in
verkan på vidhäftningen 
vid ytbehandling med tjära 
(i förgrunden) och asfalt

lösning (i bakgrunden).

Trots detta fastnade ej pågruset vid tjärsträckan. Orsaken var emellertid icke att 
aminen varit overksam i tjäran, utan att tjäran vid 3 ° var stel och hård, så att stenarna 
ej kunde fastna. Asfaltlösningen, som ej var så temperaturkänslig som tjäran, var däre
mot mjuk och klibbig vid 3 °. Det hela var alltså ett viskositetsfenomen. Vi anse numer, 
att det är mycket riskabelt att ytbehandla med tjära, om utomhustemperaturen är lägre än 
12°. De nya svenska normerna föreskriva också, att man vid lägre temperatur än 12°C  
skall använda asfaltlösning +  aktivt vidhäftningsmedel.

Tidigare under föredraget har nämnts, att de praktiska försöken på provvägar i några 
fall gett oväntade resultat. Att lufttemperaturen skulle ha så olika stort inflytande vid 
ytbehandling med olika slag av bindemedel, var inte väntat. Fig. 21 ger ett annat exem
pel, i vilket —  till skillnad från det föregående —  det dåliga resultatet verkligen be
rodde på dålig vidhäftning.*

T ill båda av de i fig. 21 avbildade provsträckorna användes samma bindemedel M A 75 
(M C-4). På bortre provsträckan saknades amin, medan den närmaste sträckan innehöll 
amin (1,5 % ) .  Sträckorna utfördes ganska sent på hösten, men vädret var gott, särskilt 
när sträckan utan amin utfördes. Det var då solsken och + 8 ° C  i skuggan. Det såg också

* Se omslagets första sida.



i början ut, som om pågruset skulle fastna ganska tillfredsställande även på sträckan 
utan amin. Men efter 3 dagar kom ett häftigt regn och då blev sträckan utan amin snabbt 
befriad från pågrus, i första hand i hjulspåren. —  Vi ha haft flera andra exempel på 
att pågruset i början suttit bra kvar —  i vissa fall t. o. m. under flera månader på 
sträckor, som utförts på sommaren. Men när höstregnen kommit, har gruset lossnat. 
Det är en ganska egendomlig effekt, att pågruset ger sig iväg först efter en tid och det 
är förståeligt att den, som råkar ut för fenomenet, kan stå ganska frågande och ha svårt 
att inse, att vidhäftningen hela tiden blott varit skenbar.

Vidhäftningsproblemet är gammalt och har utövat stort inflytande på beläggnings- 
tekniken, både när det gällt valet av beläggningar och sättet att utföra dem; även om 
man kanske inte alltid har haft detta klart för sig förr. Under senare år har utvecklingen 
gått framåt med stormsteg. Det må kanske erinras om, att begreppen aktiv och passiv 
vidhäftning ännu för fem år sedan voro okända. Att utföra en ytbehandling på julafton 
ansågs ännu för ett par år sedan vara tekniskt orimligt i vårt land.

Forskningen i Sverige har hittills i första hand varit inriktad på att förbättra vidhäft
ningen vid ytbehandling. Det problemet har ansetts mest brännande och också snabbast 
m öjligt att lösa. I fortsättningen kommer nog problemet om vidhäftningen hos belägg- 
ningsmassor, särskilt då kallblandade sådana, att mera stå i förgrunden. Sannolikt skall 
det lyckas vetenskap och industri att få fram både billigare och effektivare vidhäftnings- 
medel och metoder. Vart dessa skola leda beläggningstekniken är svårt att förutsäga. 
En omvälvning av beläggningstekniken ligger inom möjligheternas gräns.

S U M M A R Y

This report gives the content of a paper presented at the 5th Scandinavian Road Con
gress at Stockholm, June 1952. A brief account is given of damages caused by the action 
of water on bituminous pavements and the remedies now available. During more than 
20 years the Swedish Road Institute has been working on this problem. Fig. 1 dates 
from the investigations at an early stage. It demonstrates the strong influence of 
chemicals, such as calcium-chloride (0, 1, 5 °/o) in an aggregate used for road mixing. 
Fig. 2 shows an example of grouted makadam destroyed after only one Winter’s traffic. 
Fig. 3 demonstrates the importance of traffic: While the pavement — a thin carpet on 
a soft base — was destroyed in its travelled over centre during the wet autumn, the 
untravelled edge of the pavement remained intact. Thus, external forces are of great 
importance.

Fig. 4 shows the forces influencing the adhesion according to traditional capillary 
theories. The equation given in the figure does not, however, make allowance for 
external forces and the direction of movement of point A. The problem is more



complicated than the equation leads us to believe. In fig. 5, two ways of carrying out 
the common water immersion test are illustrated. In the upper series in the picture the 
stone is dry when coated with the liquid binder. With this procedure, p a s s i v e  
adhesion is studied. Such adhesion is required when mixing hot. In the lower series the 
stone is wet when coated with the liquid binder. This procedure is intended to display 
the a c t i v e  adhesion necessary when mixing damp or wet aggregate cold or when 
making surface treatments. Since the immersion test employs no external forces, it is 
a very mild test. At the Road Institute, it is only used as an introductore test. Fig. 6a 
shows the adhesion meter of which a detailed account is given in ” Meddelande 78” 
of the Road Institute. With the arrangement in the left tube the adhesion force of the 
binder, 27b? is measured, whereas the right tube gives the adhesion force 27v of the water. 
Fig. 6 b shows the adhesion meter in its latest form.

Fig. 7 shows the ” Push-Push” , a tamping machine which executes a kneading com
paction on the mix, imitating the action of traffic on the road. The sample of the mix 
to be tested is divided into two equal parts, the one compacted dry, the other one wet. 
The tensile strength o f both specimens is determined, and the drop of strength taken 
as a measure of the water sensibility of the mix. The road machine, Fig. 8, has been 
extremely useful, particularly for studying factors of importance to surface treatments, 
such as the type and quantity of different additives. It makes it possible to run repeated 
tests under exactly the same weather and traffic conditions.

These tests, as well as other laboratory tests also used by our Institute, provide much 
valuable information; nevertheless, the decisive testing must be carried out on the road. 
Fig. 9 shows a surface treatment experiment in rain.

In the following figures, different factors of importance to the adhesion are illustrated: 
Fig. 10. The adhesion force 27b (on the y-axis) grows with time (in hours on the x-axis), 
for different combinations of cutback (MA 15) and tar (T  15) with two minerals. 
Fig. 11 shows how the solvent in the binder influences the adhesion, the bitumen 
(A 135) being diluted with a solvent consisting of a mixture of heavy tar oil (tungolja) 
with kerosene (fotogen).

In Fig. 12 the difference between p a s s i v e  a n d  a c t i v e  a d d i t i v e s  is de
monstrated. (On the y-axis 27b and 27v and interfacial tension (Tybof water and cutback; 
on the x-axis percentage of additive in cutback). With a passive additive (Fig. 12 a), 
the adhesion force of the water never drops below the x-axis. So far, the Institute has 
found active adhesion (Fig. 12 b) to common Swedish granites only with a few amines. 
In Fig. 13 examples are given of adhesion in jiot-made-mixes where passive adhesion is 
sufficient. The curves were obtained with the Push-Push machine. (On the y-axis tensile 

'  strength of wet specimen in percentage of tensile strength of dry specimen, on x-axis 
additive in percentage of bitumen, pen 250).

Fig. 14— 19 show the results of surface treatment tests in the road machine: 
Fig. 14. The tests were run in ” rain” . — Fig. 15. Surface before traffic. — Fig. 16. With 
an ordinary cutback the surface was stripped after slow traffic already. — Fig. 17. The 
same cutback with 4 per cent of a passive additive, after slow traffic. — Fig. 18. I f  one 
per cent of a suitable amine was added, active adhesion was obtained and the surface 
remained undamaged after 50.000 wheel passages at high speed. — Fig. 19. With tar 
or tar bitumen (AT) the additive was equally effective.

Some peculiar effects which can easily be attributed to poor adhesion are then dealt 
with in the report. In Fig. 20, it is shown that when the surface treatment is made, a too 
low air temperature can have the same effect as bad adhesion. In this respect, however,



different bituminous binders behave differently. The two surface treatments in Fig. 20 
were made at +  3 °C . At that temperature, a tar binder (stretch in foreground) did not 
adhere even though amine was added in excess, whereas a cutback with the same 
amount of amine gave excellent results (in background). Swedish Standard Specifica
tions now forbid the use of tar when surface treatments are made at lower temperatures 
than 12°C . At such temperatures, a cutback with sufficient additive to make the 
adhesion active must be used.

Also for road mixes and plant mixes containing soft binders, special requirements are 
now included in the Swedish Pavement Specifications. In short, these requirements aim 
at ensuring sufficient passive adhesion in cases where the mix is made with dry aggre
gates (hot mixing), and active adhesion when the aggregates are mixed damp or wet 
(cold mixing).
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