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from the Swedish State Road Institute



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
T a b l e  o f  c o n te n ts

Sid.
Page

Inledning. P r e f a c e .................................................................................................................... 3

1 9 3 5  års materialkontroll. Tests during 1 9 3 5 ................................................................ 5

Asfalter (1935). Bitumens (1935)    5

Tjäror (1935). Tars ( 1 9 3 5 ) .......................................................................................................  5

Emulsioner (1935). Emulsions ( 1 9 3 5 ) ........................................................................................  8

1 9 3 6 års materialkontroll. Tests during 1 9 3 6 .................................................................... 10

Asfalter (1936). Bitumens ( 19 3 6 ) ..................................................................................................  10

Tjäror (1936). Tars ( 1 9 3 6 ) .......................................................................................................  14

Emulsioner (1936). Emulsions ( 1 9 3 6 ) .............................................................................................16

Stenmaterial (1935 och 1936). Aggregates (19 35 and 19 3 6 ) ........................................................ 18

Stenmaterial till bituminösa beläggningar. Aggregates for bituminous pavements......................... 18
Kornstorlek. Size.........................................................................................................................18
Kornform. Shape of graines......................................................................................................19
Hållfasthetsegenskaper. Strength............................................................................................... 21
Tillämpade grunder för bedömning av stenmaterial med hänsyn till kornform och 

hållfasthet. Views on requirements of shape of graines and strength of aggregates . . .  28
Vidhäftning. Adhesion............................................................................................................... 29

Stenmaterial till grusvägar. Materials for gravel roads.............................................................. 30

Beläggningar och beläggningsmassor till beläggningar (1935 och 1936). Pavements and
mixtures (1935 and 1 9 3 6 ) ............................................................................................................ 31
Topeka. Topeca ............................................................................................................................31
Sandasfalt. Sheet asphalt . . . 3  7
Tjärbetong. Tar macadam............................................................................................................ 38
Emulsionsbetong. Bituminous emulsion concrete..............................................   38
Gjutasfalt. Synthetic mastic asphalt...........................................................................................  39

Synpunkter rörande materialkontrollen. 39

S u m m a ry ..........................................................................................................................................40



ERFARENHETER FRÅN 
STATENS VÄGINSTITUTS MATERIALKONTROLL 

UNDER ÅREN 1935 OCH 1936

I  E N LIG H ET  M ED  ett uttalande av 19 31 års väg- och brosakkunniga har väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen år 1935 uppdragit åt statens väginstitut att bi
träda vid materialkontrollen för de vägbeläggningar, som utföras på lands
bygdens vägar. Härmed avsågs, att den för den tekniska kontrollen viktiga 
materialprovningen skulle på ett rationellt sätt ordnas, så att denna inrik
tades på väsentliga punkter, och så att onödiga dubbelprovningar av lik
artade eller samma materialier från olika arbetsplatser undvekos. Dessutom 
skulle på detta sätt inom institutet befintlig sakkunskap kunna praktiskt ut
nyttjas vid vägbeläggningsarbeten, och institutets personal erhålla möjlighet 
att samla för forskningsverksamheten nyttiga erfarenheter.

I de anvisningar för provtagning av material till bituminösa beläggningar, 
som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdade år 1935, föreskrives, att 
vissa materialprov skola insändas till väginstitutet för kontroll. När dessa 
prov inkomma till institutet, registreras de och underkastas en okulär besikt
ning. Med ledning av den erfarenhet, som institutet samlat och så småningom 
samlar, bestämmes vilka provningar, som skola utföras med proven, eller om 
provning är överflödig. Med hänsyn till kostnaden inskränkas provningarna 
i görligaste mån, varvid mer ingående undersökningar av standardmaterialier 
utföras i enstaka fall, medan i flertalet fall endast stickprov av karakteris
tiska och väsentliga egenskaper tagas. Materialprovningarna ha vanligen ut
förts av statens provningsanstalt på rekvisition av väginstitutet. I vissa fall 
har dock väginstitutet verkställt provningen. Detta har varit förhållandet 
beträffande vissa specialundersökningar, när nya, icke standardiserade prov- 
ningsförfaranden måste tillgripas, eller när undersökningarna ingått som ett 
led i institutets forskningsarbete. I regel har institutet utfört undersökningar 
rörande stenmaterial, däribland provningar avseende grusvägbanors ratio
nella sammansättning. Institutet har även utfört undersökningen, när det gällt 
att bestämma lämpligaste blandningsproportioner för asfaltbeläggningar. Så 
snart provningsresultatet förelegat, har väginstitutet avgivit ett utlåtande, vid 
vilket provningsintyget bifogats. I utlåtandet lämnas i allmänhet ett uttalan
de om materialiernas lämplighet till ifrågavarande ändamål.

Materialkontrollen tog sin början i maj 1935. På diagrammet, fig. 2, gives 
en framställning av antalet inkomna prov per vecka under åren 1935 och 
1936. Under 1935 steg antalet prov snabbt från maj till augusti, då ett maxi
mum av 77 prov per vecka kan antecknas. Vissa dagar uppgick antalet in-



sända prov till 20 st. per dag. Det varierande antalet ökade tidvis starkt 
arbetsbördan för institutets personal. Det sammanlagda antalet prov år 1935 
var 671 st. — Under år 1936 har belastningen varit jämnare, men har i stället 
under längre tid varit mycket stor. Det sammanlagda antalet prov år 1936 
har vuxit till 1,140 st.

Materialkontrollen synes sålunda visa tendens att kraftigt tillväxa, var
igenom den lägger allt större anspråk på institutets arbetskrafter — detta 
icke allenast på grund av den hastigt växande mängden av ärenden utan även 
därigenom, att behandlingen av de enskilda proven efter hand blir alltmer 
fördjupad och ingående.

Väginstitutets materialkontroll har under år 1935 närmast handhafts av 
civilingenjören S. Hallberg och under år 1936 av civilingenjören A. von 
Schulzenheim. Den senare har väsentligen medverkat vid detta meddelandes 
utarbetande.

Fig. i. Blankett för 
provanmälan.

Fig. i. Form used 
for recording tests.



Fig. 2. Antalet insända prov per vecka för väginstitutets beläggningskontroll under åren
1935 och 1936.

Fig. 2. Number of tests received each week in 1935 and 1936.

1935 års materialkontroll.

Asfalter (1935). (6° st0
Resultaten av utförda provningar framgå av tabell 1. Undersökningarnas 

omfattning har i hög grad inskränkts. Ofta har endast penetrationen bestämts. 
I allmänhet ha asfalterna fyllt normernas fordringar beträffande de egenska
per, som undersökts. Endast i några fall (S.V. 2231, 2521, 2622) ha fordrin
garna beträffande duktiliteten efter upphettning icke innehållits. Brist i detta 
hänseende anger, att asfalten är särskilt känslig för uppvärmning.

Tjäror (1933).  (71 st.)

Resultaten av utförda provningar framgå av tabell 2. Ofta har provningen 
inskränkts till bestämning av viskositeten.

A v tabellerna framgår, att viskositeten varit den egenskap, som oftast av
vikit från normerna. Avvikelserna ha dock i allmänhet varit små, varför in
stitutet vanligen tillstyrkt tjärornas användning. Vissa av de insända proven 
torde ha tagits ur tjärkokare, som upphettats. Enär denna upphettning med
fört en förändring av egenskaperna, giva analysresultaten i detta fall ej säker 
upplysning om den levererade tjärans beskaffenhet. Upphettningen inverkar 
särskilt starkt på viskositeten. Att märka är, att normernas fordringar enligt 
institutets uppfattning böra gälla den levererade varan, innan den bearbetats 
på arbetsplatsen.

Särskilt anmärkningsvärd är den starka variationen av viskositeten hos 
tjäror av typ Tg, vilken typ användes vid impregnering av grusvägar. Me
dan normerna för normala grusvägbanor föreskriva en viskositet av 20— 50 
sek. (4 mm öppning vid 200 C) har den undersökta viskositeten i några fall 
varit 85— 120 sek. Så tjockflytande tjäror ha icke den erforderliga ned- 
trängningsförmågan i normala grusvägbanor.



A.  5 0  — 7 0 A.  7 0  — 1 0 0 A.  1 0 0  — 1 5 0 A.  1 8 0  — 3 0 0

Normala Exceptionella Fordringar
enligt

normerna

An
tal

Fordringar
enligt

normerna

An
tal

Fordringar
enligt

normerna

An
tal

Fordringar
enligt

normerna
An
tal

S.V.
2231

S.V.
2521

S.V.
2622

Penetration vid 2 5°C
(5 sek, 100 g) . . Viorcmi 13 47— 71 47 49 54 50—70 3 80—90 70— 100 5 100-151 100— 150 6 156-188 180— 300

Mjukningspunkt enl. kula
och ring (K & R) . . . C° 5 5 2 - 5 3 55 56 52 49—60 1 4*6 > 4 6 2 42—45 > 4 3 3 39—41 > 3 0

Brytpunkt enligt Fraass . C° — — — — 11 — 13 <  — 8° 1 — 15 < - 9 — — — 1 — 21 <  — 18
Duktilitet vid:

25°C . . . .  mer än cm 5 >  100 >  100 >  100 >  100 > 10 0 1 >  100 >  100 — — — — —

io°C ........................ cm 6 9— 26 8.5 7 7-5 >  6 3 30-100 — 5 72— 100 — 1 >  100 >  100
Viktförlust vid upphettning

till 163° C under 5 tim.
enl. tyska normer DIN
1995 ........................... % 6 0.2-0.6 0.14 0.3 0.3 <  2 1 0.01 < 2 1 0-3 < 2 2 0.9 — 1.1 < 2 .5

Penetration efter upphett
ning enl. föregående (5 sek,
100 g ) ............... V10 mm — — — 30 3 i — — — — 1 60 — 1 102 —

Minskning av penetrationen
genom upphettning enl.
föregående............... % — — — 39 43 < 6 0 — — — 1 43 < 6 0 1 45 —

Mjukningspunkt (K & R)
efter upphettning enl. före
gående ..................... C° 5 57— 60 61 65 — — 1 5° — 1 52 — 2 4 9 - 5 3 —

Stegring av mjukningspunk-
ten genom upphettning
enl. föregående . . . . C° 5 5— 7 6 9 — <  10 1 4 <  10 1 7 <  10 2 8— 12 < 1 2

Brytpunktens läge efter upp
hettning enl. föregående C° 4 - 1 0 -1 5 — 11 — — < — 6 1 — 14 <  7 — — — — — —

Duktilitet efter upphettning
enl. föreg. vid 25°C . . cm 6 > 6 0 34 10-20 18 > 4 0 1 100 > 4 0 1 >  100 > 4 0 2 >  100

Duktilitet efter upphettning 
enl. föreg. vid io° C . .cm 1 30 >  40
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>
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Fordringar
enligt
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Fordringar
enligt
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S. V.
2444 2 St. I st.

2338
s. \

2415

T .

2595 2019
S.V.
2495

S.V.
2540

S.V.
2730

Viskositet i standard-
viskosimeter, 4 mm
öppn. vid 20°C  . sek 9 2 0 -36 85 58-85 120 20 -50 — — — — — — — — — — — — — — — — —

Viskositet i standard-
viskosimeter, 10  mm
öppn. vid 30°C  . sek — — — — — — 5 28-63 1 12 127 275 80 3 5 — 80 33 40 35-55 IO 52- I O I 1 400 400 55-80 9 8 0 -16 0 172 8 0 -14 0

Fraktionerad destina
tion:

Vatten . . % 5 O.0-3.2. 0.3 — — < 2 .o 1 O.o O.o — ■ — O < 0 .5 — — 2 O -I.i O.o O.o < 0 .5 2 O.o 0 .0 < 0 .5
Lättolja

(intill 1 7o°C) . . % 5 I .0-2.0 0.8 — — < 5 .0 1 O.o O.o — --- O 1 .0 — — 2 0 .0 O.o O.o < 1 . 0 2 O.o 0 .0 < 1 . 0

M ellanolja
( 17 0 —27ocC) . . % 5

WCl1<N00 20.2 — — 12 -2 5 3 7.4- I 3-8 12.6 — --- I I . 4 O— 16 - - — 3 5 .4-8.0 4-i 3-7 0 - 10 2 5.6-6.5 5-5 0-8

Tungolja
(270—300cC) . . % 5 4.8 -5 .3 5.6 — — 2-8 3 5.9—6 .3 6.5 — --- 6.6 4 — 12 — — 3 5 .1-6 .5 4.9 4.2 4 - 12 2 5-8—5-9 5.8 3 - 1 0

Antracenolja (korri
gerad med hänsyn
till beckets m juk
ningspunkt) . . . % 5 20 .1-2 2 .8 T5-7 — — 17-27 3 13 .6 -23 .9 17-3 — — 14.3 I 7 — 3I — — 3 23.8-26 .3 24.1 25.4 17-31 2 22 .3-25 .8 23.2 17 -2 7

Beck av mjuknings
punkt K & S = 6f C % 5 48.7-50.9 56.7 — — 47-53 3 62.4-65.5 6 3.1 •— --- 67.0 56— 67 — — 3 6 1 . 1 —61.9 66.2 66.2 59-67 2 62.3-64.8 64.9 6 1-7 0

Förluster under
destillationen . . % 5 0 .1— 0.9 0.7 — — — 3 O.4-0.8 0.5 — --- O.7 — — — 3 0 .5 -0 .7 0.7 0.5 — 2 0.5-0 .7 0.6 —

Naftalin . . . % 3 1 .2 - 1 .6 — — — < 6 2 O— I.9 O.o — 1.6 <5 — — — — — — — 2 I .2 - I .3 I . i < 3
Fritt kol ...............% 1 3-7 3 .1 — 2 - 1 0 3 4.2-4 .9 4.8 — 4.2 5 - 1 8 — — 1 6.0 7-5 — 5 - l8 — — 5-2 5 - 18

Specifik vikt vid 2 5°C 1 — 1.13 6 — < 1 . 2 — — 1 .1 7 1 — I .i  7 < 1 . 2 2 — — — — — — — — — - —
Flam punkt. . . . C° 4 53-6 4 — — — — — — I06 — --- — — — — — — — — — — — — —

1 4 st. över 80.



Tjärornas sammansättning, bestämd genom fraktionerad destillation, har 
i regel varit normenlig. I vissa fall har dock tjärans kvalitet icke varit full
god. Sålunda levererades från ett gasverk i landsorten en tjära av ojämn 
kvalitet med alltför låg halt av antracenolja och fritt kol (S.V. 2019). Enär 
tjäran tillverkats innan normerna trätt i kraft, medgavs emellertid använd
ningen av denna tjära efter tillstyrkan av institutet. Under vintern 1935 
— 1936 ombyggdes destillationsanläggningen i syfte att erhålla en bättre 
vägtjära.

I en del tjärprov har vatten iakttagits. I ett prov uppgick vattenhalten 
till 1 .1  % eller mer än dubbelt så mycket som normerna tillåta. Är: vatten
halten hög, kan detta bl. a. medföra, att tjäran har benägenhet att koka över 
vid upphettningen, vilket även lär ha inträffat på arbetsplatsen vid använd
ning av en av de vattenhaltiga tjärorna.

På grund av inkomna förfrågningar, huruvida tjärans viskositet ändras 
vid lagring, har institutet utfört en specialundersökning. Viskositeten hos 
några olika tjäror undersöktes med viss tids mellanrum. För varje undersök
ning upphettades provet till 70 å 800 C och rördes omsorgsfullt, så att tjäran 
blev homogen. Resultatet framgår av följande tabell.

Tabell j .
Förändring av vägtjärans viskositet vid  lagring.

Prov n:r i:a bestäm
ning

2:a bestäm
ning

Tid mellan 
i:a och 2:a 
bestämning

Använd viskosi- 
meter

S.V . 2180 21 sek 21 sek 95 dygn 4 mm öppning
» 2083 28 29 » 123 » 10 » »
» 2100 52 » 49 » 116  » 10 » »
» 2019 80 » 77 » 150 » 1 0 »  »
» 2091 IOI » 95 » 124 » 10 * »
» 2226 160 » 156 » 84 » 10 » »
» 996 143 T> 157 » 2 år 130 d. 1 0 »  »

Skillnaden i viskositet mellan de båda bestämningarna är så obetydlig, att 
den faller inom försöksfelens område. Viskositeten har sålunda praktiskt ta
get ej förändrats genom lagringen. Det bör dock observeras, att vid lagring 
av en tjära vissa ämnen utkristallisera ävensom att en långsam sedimente- 
ring av de tyngre kolvätena antagligen äger rum, varigenom tjäran blir in- 
homogen och viskositeten olika i olika lager av kärlet. Om tjäran upp
hettas och omröres, vilket sker vid tjärans användning på arbetsplatsen, lik
som det skett vid väginstitutets försök, blir emellertid tjäran åter homogen 
och återfår sin ursprungliga viskositet.

Emulsioner (1935)- (19 st.)
Resultaten av utförda provningar framgå av tabell 4. Provningarna ha i 

allmänhet endast avsett vattenhalten och mjukningspunkten enligt kula- och 
ringmetoden för asfalten, erhållen ur emulsionen genom uttorkning på ogla-



Emulsioner (7935).

Märke V  attenhalt

%

Mjuknings
punkt 

K & R 3

C°

V i s k o s i t e t

Engler

20°C

Standardviskosi- 
meter med 4 
mm öppning 

20°C sek

A . . . medeltal 44-7 4 i _ _
B . . . . 44*3 44 3-6 5-7
C . . . . » 47.0 40-5 4-35 6.1
D . . . . 47.6 — 5-95 8.3
E . » 49.1 4 i 3*45 — 5 —
F . » 51.1 — — —
G . . . . » 43-9 4 i 5-25 6.8
H . . . » — — 4-5 6.1
I 1 . » 48 41.8 — —
p . » 45-1 — — 13.0

serad porslinstallrik. Vidare ha en del undersökningar utförts beträffande 
viskositeten.

Vattenhalten har i allmänhet hållit sig under den i normerna angivna övre 
gränsen 50 %. Några undantag finnas dock, varvid emellertid överskridan
det endast varit obetydligt. Olika märken ha haft något olika vattenhalt, 
varierande mellan 44.3 och 49.1 % i medeltal. Räknas variationen i procent 
av den nyttiga beståndsdelen asfalt finner man en skillnad mellan olika 
emulsioner av ca 8 %, en med hänsyn till emulsionernas pris icke obetyd
lig variation.

Mjukningspunkten hos asfalten har varit ganska lika för olika märken 
och har legat något över 400 C.

Viskositeten hos de undersökta emulsionerna har varit rätt olika och va
rierat mellan 3.05 och 7.95 Engler-grader vid 200 C för normala emulsioner 
(ej specialemulsioner). Emulsioner avsedda för indränkning och ytbehandling 
böra ej vara alltför lättflytande, enär i så fall asfaltskikten på stenarna bli 
för tunna, varjämte en alltför lättflytande emulsion har benägenhet att bl. a. 
i lutningar rinna bort. Med hänsyn härtill bör viskositeten ej vara mindre 
än 4 Engler-grader eller 6 sek. i standardviskosimetern med 4 mm öppning. 
Flera av de undersökta emulsionerna ha sålunda varit alltför tunnflytande.

En specialundersökning har utförts rörande viskositeten. Sedan standardviskosime
tern nu är antagen för tjäror, är det önskvärt, att samma apparat användes även för 
emulsioner, isynnerhet som standardviskosimetern är enklare att använda än Engler- 
viskosimetern. Den normala standardviskosimetern har 10  mm diameter hos utlop
pet, vilket är för mycket för de tunnflytande emulsionerna. Ett munstycke med 4 
mm öppning skulle för dem vara bättre anpassat. I syfte att erhålla jämförande

1 Tillverkad på arbetsplatser.
2 Specialemulsion.
3 Hos indunstningsåterstoden efter torkning på oglaserad porslinstallrik.



siffervärden för viskositeten i Englerviskosimetern vid 2 0 ° C  och viskositeten i stan
dardviskosimetern med 4 mm öppning vid 2 0 ° C  ha jämförande undersökningar ut
förts av institutet (se fig. 3). Det visade sig därvid, såsom fram går av figuren, att 
ett nära rätlinjigt samband förefanns mellan viskositeten i Englergrader och viskosi
teten 1 standardviskosimetern vid 2 0 0 C . De erhållna värdena ligga inom det om
råde, som är av intresse, samlade kring en rät linje av ekvationen:

^ S 4  =  0 , 5  +  3 - 9

där yj —  viskositeten i sek, mätt i standardviskosimetern med 4  mm öppning 
54 vid 2 0 °C  

Tj g  =  viskositeten i Englergrader.

Med hänsyn till att emulsionerna äro dispersa system kan ett exakt samband mel
lan de båda viskosimetrarna ej påräknas, överensstämmelsen är dock så god, att 
omräkningsformeln är användbar för praktiskt bruk.

Väginstitutet har även utfört en undersökning i syfte att jämföra viskositeten vid  
i 5 ° C  och viskositeten vid 2 0 ° C  i standardviskosimetern för ett antal emulsioner. 
Undersökningen gav vid handen, att viskositeten vid 1 5 0 C  var helt obetydligt större

De under år 1935 utförda provningarna ha legat till grund för de änd
ringar och tillägg till emulsionsnormerna, som utgåvos av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen våren 1936.

Stenmaterial (1935).

Till väginstitutet insändes under året ca 350 st. prov av stenmaterialier till 
vägbeläggningar, såväl pågrus till ytbehandlingar och indränkningar som 
stenmaterial till högklassiga beläggningar. Dessa prover ha i stor utsträck
ning undersökts beträffande kornstorlek och en del även beträffande flisig- 
het och hållfasthet. De båda senare egenskaperna undersöktes enligt nya, 
under år 1935 vid institutet utexperimenterade metoder. Redogörelse för 
dessa undersökningar lämnas i samband med redogörelse för 1936 års un
dersökningar (sid. 18).

Beläggningsmassor och beläggningar. (133 st.)

För dessa undersökningar redogöres i samband med 1936 års material
kontroll (sid. 31).

1936 års materialkontroll.

Asfalter (1936). ( m  st.)

Asfalter A 50— 70 hava vid provning givit de resultat, som framgå av 
tabell 5.

Samtliga provade asfaltsorter av denna grupp ha i alla avseenden upp
fyllt normernas fordringar. De erhållna värdena äro i regel jämna. Ett par 
asfaltsorter visa emellertid låga värden på duktiliteten vid 250 C efter upp
hettning, vilket synes antyda en i förhållande till övriga provade asfalter 
inom gruppen sämre kvalitet.



Asfalter A. 50— 70 Asfalter A. 100— 150

Antal Normernas
fordringar Antal Normernas

fordringar

Penetration vid 2 5°C . Viomm 11 49—72 50— 70 13 91 — 166 100— 150
Mjukningspunkt enl. kula och

/~>Cr in g ..................................C 9 5 1 - 5 6 49— 60 4 44— 49 minst 430
Brytpunkt enl. Fraass. . . .  t> 6 —9— 17 högst — 8°C 2 - 1 5 - 1 7 högst — 12°C
Duktilitet vid 2 5 ° C ............ cm 5 >  100 minst 100 cm 3 > 10 0 minst 100 cm

O/""'» » 10 C ............ » 7 1 1 — 31 minst 6 cm 2 >  100 —
Viktförlust vid upphettning till

i 63°C under 5 tim. enl. tyska
norm er......................vikt-% 7 0.2— 0.3 högst 2.0% 5 0.4— 0.8 högst 2.0%

Penetration efter upphettning
enl. föregående . . . 1liomm 1 47 — 2 74— 79 —

Minskning av penetrationen vid
upphettning enl. föregående % 1 33 högst 60% 2 44 högst 60%

Mjukningspunkt efter upphett
ning enl. föregående . . . C° 6 57— 62 — 3 52— 55 —

Stegring av mjukningspunkten
vid upphettning enl. före
gående ............................C° 6 6— 7 högst io° 3 6— 9 högst io°C

Brytpunkt efter upphettning enl.
föregående..................... C° 2 — 12—14 högst — 6° 1 — 12 högst — 9

Duktilitet vid 25°C efter upp
hettning enl. föregående . cm 7 > 4 2 minst 40 cm 3 > 5 5 minst 40 cm

Duktilitet vid io°C efter upp
hettning enl. föregående . cm 3 6— 9 — 2 1 to 'sJ —

Asfalter A 100— /jo  ha provats med det resultat, som framgår av tabell 5.
De provade asfalterna hava rätt varierande hårdhetsgrad; penetrationen 

varierar mellan 91 och 166. Samtliga uppfylla normernas fordringar med 
undantag för några asfalter med penetrationen ca 91, vilket måste anses vara 
en för indränkning mindre lämplig hårdhet.

Asfalter A 180— joo hava vid provning givit de resultat, som framgå av 
tabell 6.

Asfaltsorterna inom denna grupp ha varit av mycket varierande beskaffen
het. Flera av dem uppfylla icke normernas fordringar.

Flertalet (25 st. av 34 st.) har penetrationen under 200. Penetrationen är i 
flera fall (8) lägre än 180, den i normerna föreskrivna lägre penetrations- 
gränsen. I ett par fall är penetrationen något högre än 300, den övre till- 
låtna gränsen.

Att vissa prov ha lägre penetration än vad normerna föreskriva beror 
sannolikt i en del fall på, att asfalten ändrat sina egenskaper vid upphett
ningen på arbetsplatsen. Penetrationen hos asfalt ändras genom upphettning, 
även om temperaturen vid upphettningen ifråga icke är högre än vad som



Fig. 3. Samband mellan viskositet i Englerviskosimeter och viskositet i standardviskosi- 
meter med 4 mm öppning hos några undersökta emulsioner.

Fig. 3. Relation between viscosity in Engler viscometer and in the tar viscometer B. E. S. A.
1930 (orifice 4 mm) for some emulsions.

Fig. 4. Samband mellan penetration före upphettning och duktilitet efter upphettning hos 
några undersökta asfalter. X  duktilitet vid 25° efter upphettning,

• duktilitet vid io° efter upphettning.
Fig 4. Relation between penetration and ductility of some bitumens after heating.

kan anses tillåtligt. I följande båda fall har det direkt kunnat påvisas, att 
asfalten förändrats genom upphettning på arbetsplatsen: Ett prov, som var 
taget ur en uppvärmningscentral, hade penetrationen 166, medan ett prov 
ur samma leverans, men taget ur fat, hade penetrationen 195. Ett annat prov, 
som var taget ur kokare, hade penetrationen 158, medan ett prov ur samma 
leverans, men taget ur fat, hade penetrationen 182.

Det är av särskild vikt vid användning av mjuka asfaltsorter att dessa 
upphettas med försiktighet på arbetsplatsen, så att de ej bliva skadade.

Fordringarna beträffande mjukningspunkt, brytpunkt och duktilitet före 
upphettning ha uppfyllts av samtliga prover med undantag av ett prov, som 
hade en duktilitet av 67 cm. Detta torde emellertid bero på, att provet av 
någon anledning innehöll vatten.

Egenskaperna efter provens upphettning under 5 timmar på laboratoriet 
äro mycket varierande och fylla i flera fall icke normernas fordringar. Så
lunda har penetrationen i 3 fall sjunkit mer än vad som tillåtes i normerna. 
De största skiljaktigheterna förefinnas emellertid beträffande duktiliteten 
efter upphettning. Medan normerna föreskriva, att duktiliteten skall vara 
minst 40 cm efter upphettning, förekomma värden, som avsevärt understiga 
denna siffra.

På diagrammet fig. 4 angives sambandet mellan penetration och dukti
litet efter upphettning för under år 1936 undersökta asfaltprov. Såsom sy
nes av kurvan för duktiliteten vid io° C efter upphettning sjunker denna 
duktilitet tämligen lagbundet, när penetrationen minskas. När asfaltens pe
netration är mindre än 180, är duktiliteten normalt mindre än 40 cm. Låga

Fig- 3- Fig. 4.



N o r m a l a 1 E x c e p t i o n e l l a
Normernas
fordringar

Antal S. V.
3552

S. V.
3585

S. V.
3598

S. V.
3612

S. V.
3702

S. V.
3755

S. V.
3797

) 5 127— 179 1
Penetration vid 2 5°C . . . 1/'io mm r

180— 200 \ 175 183 196 136 158 191 211 180—300
) 8 201— 318  j

Mjukningspunkt enligt kula och ring . . . C° 6 3 5 —46 42 40 39 4 i 44 — 39 minst 30°C
Brytpunkt enligt Fraass . . ............ C° i —  2 8 3 — 22 — — — — — — högst — 18cC
Duktilitet vid io°C ..................................cm 13 >  IOO2 >  100 — >  IOO — >  IOO >  IOO >  IOO minst 100 cm
Viktförlust vid upphettning till i 63cC under

5 tim. enligt tyska norm er............ vikt-% 14 0.7 — 2.6 1.2 1.2 0.9 0.8 0.8 1 . 3 1.2 högst 2.5 %
Penetration efter upphettning enligt före

gående ...........................................V10 mm 13 82 —  137 — 82 94 63 83 76 73 —
Minskning av penetrationen vid upphettning

enligt föregående.....................................% 13 3 8 - 6 5 — 55 52 54 47 60 65 högst 60%
Mjukningspunkt efter upphettning enligt

föregående..............................................C° 5 45 — 51 50 5 i 49 52 54 — 49 —
Stegring av mjukningspunkten vid upphett

ning enligt föregående............................C° 5 8— 10 8 11 10 11 10 — 10 högst 12

Brytpunkt efter upphettning enligt före
gående .................................................... C° i — 243 — 18 — — — — — — högst — 13

Duktilitet vid io °C  efter upphettning enligt
föregående..............................................cm 14 40—92 26 25 29 17 30 26 15 minst 40 cm

1 Samt avvikande endast betr. penetrationen.
2 1 st under 100.
3 Det undersökta provet hade penetrationen 304.



duktilitetsvärden samtidigt som låg penetration (S.V. 3702 och S.V. 3612) 
indikera därför ej någonting onormalt hos asfaltprovet.

Det har vid i november 1936 företagen undersökning visat sig, att asfal
tens egenskaper efter upphettning bero icke blott av temperaturen i det 
värmeskåp, i vilket upphettningen företages, jämte andra faktorer, som 
standardiserats i tyska normerna, utan även av formen och den övriga be- 
skaffenheten hos detta skåp. De i tabellerna angivna värdena hava samtliga 
av statens provningsanstalt erhållits vid upphettning i samma skåp (Helios) 
och äro alltså jämförbara med varandra. Frågan är för närvarande föremål 
för utredning vid provningsanstalten.

Tjäror 1936. (45 st.)
Egenskaperna hos under år 1936 undersökta tjärprover framgå av tabell 7. 

Avvikelser från normerna ha förekommit i relativt få fall. Större avvikelser 
visar endast tjäran S.V. 3197, T  35— 80, avsedd till ytbehandling. Denna 
tjära hade en viskositet av endast 9 sek vid 300 C i standardviskosimeter med 
10 mm öppning. Som var att vänta, visade denna tjära i praktiken dålig för
måga att binda stenmaterialet i beläggningen. Så snart resultatet av viskosi- 
tetsundersökningen blivit känt för leverantören, utbytte denne tjäran S.V. 
3197 mot en tjära med 5 6 sek viskositet.

Ett prov av vägtjära T  55— 80, som inlämnats till väginstitutet av Gas- 
och Koksverkens Ekonomiska Förening, har undersökts av holländska statens 
väglaboratorium med avseende på mikronhalt. Med mikroner menas de par
tiklar i tjäran, som, sedan tjäran lösts i ett för metoden särskilt lämpat lös
ningsmedel, passera genom ett filter, men äro synliga i mikroskop med 400 
gångers förstoring. I holländska normerna föreskrives, att mikronhalten skall 
vara minst 10 miljoner pr mm3. Provet hade, filtrerat, en mikronhalt av 43 
miljoner pr mm3 och ofiltrerat en mikronhalt av 77 miljoner pr mm3. Tjäran 
ifråga betecknades av doktoringenjör Nellensteyn vid Hollands väglabora
torium »mikronenreich».

Asfalttjäror 1936. (24 st.)

Till väginstitutet ha under år 1936 insänts 14 st. prov av asfalttjära A T  
15/85 och 7 st. prov av asfalttjära A T  80/20. A v den förra typen ha tre 
prov undersökts beträffande viskositet vid 300 C i standardviskosimeter med 
10 mm öppning. Viskositeten för dessa prov varierade mellan 104 och 147 sek.

Förutom nämnda prov av asfalttjäror har väginstitutet erhållit 3 st. prov 
av asfalter, till vilka på arbetsplatsen tillsatts 10— 15 % tjära T  35 — 80. 
Dessa bindemedel hade följande egenskaper:

S . V .  3 6 5 1 S . V .  3 6 6 5 S . V .  3 6 6 7

Penetration............................................................. 1 7 4 1 8 6 206
Duktilitet vid i o ° ...........................................cm 6 7 >  100 >  100
Viktförlust vid upphettning till i 6 3 ° C  under 5 

tim. enligt tyska normer............................% 2.0 1 . 6 1 . 9

Duktilitet vid io°C efter upphettning enligt 
föregående.................................................... cm 13 21 1 7



Tg. T  35— 8o T  3 5 - 5 5 T  55— 80 T  80— 140

3 st. 2 St.
Normer
nas ford

ringar

S.V.
3197

S.V.
3256

Normer
nas ford

ringar
2 St.

Normer
nas ford

ringar

An
tal

Normer
nas ford

ringar

An
tal

Normer- 
nas ford

ringar

Viskositet i standardviskosi- 
meter, 4 mm öppning vid 
20° C  ........................ sek 33— 75 23— 38 20— 50

Viskositet i standardviskosi- 
meter, 10 mm öppning 
vid 3 o ° C .................. sek 9 61 35 — 80 5 5 - 6 6 3 5 - 5 5 12 5 6 - 8 8 55- 8o 3 79-108 80— 140

Fraktionerad destillation : 

Vatten........................ % 0.9— 1.7 _ högst 2.0 0 0 högsto. 5 O högst 0.5 6 0 högst 0.5 1 0 högst 0.5
Lättolja (intill i7o°C) % 1.2— 1.9 — högst 5.0 0 0 högst 1.0 O högst 1.0 6 0 högst 1.0 1 0 högst 1.0
Mellanolja (170 -27o°C) % 18.6— 19.9 — 12 —25 15 i3 -i 0— 16 IO.9 0— 10 6 7 .4— 12.41 0— 10 1 7-7 0—8
Tungolja (270— 300°C) % 4-3 — 4-7 — 2— 8 6.2 6.3 4— 12 5.0 4— 12 6 5.2— 7.0 4— 12 1 5.6 3 — 10
Antracenolja (korrigerad 

med hänsyn till beckets 
mjukningspunkt) . . % 18.3— 19.9 17 — 27 19.5 14.6 17— 31 21.3 17— 31 6 14 .3 -2 1.92 17—31 1 23.2 17— 27

Beck av mjukningspunkt 
K & S =  6f C  . . . .  % 52.4— 53.5 _ 47— 53 58.9 65.6 56—67 62.2 56—64 6 62.6— 66.4 59— 67 1 62.9 6 1— 70

Förluster under destilla- 
tio n en ..................... % 0.7— 1.5 — — 0.4 0.4 — 0.6 — 6 0.5— 0.6 — 1 0.6 —

Naftalin . . . .  . . % — — högst 6 — 0 högst 5 2.9 högst 5 1 1.8 högst 4 1 0.1 högst 3

Fritt k o l ........................ % 3-9 — 2— 10 — 6.2 5 - 1 8 6.6 5 - 1 8 2 6.1— 6.6 5 - 1 8 1 5 - 1 8

1 1 st. över 10. 2 1 st. under 17.



Proven skilja sig alltså från asfalter A  180— 300 genom sin låga duktilitet 
efter upphettning.

Några ytterligare undersökningar av asfalttjäror har väginstitutet icke 
utfört med undantag för två asfalttjäror A T  80/20, vilka insänts från samma 
arbetsplats, och av vilka den ena visat sig ha god och den andra dålig binde- 
förmåga. Prov av dessa asfalttjäror ha ingående undersökts, utan att likväl 
orsaken till skillnaden i bindeförmåga kunde klarläggas.

De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos asfalttjäror äro ännu föga 
utforskade. Detta har medfört, att svenska såväl som utländska normer för 
asfalttjäror äro föga detaljerade. I de svenska bestämmelserna för asfalt- 
tjära A T  80/20 angives den ursprungliga asfaltens och tjärans beskaffenhet 
samt det förhållande, i vilket dessa ämnen skola ingå. Därutöver säges en
dast, att bindemedlet skall vara »homogent utan nämnvärd utflockning». 
För asfalttjära A T  15/85 gäller detsamma, dock finnas för detta bindemedel 
ytterligare vissa bestämmelser om viskositet och egenskaper vid analys en
ligt de metoder, som tillämpas för vägtjäror.

Det har icke ansetts möjligt att av beskaffenheten hos ett prov asfalttjära 
med säkerhet avgöra vare sig mängden eller beskaffenheten hos den i binde
medlet ingående asfalten och tjäran. För asfalttjära A T  15/85 finnes en me
tod (angiven i D IN  1995 U 20) att ungefärligt bestämma tjärhalten, men 
försöksfelen i denna metod äro stora. För asfalttjära A T  80/20 kan metoden 
icke användas.1 Det är således f. n. icke möjligt att av beskaffenheten hos 
ett prov av asfalttjära A T  80/20 avgöra, om bindemedlet uppfyller be
stämmelserna eller icke.

En möjlighet att uppskattningsvis bedöma sammansättningen hos en asfalt
tjära gives därigenom, att stenkolstjära i mycket utspädda lösningar (exem
pelvis 1 gr pr liter) ger en karakteristisk fluorescens vid bestrålning med 
ultraviolett ljus. Fluorescensen är, för en viss koncentration av bindemedlet 
i lösningen, starkare ju mera tjära bindemedlet innehåller. Någon utarbetad 
metod för bestämning av tjärhalten på detta sätt finnes dock icke.

överhuvudtaget torde ett avsevärt forskningsarbete behöva nedläggas, in
nan normer för asfalttjära, liknande dem, som gälla för asfalt och tjära, 
kunna utarbetas. För att något minska svårigheten att bedöma prov av 
asfalttjära synes önskvärt, att prov av den asfalt och den tjära, av vilken 
asfalttjäran tillverkas, insändes till väginstitutet.

Emulsioner (1936). (38 st.)
Egenskaperna hos under år 1936 undersökta asfaltemulsioner framgå av 

tabell 8. I de år 1936 fastställda tilläggen till bestämmelserna finnes angivet, 
att viskositeten hos emulsionerna bör vara minst 6 sek. vid 200 C i standard- 
viskosimeter med 4 mm öppning samt att mjukningspunkten hos indunstnings- 
återstoden, bestämd enligt kula- och ringmetoden, bör vara 30— 450 C. A v 
tabell 8 framgår, att ett stort antal under år 1936 undersökta prov av emul-

1 En annan metod har utarbetats av det danska väglaboratoriet och föreslagits att inta
gas i de danska normerna. Denna metod är tämligen komplicerad och har ännu ej prövats
i Sverige. Även denna metod avser närmast asfalttjära A T  15/85.
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Tabell 8.

sioner haft lägre viskositet än 6 sek. Bestämmelsen om mjukningspunkt upp- 
fylles av samtliga undersökta prov utom ett.

Mindre goda resultat ha, enligt vad väginstitutet inhämtat, i en del fall 
uppnåtts med under år i 936 utförda indränkningar och ytbehandlingar med 
emulsion. I två fall gäller detta arbeten under väg- och vattenbyggnadssty
relsens kontroll, och prov av emulsioner och stenmaterial ha insänts till väg
institutet från dessa båda arbeten. Emulsionerna uppfyllde i båda fallen 
bestämmelsernas fordringar beträffande viskositet och vattenhalt.

För att om möjligt söka klarlägga orsaken till de nämnda misslyckandena, 
igångsattes en undersökningsserie rörande vattenbeständigheten hos de binde- 
medelsskikt, som utfällts ur emulsioner på en del olika stenmaterial. Vid 
denna undersökning användes två vanliga emulsioner samt huvudsakligen 
de stenmaterial, som insänts till väginstitutet från de ovannämnda misslyc
kade beläggningarna. Undersökningen utfördes så, att stenarna neddoppades 
i emulsion ca 1 minut och därefter torkades i luft vid rumstemperatur i 1 
eller 2 dygn. Stenarna voro då fullständigt täckta av en ungefär jämntjock 
bindemedelshinna. Efter lufttorkningen lagrades stenarna i destillerat vatten. 
Som exempel anföras följande iakttagelser vid vattenlagringen. (Se tabell 
nästa sid.)

Bindemedlet visade i samtliga fall en tendens att samla sig i form av 
droppar. Med en annan emulsion erhölls ungefär samma resultat. Den ena 
emulsionen gav bättre vidhäftning efter 24 timmars lufttorkning, medan den 
andra emulsionen gav bättre vidhäftning efter 48 timmars lufttorkning.

1 Stabil emulsion.
2 Hos indunstningsåterstoden efter torkning på oglaserad porslinstallrik.

M ä r k e Vattenhalt

%

Mjuknings
punkt

K &  R 2 

C°

Viskositet 
standardviskosi- 

meter med 4 
mm öppning 

vid 20°C

Duktilitet2 
vid 25°C

cm

B , . . . medeltal (4 st.) 43-4 41.7 4.9— 7.0 >  100

C » (9 » ) 47.6 38 5-5 V 0 
00

O 
Un

D . . » (4 » ) 47.0 37 8.3 > 1 0 0

F  . . 
G
H  . .

K  
L  
M 
N  .
O .

............S.V ,
»

. . »
»

. . .  »
»

■ 3432 
35461 
3048 
3722 

3369 
3431 
3435 
3480 

3758

51-3
44.2
46.0

37-3
5 2 . 5

44.9
46.9

47.*

27
38

43

5-9
7-3 •
5-7
9.4

5-4
7-3
5-3
5.0

5-̂

63



S t e n a r t I a k t t a g e l s e r

I. Diabas . . .  .................. Stenarna efter 2 dygns vattenlagring nästan helt täckta 
av bindemedel.

En stor del av stenens ytor blottade efter 3 timmars 
vattenlagring.

Efter 1 dygns vattenlagring en mindre del av stenens 
ytor blottade. Därefter ingen ökning i de blottade 
ytornas storlek.

Efter 1 dygns vattenlagring var nästan hela stenens yta 
blottad.

II. Granit (medelkornig, glimmerrik)

III. Stockholmsgranit.........................

IV. Kvartsit........................................

Försök utfördes med samma stenmaterial men med användande av varm 
asfalt pen. 180 och tjära T  35— 55 istället för emulsion. Efter behandlingen 
med bindemedel lagrades stenarna 24 timmar i luft vid rumstemperatur. De 
bindemedelsskikt, som härvid erhöllos, voro beständiga vid vattenlagring un
der samma förhållanden som de förut beskrivna försöken med emulsioner. 
Stenarna voro efter 1 veckas vattenlagring så gott som helt täckta av 
bindemedel.

Det till väginstitutet från den ena av de förut nämnda misslyckade be
läggningarna insända stenmaterialprovet utgjordes huvudsakligen av den 
glimmerrika graniten II och kvartsiten IV , varjämte grönstenar och en del 
hårda, siluriska bergarter förekommo. Orsaken till misslyckandet kunde i 
detta fall delvis antagas vara den dåliga vidhäftningen hos en del av sten
materialet, särskilt kvartsiten. I enlighet med väginstitutets anvisningar an
vändes i fortsättningen varma bindemedel till stenmaterialet ifråga. Ur kost
nadssynpunkt kunde stenmaterialet ej utbytas mot annat bättre.

Försöksresultaten tyda på, att större vikt än hittills bör läggas vid att icke 
utföra emulsionsindränkningar under perioder med regnig väderlek. De visa 
även behovet av ett omfattande forskningsarbete rörande vidhäftningen mel
lan bitumen och stenmaterial.

Stenmaterial (1935 och 1936). (Under 19 36 666 prover.)

Till väginstitutet insända prov av stenmaterial ha utgjorts av makadam, 
singel, grus, sand, stenmjöl, fillermaterial, lera och pinnmo och ha varit av
sedda till bituminösa beläggningar eller till grusvägar.

S t e n m a t e r i a l  t i l l  b i t u m i n ö s a  b e l ä g g n i n g a r .
Stenmaterial till bituminösa beläggningar ha undersökts och bedömts med 

hänsyn till kornstorlek, renhet, kornform, hållfasthetsegenskaper eller vid
häftning till bituminösa bindemedel.

Kornstorleken hos stenmaterial till bituminösa beläggningar har i regel 
endast undersökts, när anledning funnits att förmoda, att materialet haft 
felaktig kornstorlek eller när sådan undersökning uttryckligen begärts. Det 
har nämligen förutsatts, att siktning av stenmaterial i regel bör kunna ske 
på arbetsplatsen.



Fig. 5. Väginstitutets stavsiktar.
Fig. 5. Flake sorters.

Grovmakadam och kilsten till indränkningar ha endast siktats i ett fåtal 
fall. I regel ha dessa material haft lämplig kornstorlek.

Pågrus till indränkningar och ytbehandlingar ha i en del fall haft en 
kornstorlek, som avvikit från den i bestämmelserna föreskrivna. En allmän 
tendens synes råda på många håll att använda pågrus med mindre kornstor
lek än den i arbetsbeskrivningarna angivna. Under år 193 6 var detta fallet 
med 30 prov av pågrus.1 Den vid 1936 års revision av normerna införda 
välbefogade bestämmelsen, att pågrus vid indränkning typ IA  4 och IT  4 
skall ha en kornstorlek mellan 6 och 1 1  mm, synes hava vållat särskilda svå
righeter. A v 9 undersökta prov har nämligen intet enda uppfyllt bestämmel
sernas fordringar i detta avseende utan i regel haft mindre storlek.

Stenmaterial till blandningsbeläggningar såsom sand och makadam till 
topeka, makadam och stenmjöl till tjärbetong ha i de flesta fall haft lämplig 
kornstorlek. För makadam till topeka har man ofta föredragit en kornstor
lek av 4— 8 mm framför den i arbetsbeskrivningen angivna 4— 1 1  mm.

Fillermaterial har i regel uppfyllt bestämmelsernas fordringar beträffande 
kornstorleken. Tvenne prov, båda härstammande från samma leverantör, in- 
nehöllo dock endast 56—69 % material, passerande sikt med 0.075 mm mask
vidd, medan normerna föreskriva, att minst 80 % skall passera denna sikt.

Renhet. Bedömning av stenmaterialets renhet har vanligen skett endast 
genom okulärbesiktning. Orent, dammigt eller lerhaltigt stenmaterial före
kom i en del fall år 1935, men var under år 1936 mycket sällan före
kommande.

Kornform. I gällande bestämmelser anges, om till ett visst ändamål skall 
användas makadam eller om natursingel får användas. I de fall, då makadam

1 Pågruset hade år 1936 i allmänhet avsevärt bättre kornstorlek än 1935.



är föreskriven, avses i de flesta fall, att makadamstenarna under vältningen 
skola kilas ihop till fasta förband och därigenom giva beläggningen dess 
stadga. För att makadamen skall få god kilningsförmåga, finnas i normerna 
angivna vissa minimimått på rullsten, som avses att användas som utgångs
material vid makadamtillverkningen. Det har i en del fall visat sig, att 
nämnda bestämmelser icke följts, utan att prov av makadam, som insänts 
till väginstitutet, innehållit hela rullstenar eller rullstenar, som varit så obe
tydligt krossade, att större delen av ytorna varit runda.

Platta och avlånga stenar äro mindre lämpliga för bituminösa beläggnin
gar i allmänhet än stenar av mera kubisk form, emedan de ha mindre mot- 
ståndsförmåga mot krossning och nötning av trafiken. I sådana blandnings- 
beläggningar, som skola ha tät sammansättning, äro platta och avlånga ste
nar även olämpliga, emedan de försvåra stenmaterialets och beläggningens 
komprimering.

För att erhålla ett mått på innehållet av platta stenar (»flisigheten») har 
väginstitutet konstruerat en serie av s. k. stavsiktar (fig. 5), harpor med 
rektangulära springor i stället för de vanliga siktarnas kvadratiska maskor. 
För mätning av flisigheten med dessa stavsiktar har väginstitutet utarbetat 
följande metod:

1. A v det prov, som skall undersökas, utsorteras en fraktion med för
hållandet \Jz: 1 mellan de använda siktarnas maskvidd

(ex. 8— 5.6, 1 1 .3 — 8 eller 16— 11.3  mm).

2. Den uttagna fraktionen sorteras på en serie stavsiktar med samma fria 
avstånd mellan stavarna som maskvidden i väginstitutets siktserie (2, 4, 5.6, 
8, 11 .3  och 16 mm).

En siktkurva uppritas, som anger resultatet av sorteringen på stavsiktarna 
( =  harpningen). Ju  mera denna kurva, »harpkurvan», avlägsnar sig från frak
tionens siktkurva vid sortering på siktar med fyrkantiga hål, desto flisigare 
är materialet (fig. 6). En blick på »harpkurvan» ger sålunda, sedan något 
jämförelsematerial samlats, direkt upplysning om materialet är flisigt eller 
ej. För att erhålla ett tal för flisighetsgraden, »flisighetstalet», kan man ange 
mängden stenar, som passera en viss stavsikt så vald, att nämnda mängd om
fattar utpräglat platta eller flisiga stenar. Det har visat sig lämpligt att i 
detta syfte välja en stavsikt med avståndet mellan stavarna =  hälften av den 
större av de siktar, som använts vid uttagandet av fraktionen. Om sålunda 
den utvalda utgångsfraktionen är 1 1 .3 — 8 mm, så anges flisighetsgraden, 
»flisighetstalet», av den mängd, som passerar 5,6 mm stavsikt och som huvud
sakligen utgöres av utpräglat platta stenar i den nämnda fraktionen. Flisig
hetstalet varierar vanligen mellan o och 50 vikt-% .

Flisighetstalet bestämt enligt ovan är ett mått på halten platta stenar i 
materialet, medan det icke säger något om halten avlånga stenar. Med an
ledning härav har man utomlands (t. ex. vid engelska statens väglaborato- 
rium) även ansett sig böra utföra en sortering efter stenarnas längd. En så
dan sortering komplicerar emellertid apparaten och metoden och synes icke 
vara erforderlig, enär platta och avlånga stenar i regel åtföljas på så sätt,



att en makadam, som har stor mängd platta stenar även har stor mängd av
långa stenar och omvänt. Flisigheten, enligt ovan angivna definition har 
ingenting att skaffa med stenmaterialets egenskap att vara mer eller mindre 
skarpkantigt. Att kornen hos ett stenmaterial till vägbeläggningar äro skarp
kantiga är vanligen att anse som en gynnsam egenskap.

Flisighetens beroende av tillverkningssättet hos stenmaterialet har varit 
föremål för särskild utredning inom väginstitutet. Här må endast nämnas, 
att för många bergarter, däribland dem, som bäst lämpa sig som vägmaterial, 
blir den därav tillverkade makadamen tämligen flisig, för så vitt icke till
verkningen ordnas med tanke på att undvika detta. De särskilda anord
ningar, som måste vidtagas för att en mindre flisig produkt skall erhållas, 
torde något öka kostnaden för makadamtillverkningen, vilket dock i regel 
torde vara motiverat, då beläggningens varaktighet ökas.

Flisigheten hos en del till väginstitutet insända prov av finmakadam fram
går av diagrammen fig. io— 13.

Hållfasthetsegenskaper. Hållfastheten hos stenmaterial till vägbeläggnin
gar kan undersökas efter två från varandra väsentligt skilda metoder. Den 
ena metoden består i undersökning av hållfastheten hos ur stenen utså
gade kuber, balkar eller cylindrar. Den andra metoden består i krossnings- 
försök med makadam, varvid mätes i vad mån makadamen krossas vid ett 
enligt ett standardiserat förfarande utfört krossningsarbete. Den förra me
toden ger uteslutande upplysning om bergartens hållfasthetsegenskaper och 
har den fördelen, att den anknyter till eljest inom materialprovningen van
liga förfaranden, men är dock icke tillfyllest för bedömning av en maka
damsorts eller singelsorts lämplighet till vägbeläggningsändamål, enär bl. a. 
god tryckhållfasthet hos ett material icke alltid åtföljes av god motstånds- 
förmåga mot slag hos makadam, som tillverkats av materialet. Vid en 
tysk undersökning (H. Burchartz m. fl., Technische Gesteinpriifung, Berlin 
1933) hade exempelvis en blyslagg något större tryckhållfasthet än en basalt, 
medan makadam av den förra krossades ca dubbelt så mycket som maka-

Fig. 6. Exempel på sikt- 
kurva (a) och harpkurva 
(b) för fraktionen 11 .3 — 8 
mm av ett stenmaterial, 
f =  flisighetstalet.

Fig. 6. Percentage of typi
cal 1 1 .3 — 8 mm material 
passing flake sorter gap for 
varying gauge thicknesses 
(line h). f  =  represents the 
»flaky aggregate».



Fig. 7. Fallhammare och stålcylinder för 
provning av stenmaterials slaghållfasthet. 

Fig. 7. Ram and steel cylinder for test
ing the strength of aggregates.

dam av den senare vid slagförsök. Vidare inverkar stenmaterialets kornform 
på hållfastheten. Det är ej heller möjligt att för vissa stenmaterial, såsom 
natursingel, uttaga prover för tryckprovning.

A v  denna anledning har väginstitutet liksom flera utländska väglabora- 
torier gått in för att prova stenmaterialet i det skick, i vilket det skall 
komma till användning i beläggningen. För sådan undersökning har i Tysk
land och även något i Frankrike använts fallhammare, i England och U. S. A. 
ha använts roterande trummor, i vilka krossningen åstadkommes av stål
kulor. Ursprunget till sistnämnda anordning är den bekanta »Devals trum
ma», som använts för nötningsmätning. Båda metoderna ha sina fördelar 
och olägenheter. Väginstitutet har vid sina undersökningar valt att under
söka stenmaterialet genom krossning med fallhammare.

Det av väginstitutet utexperimenterade förfaringssättet för provning av 
stenmaterial till beläggningar är följande:

A v  det prov, som skall undersökas, utsorteras en fraktion, vanligen 
med förhållandet \fi : 1 mellan de använda siktarnas maskvidd (t. ex. 
16— 11.3  mm).1

2. 500 gr av fraktionen (förutsatt en specifik vikt hos stenmaterialet av 
2.65) inläggas i en cylinder av härdat stål med 100 mm diam. (fig. 7). På 
den avplanade ytan ställes en stålstämpel av 4 kg vikt. Mot stämpeln får 
därpå en fallhammare med 14 kg vikt falla 20 gånger från 25 cm fallhöjd.

3. Det krossade stenmaterialet siktas. Resultatet uppritas i form av ett 
siktdiagram (fig. 8). Ju  mera kurvan gällande stenmaterialet efter kross
ningen skiljer sig från kurvan gällande materialet före krossningen, dess 
sämre är materialet med hänsyn till motståndsförmågan mot slag. Ytan mel
lan siktkurvan för stenmaterialet före och efter krossningen är ett mått på 
graden av nedkrossning. I stället för ytan brukar angivas summan av den 
mängd (i %), som passerar 5 siktar, var och en med hälften så stor mask-

1 Flisighetsprov och slaghållfasthetsprov ha utförts på samma kornstorleksfraktion.



Fig. 8. Exempel på sikt
kurva för fraktionen
1 1.3 — 16 mm av ett sten
material före och efter 
krossning med fallham
mare.

Fig. 8. Grading of ty
pical 1 1 .3 — 16 mm ma
terial before and after 
testing with the ram 
shown in fig. 7.

vidd som den närmast större, och av vilka den största sikten har samma 
maskvidd som den vid fraktionens uttagande använda minsta sikten.

I det nämnda exemplet anges sålunda summan av de mängder i viktpro
cent, som passerar sikt med 11 .3 , 5.6, 2.8, 1.4 och 0.7 mm fri maskvidd 
(värdena uttagas lämpligen med en passare på siktdiagrammet). Nämnda 
summa har benämnts »sprödhetstalet». Ju  större sprödhetstalet är, desto 
sämre är makadamens hållbarhet mot krossning. Det är att märka, att vid 
användande av väginstitutets provningsförfarande erhålles i regel ungefär 
samma nedkrossning ( =  »sprödhetstal») för finare som för något grövre 
stenmaterial, förutsatt att materialets kornform är densamma.1 Det är så
lunda utan större betydelse om som utgångsfraktion användes 8— 5.6, 1 1 .3 — 
8 eller 16 — 11.3  mm. Detta är en stor fördel för väginstitutets provnings
förfarande jämfört med utländska förfaranden, vilka i regel fordra utförande 
med en viss bestämd utgångsfraktion. Ett amerikanskt förfarande, som ut
arbetats av staden Los Angeles och sedermera vidare utvecklats av Califor
nia Division of Highways och U. S. Bureau of Public Roads, föreskriver 
exempelvis utgångsfraktionen 0 1 72" — 0 3U" (se Public Roads september 
1935). Därest denna fraktion saknas i provet kan undersökningen ej göras.

Ju  flisigare makadamen är, desto högre blir sprödhetstalet för en och 
samma bergart såsom framgår av fig, 9. På denna figur angives sambandet 
mellan flisighet och sprödhet för makadamsorter av 4 olika bergarter, 
enligt en av väginstitutet utförd undersökning. Varje bergart krossades i 
olika krossar och med olika inställning av krossarna, varigenom av samma 
bergart erhölls ett flertal makadamsorter med olika grad av flisighet. För 
bergarterna I— IV  erhöllos vid olika krossningssätt varierande flisighetstal 
och sprödhetstal såsom framgår av figuren. På figuren ha inlagts linjerna 
I, II, III, och IV, utgörande ungefärliga medellinjen för de 4 undersökta berg
arterna. Dessa linjer ge en bild av, hur flisigheten inverkar på hållfastheten.

1 Nedkrossningen företer dock en viss variation med kornstorleken, som kan bli av be
tydelse vid speciella undersökningar.



Fig. 9. Samband mellan flisighetstal 
och sprödhetstal hos makadamsorter 
tillverkade på olika sätt ur bergar
terna I— IV.

Fig. 9. Relation between percentage 
of flaky material and coefficient of 
brittleness for aggregates made of 
rocks I—IV  in different crushers.

Man ser exempelvis av linjen II, att om en makadamsort med flisighetstalet 
50 har sprödhetstalet 120, så hade hos makadam av samma bergart, fram
ställd på annat sätt med flisighetstalet 20 sprödhetstalet varit ungefär 75. 
De empiriskt funna linjerna ge sålunda möjlighet till ett bedömande av de 
tre faktorerna, flisighet, sprödhet och bergartens beskaffenhet, samt dessa 
faktorers inverkan på varandra. Linjerna I, II och III  äro i det närmaste
parallella, medan linjen IV  divergerar. A v  fig. 9 framgår, att försöksvärdena
för en och samma bergart avvika upp till 10 enheter från medellinjen, nå
gon gång mera. Medelfelet i sprödhetstalet vid slagprov, som utförts på 
olika prov av samma makadam, har i regel endast varit 2 å 3 enheter. Or
saken till den större spridningen vid de relaterade försöken torde vara, dels 
att flisighetstalet icke entydigt anger kornformen, dels att de vid provnin
garna använda bergarterna icke voro fullt homogena, dels slutligen kornstor
lekens inverkan.

Eftersom sprödhetstalet i regel varierar med flisighetstalet måste hänsyn 
till flisigheten tagas vid bedömning av bergartens beskaffenhet. Om exem
pelvis en makadamsort A  har flisighetstalet 10 och sprödhetstalet 90 och en 
annan makadamsort B har flisighetstalet 35 och sprödhetstalet 110 , så har 
visserligen makadamsorten A vid provningen visat större motståndsförmåga 
mot krossning än B, men den senare är av starkare bergart. Ge
nom omkrossning av makadamsorten B kan sannolikt framställas en ma
kadam med flisighetstalet 10 och sprödhetstalet 75. Jämföras de båda maka
damsorterna A och B vid användning, exempelvis som pågrus i en och sam
ma vägbeläggning, så är att vänta, att den flisigare makadamsorten B un
der vältningen eller av trafiken krossas tills kornen antaga en i det närma
ste kubisk form. Den återstående makadamen efter denna procedur är star
kare än makadamen A  och kan väntas ha längre varaktighet på vägen än 
denna. Inverkan av bergarternas egenskaper med avseende på de ur berg
arterna framställda makadamsorternas hållfasthet är alltså av stor betydelse 
och har gjorts till föremål för studium i samband med bedömning av de till 
väginstitutet insända stenproven.



Fig. io. Flisighetstal och sprödhetstal hos 
prov av graniter, granitgnejser och gnejsgra
niter undersökta åren 1935 och 1936. De 
på figuren visade proven voro ej vittrade. 

Fig. 10. Percentage of flaky material and 
coefficient of brittleness for aggregates of 
sound rocks, resembling granite, tested in 
*935 and 1936.

Fig. 11. Flisighetstal och sprödhetstal hos 
prov av gnejser, undersökta åren 1935 och 
193 6.

Fig. 11. Percentage of flaky material and 
coefficient of brittleness for aggregates of 
metamorphic rocks (gneiss), tested in 1935 
and 1936.

Fig. 12. Flisighetstal och sprödhetstal hos 
prov av basiska bergarter och syeniter, un- 
de/sökta åren 1935 och 1936.

Fig. 12. Percentage of flaky material and 
coefficient of brittleness for aggregates of 
basic rocks and syenites, tested in 193$ and 
1936.

Fig. 13. Jämförelse mellan glimmerrika 
och övriga graniter och granitgnejser (samt 
pegmatiter), undersökta åren 1935 och 1936. 

Fig. 13. Comparison between rocks with 
high mica content and other rocks (metamor
phic rocks and granites, also pegmatites), 
tested in 1935 and 1936.



Fig. io visar flisighetstal och sprödhetstal hos undersökta prov av graniter, 
till vilka även räknats vissa metamorfoserade graniter, (»granitgnejser» och 
gnejsgraniter»). Fig. i i  visar resultatet för gnejser, fig. 12 för basiska berg
arter och syeniter. På fig. 13 har jämförelse gjorts mellan glimmerrika och 
övriga graniter. På figurerna 10— 13 har för jämförelse inlagts de linjer, som 
utvisa sambandet mellan flisighetstal och sprödhetstal för bergarterna I och 
III  (se fig. 9). Den petrografiska klassificeringen har skett enbart genom oku- 
lärbesiktning. Felaktigheter i klassificeringen kunna därför förekomma i 
enstaka fall. Det har isynnerhet varit svårt att för material, som krossats 
till liten kornstorlek (ex. pågrus) avgöra, om bergarten varit granit eller 
gnejs. Detta har varit anledningen till att graniter, granitgnejser och gnejs
graniter förts tillsammans å fig. 10.

Inverkan av mineralkornens storlek. Det är allmänt känt, att vissa grov
korniga bergarter ha dålig hållfasthet. Med anledning härav ha de av väg
institutet undersökta bergarterna indelats efter mineralens kornstorlek på 
diagrammen. Bland graniterna ha vissa grovkorniga prov haft dålig håll
fasthet, men andra ävenledes grovkorniga prov ha varit goda. Mycket grov
korniga graniter, huvudsakligen bestående av fältspat, (pegmatiter), ha 
dock visat genomgående dålig hållfasthet. Likaså bör framhållas, att inga fin
korniga, friska graniter förekommo bland de sämsta bergarterna.

Bland de basiska bergarterna och syeniterna (fig. 12) kunna av 16 fin
korniga bergarter, som undersökts, 14 betecknas som goda och 2 som medel
måttiga. A v  de medelkorniga bergarterna i denna grupp äro flertalet dåliga. 
Detta skulle onekligen tyda på, att mineralkornens storlek spelade en avgö
rande roll för hållfastheten, om icke de undersökta stenarna skilde sig i 
något annat avseende. I själva verket utgöras emellertid de flesta medelkor
niga bergarterna i gruppen av syeniter och de finkorniga sånär som på två 
sannolikt av diabas, hyperit eller möjligen i något fall basalt. Det är så
lunda icke möjligt att avgöra, om den iakttagna skillnaden i hållfasthet be
ror på mineralkornens storlek eller på den mineralogiska sammansättningen 
hos bergarterna.

A v de undersökta gnejserna äro så gott som alla medelkorniga, och några 
iakttagelser över kornstorlekens eventuella inverkan ha därför icke kunnat 
göras. Ett prov av leptit har dock visat mycket god hållfasthet.

Inverkan av i bergarterna ingående mineral. Bergarternas hållfasthet måste 
till stor del bero av hållfastheten hos de ingående mineralkornen. Stor håll
fasthet har framförallt kvarts, något sämre hållfasthet har fältspat. Horn
blende och pyroxen äro icke så hårda som kvarts, men utmärka sig för stor 
seghet. Sämre hållfasthet ha glimmer, klorit, serpentin och framförallt vitt
rade mineral. Det är alltså att vänta, att glimmerrika bergarter skola hava 
dålig hållfasthet, isynnerhet som glimmern ofta uppträder i form av fjäll 
eller blad, som bilda brottanvisningar. Man kan även vänta, att bergarter, 
rika på kvarts eller hornblende, skola ha stor hållfasthet.

A v figurerna 1 1  och 13 framgår, att de glimmerrika bergarterna äro av
gjort sämre än de övriga. Någon motsvarande jämförelse för att visa hur



Fig. 14. Mikrofotografi av bergart, vars 
mineralkorn äro väl inväxta i varandra. 
Förstoring 25 X . (Efter B. Knight, Road 
Aggregates).

Fig. 14. »Penmaenmawr. Quartz-dolerite. 
Showing close intergrowth of clear quartz
(A) and its surrounding minerals [hronzite
(B) and felspars (C)]. This stone is of 
high quality as roadstone. Crossed nicols. 
( X  2 ;.;»

Fig. 15. Mikrofotografi av bergart (diabas 
från Kågeröd, Skåne, I på fig. 9) med väl 
inväxta fältspatkristaller. (16 X.)

Fig. 15. Mikrophoto of species of rock 
(diahas from Kågeröd, Scania (rock I fig. 
9) showing »diahasic» structure with in
tergrowth of felspars. (16 X .)

Fig. 1 6. Mikrofotografi av bergart. (Gra
nit från Lovens stenkross, Dalby, Skåne, 
III på fig. 9.) Obetydligt inväxta kristal- 
ler. (55 X .)

Fig. 16. Microphoto of species of rocks 
(granite from Loven’s quarries, Dalhy, 
Scania, III on fig. 9). Slight inter growth 
of crystals. (55 X .)



bergarter med varierande halt av andra mineral förhålla sig har icke kun
nat göras. Dock förtjänar de hornblende- eller pyroxenhaltiga, finkorniga 
basiska bergarternas goda hållfasthet att påpekas.

Homogenitet. En ansamling av mjuka eller spröda mineral på vissa ställen 
i en bergart medför, att krossning lätt äger rum i dessa ansamlingar. Inhomo- 
gena (»flasriga», »sliriga» eller porfyriska) bergarter få därför i vissa fall 
sämre hållfasthet än homogena bergarter, bestående av samma mineral. Por- 
fyrer av en typ med tät grundmassa och i vilka de grövre kristallerna äro 
fåtaliga, tillhöra dock de starkaste bergarter, som överhuvudtaget före
komma i Sverige (ex. Dalaporfyren).

Inverkan av kornens sammanfogning. Det sätt, på vilket mineralkornen 
äro hopfogade, inverkar på bergarternas hållfasthet. Om mineralkornen äro 
avgränsade mot varandra genom släta och regelbundna ytor, är att vänta, 
att bergartens hållfasthet blir mindre än om mineralkornen äro försedda med 
större eller mindre ojämnheter och gripa in i varandra. Fig. 14 ur Bernard 
Knight: Road Aggregates, visar ett mikrofotografi av en stark bergart, där 
mineralkornen gripa in i varandra ungefär som två träribbor, som hopfogats 
medelst »laxning».

Fig. 15 visar ett mikrofotografi av en diabas (från Kågeröd, Skåne). Berg
arten är densamma som på fig. 9 betecknats I och är sålunda bland de starka
ste, som förekomma. Kornen gripa väl in i varandra. Fig. 16 visar ett mikro
fotografi av en granit, vars korn ej nämnvärt gripa in i varandra. Bergarten 
är densamma, som på fig. 9 betecknats III.

Metamorfos. Inverkan av olika slag av metamorfos på bergarternas håll
fasthet är en fråga, som icke blivit utredd. Det är emellertid känt, att meta
morfos i vissa fall kan verka höjande på hållfastheten och i andra fall sän
kande. (Se Road Aggregates, sid. 36— 46).

Det kan vara av intresse, hur bergarternas hållfasthet fördelar sig geogra
fiskt, i den mån detta framgår av till väginstitutet insända prov. A v dessa 
prov synes framgå, att man’ på de flesta håll i Sverige har tillgång till berg- 
artsmaterial, som fyller högt ställda krav beträffande hållfasthet. Inom Väs- 
ternorrlands län synes man dock haft svårt att anskaffa goda bergarter. Från 
Hallands och Kronobergs län ha mestadels insänts glimmerrika, delvis vitt
rade gnejser och granitgnejser, vilkas lämplighet ur hållfasthetssynpunkt är 
mycket tvivelaktig.

Tillämpade grunder för bedömning av stenmaterial med hänsyn till korn
form och hållfasthet. Vid institutets materialkontroll ha följande grunder till- 
lämpats vid bedömning av stenmaterial. Pågrus, som normalt utsättes för 
större påfrestning än annat stenmaterial, har år 1936 förklarats fullt an
vändbart, om det haft lägre sprödhetstal än 100 och samtidigt lägre flisig
hetstal än 35. Om pågruset haft högre sprödhets- eller flisighetstal, har väg
institutet vanligen formulerat sitt utlåtande så, »att helst bör annat, bättre 
material användas». Väginstitutet kan nämligen ej gärna avgöra vilka möj
ligheter, som finnas att på olika orter anskaffa annat material, vilket medfört, 
att alltför kategoriska uttalanden vanligen ej gjorts. — Något högre flisig
hetstal och sprödhetstal har tillåtits för annat material än pågrus, beroende



på omständigheterna, exempelvis vid bedömning av kilsten till indränkningar, 
som avsetts att omedelbart täckas av högklassiga slitlager.

Beträffande prov, vilkas värden i diagrammen, fig. io — 13, legat ovan lin
jen III, har i regel framhållits, att bergarten icke varit av bästa beskaffenhet.

Prov med mycket höga sprödhetstal (över 120) ha vanligen förklarats 
»mindre lämpliga» eller »olämpliga». Material av mycket skiff riga bergarter 
med blad av glimmer ha förklarats olämpliga, emedan de förstöras icke blott 
genom krossning utan även genom avflagning utefter glimmerbladen.

I nuvarande bestämmelser föreskrives, att prov av pågrus och av makadam till 
topeka skall insändas till väginstitutet. Sådant material har kornstorlek under 
16  mm, vilket är lämpligt för slaghållfasthets- och flisighetsundersökning, men 
olämpligt för petrografisk klassificering av bergarterna. En föreskrift synes därför 
önskvärd, att bergartsprov i form av 1 å 2 stenskärvor av ungefär 6 cm storlek in
sändas till väginstitutet tillsammans med finmakadamen.

Vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial har av väginstitutet i regel 
undersökts medelst Riedels kokprov (se S.V. meddelande 46, sid. 6 1 — 6 2).1 
Kokprovet har endast utförts med destillerat vatten, icke med saltlösningar. 
I nedanstående tabell 9 har vidhäftningen för prov, där asfalten vid kok
provet delvis undandrivits av vatten, betecknats med o— 1 och vidhäftningen 
för prov, där asfalten icke undandrivits av vatten, betecknats med 1. Tvek
samma fall ha betecknats med

Tabellen visar, att, enligt den använda provningsmetoden, kalksten har 
den bästa vidhäftningen, basiska eruptivbergarter något sämre samt gnejser 
och graniter den sämsta vidhäftningen. Provet S.V. 2847 av kvartsit hade 
dålig vidhäftning, syeniterna ha givit diskutabla resultat. Resultaten överens
stämma i stort sett med de av Riedel erhållna.

Vidhäftningsprovet har utförts vid bedömning av bergarters lämplighet 
till framställning av fillermaterial. För att bergarten ansetts användbar har 
fordrats, att asfalten vid kokprovet icke undandrivits av vattnet (vidhäft
ningen i tabellen =  i).2

Beträffande stenmaterial till annat ändamål än filler har icke fordrats, att 
materialet skulle bestå kokprovet. Graniter ha sedan lång tid tillbaka an
vänts till bituminösa beläggningar, trots att de i regel ha vidhäftningen o— 1 
enligt Riedel.3 Som framgår av de undersökningar, som utförts med emul
sioner (se sid. 18) kan dock dålig vidhäftning hos stenmaterialet i vissa fall 
medföra eller bidraga till ett mindre gott resultat av beläggningsarbetet. I 
de fall, då man haft att välja mellan flera stenmaterial, har väginstitutet till
rått användande av basiska bergarter. (Basiska bergarter äro exempelvis: 
diabas, hyperit, gabbro, basalt.) Detta har i regel varit så mycket mera mo-

1 Frågan om bedömning av provningsresultaten vid detta prov har behandlats av Riedel 
i en artikel »Die Auswertung der Fiaftfestigkeitsbestimmung fiir die Praxis», Asphalt und 
Teer 2. dec. 1936.

2 Det bör framhållas, att ytterligare fordringar kunna ställas på ett stenmaterial för att 
detta skall vara lämpligt för framställning av fillermaterial. Det har exempelvis visat sig, 
att porösa material äro olämpliga, enär asfalten kan oxideras av luften i porerna och för
lora sin duktilitet.

3 Sedan detta skrivits, har meddelande ingått till väginstitutet om ett misslyckande av en 
ytbehandling i Blekinge län, utförd med varmasfalt och ett stenmaterial av finkornig gra
nitgnejs. Misslyckandet kan eventuellt bero på dålig vidhäftning hos stenmaterialet.



Vidhäftning hos av väginstitutet åren 19 35— 1 93& undersökta stenmaterial.

S. V. Kvartsit Granit, gnejs 
eller liknande

Basiska erup- 
tivbergarter 

(diabas, 
hyperit m. fl.)

Syenit Kalksten

1405 — V*
(kvartsdiorit)

— — —

2289 — — — — 1
2266 — — 7 » — —
2269 — — — 7 * —
2271 — — 72 — —
2272 — — 1 — —
2275 — — 72 — —
2221 — 0— 1 — — —
2566 — 0— 1 — — —
2614 0— 1 

(blandning)
2672 — — — O— I —
2746 — 0— 1 — — —
2755 — 0— 1 — — —
2767 — — — — 1
2782 0— 1 

(albitgranit)
2787 — 0 — 1 — — —
2797 — 0— 1 — — —
2802 — 0— 1 — — —
2807 — 0— 1 — — —
2817 — 0— 1 — — —
2822 — 0— 1 — — —
2792 — — 1 ~ —
28l2 — 1 — —
2847 0— 1 — — — —
288l — — — — 1
2958 — — 7  2 — —
2979 1

(skarnbergart)
3285 — — 72 — —
4 151 — 72 — —

tiverat, som dessa bergarter vanligen haft god hållfasthet och gett makadam 
med skarpkantiga korn. En nackdel för vissa basiska bergarter är deras mörka 
färg, som kan medföra, att hela vägbanan blir mörk, vilket inverkar menligt 
på trafiksäkerheten.

S t e n m a t e r i a l  t i l l  g r u s v ä g b a n o r .

Stenmaterial till grusvägbanor har undersökts genom siktning, varpå 
lämpligaste sammansättningen bestämts med ledning av siktdiagrammen. An



talet inkomna prov av material till grusvägbanor var 45 st, år 1935 och 
28 st. år 1936. Samtliga prov hava undersökts. Enligt uppgift ha de grus
vägbanor, som sammansatts enligt väginstitutets anvisningar i regel visat 
god bärighet och slitstyrka. De flesta prov av grusvägbanor, som inkommit 
till väginstitutet, härstamma från Örebro län, men prov ha även insänts från 
andra håll.

Beläggningar och beläggningsmassor till beläggningar (19 35— 1 93&)- (25^
prover under 1936.)

Slitlager av topeka. Resultatet av undersökningar av topekabeläggningar, 
utförda åren 1935— 36, framgår av tabellerna 10 och 1 1 .  Vanligen har un
dersökning utförts endast beträffande hålrummet. Extraktion av bitumen 
jämte siktning av extraherat stenmaterial har dock utförts i en del fall, isyn
nerhet av prov, som haft stort hålrum, och man därför haft anledning för
moda, att sammansättningen hos beläggningsmassan icke varit lämplig.

År 1935 hade av 52 undersökta prov av topekabeläggningar 23 st., eller 
inemot hälften, större hålrum än 6 %. År 1936 hade av 132 undersökta prov 
av topekabeläggningar 33 st., eller något över K , större hålrum än 6 %. En 
påtaglig förbättring kan alltså konstateras. Det har vid verkställd under
sökning visat sig, att olika entreprenörer år 1936 nått tämligen skilda re
sultat i avseende på hålrummet hos utförda beläggningar.

Beträffande sammansättningen hos beläggningarna, sådan den framgår av 
de verkställda analyserna, har det visat sig, att asfalt- och fillerhalten hos 
samtliga undersökta prov av topekabeläggningar uppfyllt föreskrifterna i 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbetsbeskrivning. (Provet S.V. 3957 in
nehåller endast 7.3 viktprocent asfalt, vilket dock i betraktande av den 
ovanligt höga specifika vikten hos stenmaterialet i provet icke kan anses 
stå i strid mot bestämmelserna.) År 1936 har det emellertid visat sig, att hos 
ca hälften av de analyserade beläggningarna stenmaterialets sammansättning 
icke varit lämplig, i det mängden material av kornstorleken 2— 11  mm va
rit för liten. Som sedan skall visas, har man här sannolikt att söka förkla
ringen till det stora hålrummet hos vissa prov.

Under år 19 36  har en serie undersökningar utförts för att utröna, hur hålrum
met hos på laboratoriet instampade kuber överensstämmer med hålrummet hos en 
färdigvältad beläggning, utförd av samma beläggningsmassa som kuberna. T illvä ga
gångssättet vid dessa undersökningar var följande.

Ett för kontroll till väginstitutet insänt prov delas i två hälfter. Den ena hälften 
nedsmältes vid omkring 18 0 ° temperatur, varpå massan röres om. Beläggningsmassan 
är efter denna procedur uppluckrad och ungefär i samma tillstånd som före kom
primeringen på arbetsplatsen. A v  den sålunda erhållna massan instampas kuber med 
ca 7 cm kantlängd efter ett förfarande som standardiserats i Tyskland. ( D IN  19 9 5, 
Teil II 1929). Instampningen sker enligt detta förfarande så, att en stämpel lägges 
mot beläggningsmassan, varpå en fallhammare av 14  kg vikt får falla mot stämpeln 
20 gånger från 25 cm fallhöjd. Temperaturen hos massan skall vid instampningen 
vara 14 0 ° C . Kubens volym  uppmätes direkt, och dess vikt bestämmes, varav vo 
lymvikten beräknas. Ett stycke av beläggningen uttages och väges, varefter dess vo-
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Topekabeläggningar (1935). Tabell 10.

A n t a l  s t .1 S. V .:

23 11 8 1 2039 2139 2176 2 1 77 2206 2291 2470 b 2471 b 2718

Bitumen, efter avdrag av i ex-
traktet funnen aska . . vik.t-% — — — — 9-9 8.3 io.s 8.8 9.0 8.9 8.9 8.9 8.5

Stenmaterial . . . .  » — — — — 90 91.4 89.x 90.8 90.6 90.6 90.9 90.6 90.7

Extraktionsförlust . » — — — — O.I °-3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.5 0.8

Volym v ik t ............. — — — — 2.252 2.i88 2.238 2.139 2.231 2.2 12 2.229 2.226 2.148

Skenbar spec, v i k t .................... — — — — 2.304 2 . j 5 8 2.374 2.327 2.315 2.3 2 2 2.330 2.301 2.356
Hålrum i beläggningen volym -% 0—6

001vb 872— 10 >  10 2.6 7-5 1.5 8 4 5 5 31/» 9

Kornstorleksfördelning hos 
avskilt stenmaterial:

Passerande 2 mm sikt . vikt-% — — - - — 70 73 72.0 79 72 72 76 76 81

Filler, inkl. i extraktet
funnen a sk a .............. » — — — — I 1.8 9.8 1 1.1 12.0 12 12 14 .4 11.2 15.x

1 De med S. V. nummer utmärkta proven ej inräknade.



A n t a l  s t . 3 S. V . :

95 17 • 7 3180 3572 3609 3675 3699 37 17 37541 3771 3776 3828 3855 3763* 3862 3957

Bitumen, efter avdrag av i ex-
traktet funnen aska . . vikt-% — — - 8.2 8.0 8.0 8.8 8. 3 8.1 7. 8 IO.o 8. 5 8.8 8.2 7-3 9-3 7-3

Stenmaterial . . . .  » — — — 91.6 91.8 91.8 90.8 9 1 . 3 91.6 9 r.8 89.6 9 1 . 3 90.7 91.6 92.2 90.2 9 2 . 5

Extraktionsförlust . » — — — 0.2 0.2 0.2 O.4 0.4 0 . 3 0.4 O.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2

Volym v ik t............... — — — 2 . 1 7 3 2.277 2 . 3 1 3 2.129 2.187 2.150 2.081 2.119 2.2-5 5 2 . 1 4 7 2.192 — 2.218 2 . 3 5 5

Skenbar spec, v i k t .................. — — — 2*385 2.382 2 . 3 7 4 2.332 2 . 3 7 8 2 . 3 7 6 2.380 2.31 2 2.36 I 2 . 3 3 3 2 . 3 8 5 — 2.284 2.605

Hålrum i beläggningen volym- % 0—6 6lA — 8 872-10 9 4V2 2V2 9 8 7 * 9 v« 13 8 1/2 472 8 8 — 3 10

Hålrum hos kuber av belägg
ningen, instampade vid 14o°C — — — 6l/2 — 3 9 8 7  2 — 11 6 5 872 7 ro1 '2 3 —

Kornstorleksfördelning hos av
skilt stenmaterial:

Passerande 2 mm sikt vikt-% — — — 70.6 75-s 76 . 4 78. 4 86.3 80.4 82.9 84* 2 76.6 80.7 62.3 75.0 70.8 69.0

Filler, inkl. i extraktet funnen
aska .........................vikt-% — — — 9-5 12.4 13-2 9-7 12 13-9 10.9 14.9 13.5 1 1 .4 1 0 8-3 12.9 12.0

1 S. k. fin topeka från Finland.
2 Beläggningsmassa.
3 De med S. V. nummer utmärkta proven ej inräknade.



Fig. 17. Samband mellan hålrum 
hos beläggning och hålrum hos in
stampade kuber.

Fig. 17. Relation between voids 
in pavement and voids in speci
mens prepared by tamping.

lym V i instampat tillstånd kan beräknas med ledning av den kända volym vikten  
hos den instampade kuben. Det uttagna stycket upplöses i kolsvavla, varvid den 
sammanlagda fasta volymen Vf av asfalt och stenmaterial bestämmes i en pyk- 
nometer.

Hålrumsprocenten blir då =  ic
V — Vf 

V ■
På den andra hälften av det insända provet utfördes vid Statens Provningsanstalt 

undersökning av volym vikt i insänt tillstånd och sammanlagda vikten och volymen 
av asfalt och stenmaterial hos ett stycke av provet, varefter hålrummet hos det ur
sprungliga provet kan beräknas enligt ovan. —  Resultatet av undersökningen fram 
går av fig. 17 . A v  figuren framgår, att skillnaden mellan hålrummet hos beläggningen 
och hos de instampade kuberna i regel är mindre än 2 % . överensstämmelsen är 
god med hänsyn till, att beläggningarna varit mycket olika vältade. Medeltalet för 
samtliga prov i mlämningstillstånd avviker endast 0.7 % från de instampade ku
bernas medeltal.

A tt döma av de erhållna resultaten är instampningsmetoden användbar för att i 
laboratoriet före arbetets påbörjande bestämma lämplig sammansättning av topeka 
och sandasfalt. Den är i vissa fall användbar vid kontroll av prov ur en belägg
ning för att avgöra, huruvida beläggningen blivit tillräckligt komprimerad.

Enär det vid årets verksamhet för materialkontrollen synes ha framgått, att man 
på sina håll icke till fullo insett betydelsen av sammansättningen och isynnerhet 
makadamhalten för beläggningens hålrum, skola dessa faktorer i det följande dis
kuteras i ett par exempel.

E x. 1. En beläggning innehåller 8 viktprocent asfalt och har 10 volymprocent 
hålrum. H ur stort blir hålrummet med samma stenmaterial, om asfalthalten ökas till 
10 viktprocent? Asfaltens spec, vikt =  1.03, stenmaterialets spec, vikt =  2.65.

Ursprungliga beläggningen har (räknat på 100 viktsenheter)

Fig. 1 8. Samband mellan hålrum och maka- 
damhalt hos under åren 1935 och 1936 ana
lyserade prov av topeka.

Fig. 18. Relation betweeq voids and per
centage of stone in topeca courses accord
ing to analysis.



i .o 3
7-8 volymdelar asfalt

9 2 =  3 4 .7  volymdelar fast volym  stenmaterial
2.6  5

4 .7  volymdelar hålrum  

S:a 4 7 .2  volymdelar

Stenmaterialets volym  i packat tillstånd kan antagas vara lika med beläggningens 
volym  och utgöra 47.2  volymdelar. Det antages vidare, att stenmaterialet vid 8 % 
asfalthalt har samma packningsgrad som vid 10 % asfalthalt. Under denna förut
sättning innehåller 100 viktsdelar av massan i det senare fallet:

9 .7  volymdelar asfalt
1 .0 3

90
3 4  volymdelar fast volym  stenmaterial

2.65

Om packningsgraden hos stenmaterialet är densamma som i den ursprungliga be
läggningen, blir stenmaterialets volym  i senare fallet

4 7 .2  • =  4 6 .2  volymdelar. Hålrummet i senare fallet (10  % asfalthalt) blir då
3 4*7

46.2 —  9.7 —  34 =  2.5 volym delar eller 5.4 volymprocent.

Ex. 2. En beläggning innehåller 8 viktprocent asfalt, 9 viktprocent filler, 30 vik t
procent makadam och 53 viktprocent sand och har ett hålrum av 4 volymprocent. 
Man önskar veta inverkan på hålrummet, om makadamhalten minskas till 20 % . 
Asfalt- och fillerhalten bibehållas oförändrade. Samma antaganden göras beträffande 
spec, vikten som i ex. 1.

Den ursprungliga massan har (räknat på 100 viktsenheter)

=  7.8  volymdelar asfalt

—  3.4  volymdelar fast volym  filler

1 .0 3

9
2 .6  5

53
2.6 5

30

=  20  volymdelar fast volym  sand

2.65
1 1 . 3  volymdelar fast volym  makadam

1.8  volymdelar hålrum

S:a 4 4 -3  volymdelar

Stenmaterialets volym  i packat tillstånd kan antagas vara lika med beläggningens 
volym . Stenmaterialets volym  i packat tillstånd med avdrag för makadamens volym  
utgör då 33 volymdelar.

Det antages, att det stenmaterial, som ej utgöres av  makadam, har samma pack
ningsgrad även i det fall, att makadammängden minskas till 20 % .

Beläggningen med 20 % makadam har följande sammansättning:



7.8 volymdelar asfalt

3 .4  » fast volym  filler
6 3

 = 2 3 . 8  » » » sand
2 .6 5

 =  7 .5  » » » makadam
2 .6 5

Om packningsgraden hos sanden och fillern är densamma som i den ursprungliga

beläggningen, blir volymen av sanden och fillern i det senare fallet 3 3 • —  3 8.4
23,4volymdelar. Hålrummet i senare fallet (20 % makadam) blir då

38.4 —  23.8 —  3.4 —  7.8 —  3.4 volymdelar.
Den komprimerade massans volym  blir 38.4 +  7.5 = 4 5 . 9  volymdelar.

Den sökta hålrumsprocenten blir  ̂ • 1 0 0 =  7 .5  %.
4 5 - 9

En minskning av stenmängden medför sålunda avsevärd ökning av hålrumsprocenten.1
A tt asfalt- och fillerhalten starkt inverkar på hålrummet är så allmänt känt, att 

någon särskild undersökning häröver icke ansetts erforderlig. Det sätt, på vilket ma
kadamhalten inverkar, torde däremot vara mindre känt. Enär den ovan angivna 
beräkningen baserar sig på vissa antaganden, vilka, hur sannolika de än förefalla, 
äro approxim ativa, ha resultaten av enligt exempel 2 utförda beräkningar verifierats 
genom försök på laboratoriet. —  En försöksserie har i detta syfte år 19 36  utförts 
vid väginstitutet. D ärvid varierades makadam- och sandmängden, medan halten 
asfalt och filler var oförändrad, såsom följande tabell visar. A v  varje massa tillver
kades 2 kuber med 7 cm sida vid 14 0 ° temperatur genom instampning med 20 slag, 
14  kg hejarvikt och 25 cm fallhöjd. Det vid försöken erhållna hålrummet framgår av  
tabellens sista rad.

M assa 1 M assa 2 Massa 3 M assa 4

A sfalt . . . . . . . vik t- % 8 8 8 8

F iller . . . . » 9 9 9 9
M a k a d a m ....................... . . .  » 2 0 25 3 0 35
S a n d .............................. » 6 3 58 53 4 8

H å lru m  kub I . . . . . . . vo\.-% 7 .8 5*3 3-8 X-5
H å lru m  k u b  II . . . » 7 .8 5-4 4.0 1.8

Hålrum, medeltal . . . . . .  » 7.8 5-4 3-9 1-7

ö kn in g av makadammängden från 20 till 30 % medförde sålunda en minskning 
av hålrummet från 7.8 till 3.9 % , ett resultat som nära överensstämmer med kalky
len i ex. 2.

På fig. 18 angives samband mellan hålrum och makadammängd hos vid 
väginstitutet analyserade topekabeläggningar under åren 1935 — 1936. På 
samma figur äro även värdena i den nyss beskrivna försöksserien utmärkta. 
Dessa försöksvärden äro i det närmaste belägna på en rät linje. På ömse si
dor om denna linje gruppera sig värdena för de utförda topekabeläggningarna. 
Trots den mångfald av andra faktorer, som ha inflytande på hålrummet, 
framträder tydligt tendensen, att hålrummet hos de utförda beläggningarna 
minskas, när makadamhalten ökas.

1 O m  procen ten  a s fa lt  och fille r  är o fö rä n d ra d .



Det relativt höga hålrumstalet för många av de under 1936 utförda be
läggningarna torde därför i många fall vara orsakat av mindre lämplig 
sammansättning av stenmaterialet, framför allt otillräcklig mängd makadam. 
Stor omsorg har emellertid synbarligen nedlagts på att erhålla lämplig as
falt- och fillerhalt.

Sandasfalt.
Resultatet av undersökningar av sandasfaltbeläggningar, utförda åren 1935 

— 36, framgår av tabellerna 12 och 13. Undersökningar ha skett i ungefär 
samma omfattning som för topekabeläggningarna.

Sand asfaltbeläggningar (1935).

A n t a l 1 S. V .:

4 6 1 2 2124 2345 2347 2372 2373 2535

Bitumen, efter avdrag av i ex-
traktet funnen aska . vikt-% — — — — 1 i . i 8.3 9.1 10.5 10.6 11.2

Stenm aterial.............. » — — — — 88.6 9 1.1 9°-s 00 0° ■o 00 'P 0 88.7
Extraktionsförlust . » — — — — 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 O.i
Volym v i k t .................................. — — — — 2.10 2.078 2.042 2.071 2.059 2.054
Skenbar spec, v ik t .................... — — — — 2.238 2.340 2.3.28 2.287 2.297 2.266
Hålrum i beläggningen volym-% 

Kornstorleksfördelning hos

0—6 6Va— 8 81/a-io >  10 6 1 1V2 I 2l/2 IO 1 o 1/2 9 7 »

avskilt stenmaterial:
Passerande 2 mm sikt vikt-% — — — — 100 75 83 99 99 100
Filler, inkl. i extraktet

funnen aska . . . .  vikt-% — — — — 13-4 11.8 I4.4 14.2 13.3 12

Sandasfaltbeläggningar (1936). Tabell 13.

A n t a l 1 S. V. :

1 8 1 3 3527 3620 b 3710

Bitumen, efter avdrag av i extraktet
funnen a s k a .........................vikt-% — — — — 9.8 9.2 9.0

Stenmaterial............................... » — — — — 89.6 90.6 90-5
Ext aktionsförlust . . .  . . » — — — — 0.6 0.2 0. 5
Volym vik t.....................  ............... — — — — 2.132 2.160 2.034
Skenbar spec, v i k t ............................... — — — — 2.298 2 .3 0 9 2 . 3 3 9

Hålrum i beläggningen . . . volym-% 0—6 6 7 *— 8 8l/-2-io >  10 7 1/2 6 7 a 13V2

Kornstorleksfördelning hos avskilt sten
material:
Passerande 2 mm sikt . . . .  vikt-% — — — — 99-7 99-5 98.6
Filler, inkl. i extraktet funnen

aska.....................................vikt-% — — — — 15 1 1 . 2 1 0 . 7

1 De med S. V . nummer utmärkta proven ej inräknade.



Hålrummet hos sandasfaltbeläggningarna har både 1935 och 1936 i det 
övervägande antalet fall varit större än 6 %. Normernas fordringar på sam
ma hålrumshalt för sandasfalt och topeka förefalla icke fullt rationella, i 
det att vid samma hålrumshalt hos de båda typerna hålrummet i bruket i to- 
pekan blir större än i sandasfaltbeläggningen. Asfalthalten har hos 2 analy
serade prov 1935 och 2 analyserade prov 1936 varit lägre än vad som före- 
skrives i arbetsbeskrivningen.

Beträffande de undersökningar, som utförts av hålrummet hos instam
pade kuber jämfört med hålrummet hos beläggningen har redogjorts bland 
topekabeläggningarna.

Tjärbetong.
Resultatet av åren 1935 — 36 utförda undersökningar av tätskikt till tjär

betong (beläggningsmassor) framgår av tabell 14.
Tabell 14.

Massa till tätskikt av tjärbetong (19 35— 1936).

S. V .:

1442 2260 2349 2384 2425 2656 2698 3210 3295 3200

Mängd, löslig i kolsvavla . . . vikt-^ 5-9 — 6.0 5.6 6.8
» olöslig » » » 94 . T — 92.5 92.9 93-2

Extraktionsförlust . » — — 1 . 5 Us — — — — —
Olösligt i saltsyra..................  » 94.0 — 93.8 95.2 —
Glödgningsförlust =  fritt kol

+  organiska ämnen............  » 1-3 — 0.9 1.5
Hålrum hos kuber av beläggningen,

instampade vid ioo°C . . . vo\.-% — 7 — — 7 1 1 51/* 1 8.5

Stenmaterialet:

Passerande 8 mm . . vikt-^ 97 — — 100 — — — — — —
» 4 » ..................  » 86 — — 97 — — — — — 100
» 2 » ..................  » 67 — — 79 79.6
» 0.075 mm . » IO.i — — 9-3 — — — — — 17.8

Undersökningarna äro så pass fåtaliga, att några allmänna slutsatser icke 
kunna dragas. Proven ha i regel haft lämplig sammansättning. Hålrummet hos 
de instampade massorna har dock hos två prov varit stort. Eftersom endast 
ringa erfarenhet föreligger om förhållandet mellan hålrummet hos belägg
ning och hos instampade kuber av tjärbetong har det icke varit möjligt att 
på grund av dessa prov bedöma beläggningens beskaffenhet. Hålrummet hos 
till tätskikt av tjärbetong avsett stenmaterial i instampat tillstånd har be
stämts i fem fall och befanns variera mellan 17 och 21 volymprocent.

Emulsionsbetong 19 35—
Hålrummet hos färdiga beläggningar av emulsionsbetong har bestämts i 

fem fall. Fyra prov hade hålrum mellan 1 1  K och 14 volymprocent, medan



det femte provet hade ca 20 % hålrum. Det är sannolikt, att emulsions- 
betongbeläggningar under trafikens inverkan undergå någon efterkomprime- 
ring. Man kan dock förmodligen icke räkna med, att så stort hålrum som 
de nyssnämnda siffrorna ange, skall kunna nedbringas till det för täta be
läggningar fordrade hålrummet av 6 %. De provade beläggningarna av 
emulsionsbetong torde därför icke kunna räknas som täta beläggningar.1

Hålrummet hos stenmaterial till emulsionsbetong i instampat tillstånd har 
bestämts i tre fall och befanns variera mellan 18 och 22 K volymprocent.

Gjutasfalt.

Under åren 1935— 36 ha till väginstitutet insänts 5 prov av gjutasfalt, av
sedda till brobanebeläggningar. Kuber, tillverkade av dessa prov, hava un
dersökts genom stämpelbelastning enligt ett förfarande, som standardiserats 
i Tyskland. Stämpelbelastningen har utförts vid en temperatur av 400 C. 
För gatubeläggningar i Stockholm har det visat sig lämpligt att använda 
gjutasfalt av sådan hårdhetsgrad att stämpeln sjunker 10 mm på 3— 15 min. 
För kuber av de insända brobanebeläggningarna har stämpeln i regel sjun
kit 10 mm på /4— 2 min. Materialen ha alltså varit mjukare än gjutasfalt 
till gatubeläggningar. Broarna, från vilka proven tagits, ha legat i Gästrik
land, Hälsingland och Medelpad, där sommarklimatet är ungefär detsamma 
som i Stockholm. Det är dock berättigat att använda mjukare beläggningar 
på landsvägsbroar, dels emedan hettan under varma sommardagar blir 
mindre intensiv på landsbygden än i en stad, dels emedan parkering av for
don sällan torde förekomma på broar. De provade beläggningarna kunna 
därför icke anses olämpliga, ehuru risk torde föreligga, att intryck uppstå 
av fordonen vid stark värme. — Hård bitumen bör icke användas för bro
banebeläggningar, emedan risk då föreligger för sprickbildningar, ökad  sta
bilitet hos gjutasfalten synes främst böra vinnas genom att gradera stenma
terialet på lämpligaste sätt med en relativt riklig makadamtillsats.

S y n p u n k t e r  r ö r a n d e  m a t e r i a l k o n t r o l l e n .

Materialkontrollen har icke allenast ägnats åt provning av insända prov 
av färdiga beläggningar och redan använda material. Det blir alltmer van
ligt, att förberedande undersökningar rekvireras hos väginstitutet för att 
klarlägga, huruvida föreslagna materialier äro användbara, innan de kom
ma till användning. I många fall ha prov av stenmaterial från olika sten
brott insänts till väginstitutet med förfrågan, vilket material som bäst 
ägnade sig till en beläggning, som skulle utföras. I andra fall ha utvalda 
materialier till en viss beläggning insänts med begäran, att väginstitutet 
skulle uttala sig om den lämpligaste sammansättningen av dessa materialier. 
Dylika undersökningar har institutet utfört för asfaltbeläggningar samt även 
för grusvägbanor med idealsammansättning. Begäran om bistånd med sam

1 På en dansk provväg vid Niverod i Fredriksborgs amt utfördes en provsträcka emul
sionsbetong, som haft dålig hållbarhet. Hålrummet var efter 2 års förlopp 9,6— 13,6%). 
(Stads- og Havneingenioren nr 12/1936, sid. 194.)



mansättning av vibrobetongbeläggningar har även riktats till institutet, som 
dock på grund av bristande resurser ej kunnat tillmötesgå denna begäran. 
Enär det givetvis är bättre, att dylika förberedande undersökningar göras, 
innan arbetet igångsättes än att utföra en efterkontroll, när arbetet är färdigt, 
är det att förmoda, att väginstitutet i framtiden kommer att erhålla ett stort 
antal dylika uppdrag. Det kan påpekas, att en dylik förprovning, »Eignungs- 
priifung», är obligatorisk vid utförandet av beläggningar på de tyska riks
vägarna. (Så snart entreprenören erhållit sitt byggnadsuppdrag skall han 
genom en försöksserie sammansätta materialierna, så att sammansättningen 
uppfyller normernas fordringar. Provkroppar tillverkas därefter, vilka un
dersökas i fastställda avseenden. En provkropp jämte provningsintyg och 
uppgift om sammansättningen översändes därefter till vägmyndighetens 
[OBK] godkännande. Vid arbetets utförande kontrolleras sedan, att samma 
materialier och sammansättning användes.)

För att materialkontrollen skall bliva av avsett värde är det av vikt, att 
provtagningen sker på riktigt sätt, och att givna anvisningar i detta avse
ende noga följas. Vidare må framhållas, att, förutom de prov, som insändas 
till väginstitutet, även prov av leverans skola förvaras genom kontrollantens 
försorg till avsyningen och helst längre, så att, om de insända proverna äro 
tvivelaktiga, eller om beläggningen misslyckas, de på arbetsplatsen förva
rade proven må kunna undersökas. Vid några tillfällen har det visat sig, att 
denna åtgärd, ehuru föreskriven i normerna, icke blivit verkställd. A v sär
skild betydelse är detta för de bituminösa bindemedlen, vilka förändras, så 
snart de upphettas, varför prov, tagna ur beläggningen, icke ge en entydig 
utsago om bindemedlets ursprungliga beskaffenhet.

Summary.

This publication contains results of tests with road materials used in the 
construction of pavements on roads in S/weden, in 1935 and 1936. The tests 
referred to have been made by the Swedish State Road Institute or under 
its supervision. — The testing of road materials has only lately become 
organized in Sweden. Owing to this and to the limited resources of the 
Institute, complete tests, covering all important properties of the materials 
examined have as a rule not been made. The tests have in many cases been 
restricted to such properties as were either found to be of special interest 
in a certain case or were for some reason or other suspected not to fulfil 
the specifications.

Tests with bitumens, tars and emulsions are set out on page 5— 17. Tests with 
bitumens are given in table 1 (tests in 1935) and 5— 6 (tests in 1936). Tests1 
with tars are given in table 2 (tests in 1935) and 7 (tests in 1936). Tests 
with emulsions are given in table 4 (tests in 1935) and 8 (tests in 1936). It 
has been noticed that the result of the heating-test at 163° C according 
to German specifications is affected by circumstances that are not standardized,



such as the construction of the oven used for the heating. The tests described 
in this report have been made in the same oven and are comparable to each 
other, but may show differences when compared with tests made in other 
laboratories.

Tests with aggregates are set out on page 18— 30 and fig. 5 — 1 6. The Road 
Institute has elaborated methods specially suited for the testing of chippings 
and aggregate for surface dressing. The testing of the strength of an aggregate 
has usually been combined with a test of its »flakiness» made with those 
sizes which seemed best to represent the quality of the material.

The test for »flakiness» has been carried out as follows:
1. The aggregate is sieved on standard sieves (mesh 1 6, 1 1 .3 , 8, 5.6, 4 mm). 

Material passing one of the sieves and retained on the next smaller size is 
taken out and then tested with flake sorters as follows e. g. material of 
size 8— 5,6, 1 1 ,3 — 8 or 16— 11,3  mm. (The aperture of the larger sieve): 
(the aperture of the smaller sieve) =  \J2 : 1

2. The material taken out is graded with the flake sorters (thickness gauge) 
shown in fig. 5. The percentage passing each gap in the flake sorter may 
be plotted in a graph (b. in fig. 6). This graph, compared with the graph 
showing the size of the material when standard sieves (with square apertures) 
are used, gives information as to the flakiness of the size considered. — 
Material passing a flake sorter gap of half the mesh of the larger sieve 
used when taking out the size to be tested for flakiness, is mostly made up 
of decidedly flaky stones. The percentage of the material passing this flake 
sorter gap has been called the »percentage of flaky aggregate» or »the 
flakiness ratio». — If  for instance the size under test for flakiness is 8— 11.3  
mm the »flakiness ratio» is the percentage that passes through a flake 
sorter gap of 5.6 mm.

The length of the stones in the aggregate has not been tested.
The strength of aggregates has been tested as follows: 500 gr of the same 

size as has been tested previously for flakiness is placed in a cylindrical 
container with an internal diameter of 100 mm (fig. 7). A  small steel anvil 
is placed on the aggregate and given 20 blows from a 14 kg hammer falling 
25 cm. The broken stone is sieved before and after the test. The result 
is plotted in a graph (fig. 8). The surface enclosed between the curves and 
the axis may be taken as a measure of the desintegration of the ma
terial. Instead of this surface the sum is taken of the percentage passing 
5 sieves, each having half the mesh-opening of the next larger sieve. The 
largest of the five sieves has the same mesh aperture as the smaller of the 
sieves used when taking out the size tested. This sum has been called »the 
coefficient of brittleness».

An interesting fact found by tests is that »coefficients of brittleness» 
measured on different standard sizes of the same aggregate have generally 
been nearly the same, provided the relation between the openings of the 
sieves used for taking out the size has been constant ( =  \fz) and the flakiness 
has not differed too much.



Fig. 9 shows the percentage of flaky aggregate and coefficient of brittleness 
for aggregates made up of four different rocks (I— IV). By using different 
crushers and varying the set of the crushers etc. aggregates of different 
flakiness were obtained. The lines I— IV  give the approximate relation exist
ing between flakiness, coefficient of brittleness, and the strength of the rock 
itself. This method of testing road aggregates seems to have proved useful.

About 200 aggregates have been tested for strength and flakiness. Some 
of the results are given in fig. 10— 13. The rocks tested have been mostly 
granites, gneisses, basic igneous rocks and syenites. High mica content has 
proved to be a destructive agent for the resistance of the rocks. The basic 
rocks, which have often an »ophitic» structure and contain tough minerals, 
such as pyroxen, have generally shown a high resistance to desintegrating.

The adhesion of rocks to bituminous substances has in some cases been 
tested by RiedePs method. The results are given in table 9.

Tests with pavements are reported on page 3 1— 39. Tests with topeca- 
and sheet asphalt courses are given in tables 10— 13. Such courses have 
generally been made in thin layers (1.5— 3 cm) on a binder-course of 
bituminous concrete or penetration macadam. The tests carried out have 
shown that a high percentage of voids has in some cases been caused by 
diminishing the amount of stone (coarser thain 2 mm) beneath that stated 
in the specifications without a corresponding increase in the amount of 
bitumen and filler.
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