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PROVVÄGENS SYFTE OCH TILLKOMST

I  S A M A R B E T E  M E D  V Ä G F Ö R V A L T  N I N G E N  i Stockholms län utfördes under 
augusti 1948 en provväg på Dalarövägen mellan Sandemar och österhaninge. 
Provvägen ingår i en serie försök, som ha utförts i samråd med Kungl. väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, och som ha till ändamål att studera olika faktorer, som 
ha inflytande på en ytbehandlings kvalitet. Dessa försök ha planlagts och utförts 
under ledning av väginstitutets chef, överingenjör N . v. Matern. För genom
förandet har chefen för vägavdelningen S. H allberg närmast varit ansvarig.

Provvägsförsöken ha föregåtts av omfattande försök i provvägsmaskin och på 
laboratoriet under ledning av laboratoriechefen H . Arnfelt. S jä lva provvägs- 
arbetena ha utförts under ledning av civilingenjör S. G yllsjö vid institutet, 
vilken även utarbetat denna berättelse, innehållande rön fram  till augusti 1950.

Provvägen utfördes under tiden 5— 26 augusti 1948 på entreprenad av N y a  
Asfaltaktiebolagets stockholmsavdelning.

Provvägen, som börjar 200 m väster om Sandemars gård, har en längd av 
4,2 km varav dock endast 2,4 km upptages av provsträckor. Sammanlagt har 
utlagts 94 provsträckor av ca 50 meters längd och 3 meters bredd. Vägens ut
seende i plan och profil fram går av fig. 1 — 2.

Underlaget utgöres av en 9 år gammal Yg-beläggning, som sedan utförandet 
icke erhållit någon ytbehandling. Y tan  var därför mager på bindemedel och ned
sliten. V id  provsträckorna 1 — 14 ligger vägen på lerblandad mosand. ö v r ig a  
sträckor ha undergrund av moränmarker omväxlande med bergskärningar. Den 
gamla Yg-beläggningen hade här och var brutits sönder av tjälskador, särskilt 
vid  övergång mellan bergskärning och bank samt på sträckorna 6— 8 samt 
1 3 — 1 6. På sina ställen sträckte sig lagningarna här över vägens hela bredd. 
Lagningarna hade under årens lopp omväxlande utförts såsom indränkningar 
eller med grov, öppen lagningsmassa, i något fa ll hade en tät, fin massa använts. 
Omedelbart före försöken hade en del justeringar utförts med massa av grov typ. 

Enligt programmet skulle på provvägen i första hand studeras: 
lämplig bindemedelsmängd, 
inverkan av bindemedlets viskositet, 
inverkan av vidhäftningsmedel i bindemedlet samt 
lämplig kornstorlek på pågruset.

Enär vidhäftningen i flera fall kan tänkas inverka på resultatet, ha prov
sträckorna utförts dels med bindemedel utan vidhäftningsmedel (södra väg- 
halvan) och dels med bindemedel innehållande ett starkt verkande vidhäftnings
medel — amin (norra väghalvan). Detta hade levererats från Arm our & Com 
pany, Chicago, under beteckningen Arme en T D  genom Kem iska A B  W eibull, 
Landskrona. I mindre omfattning prövades även andra vidhäftningsmedel, näm
ligen den amerikanska produkten N ostrip  samt en i England på licens framställd



Fig. i. Plan och profil av provvägen, sträckorna i — 21. 

Figs. 1 . Plan and Profile o f the test road.



Fig. 2. Plan och profil av provvägen, sträckorna 22— 48. 

Fig*. 2. P/^m P rofile o f the test road.



s

variant — W etfix. Dessa båda preparat hade genom A B  N ynäs-Petroleum  
levererats från D ivision o f Maguire Industries Incorporated, N ew  Y o rk , respek
tive Thomas Swan Co, Cheltenham, England.

Bindemedlet utgjordes av:
dels asfalt A  87 (specialtillverkad), A  95, A  1 1 5 ,  A  120 samt A  125,
dels en raskt hårdnande asfaltlösning, R A  75,
dels en asfaltlösning av medelhårdnande typ, M A  75.
För jämförelse ha dessutom utförts några provsträckor med tjära, T  6o. 
Pågruset tillverkades av rullsten som till övervägande delen bestod av gnejs 

och granit. Enligt det uppgjorda programmet skulle tre pågrusstorlekar prövas, 
5,6— i i ,  8— 16  och 1 1 — 19 mm. Pågruset kom i verkligheten att hålla dimensio
nerna 4,5— 9, 7 — 14 och 10 ,5— 18 mm.

Trafikmängden, som är lika stor längs hela provvägen, befanns den 10 — 12 
september 1948 uppgå till följande antal fordon mellan kl. 6 och 2 1 :

fredag: 138 personbilar 1 1 4  lastbilar och bussar Summa: 252 
lördag: 249 » 85 » » 3 3 4
söndag: 5 15  » 75 » » 590

eller beräknat genomsnitt för veckan 365 bilar/dygn (med tillägg för uppskattad 
nattrafik 16  % ). Sommartid är trafiken avsevärt större.

Väderlek.

Provsträckorna skulle enligt programmet utföras under för ytbehandling 
gynnsam väderlek. V id  den tidvis snabbt skiftande väderleken kunde det dock 
inte undvikas att en del provsträckor blevo utsatta för regn strax efter utföran
det. D aglig nederbörd uppmätt kl 07 samt högsta och lägsta uppmätta tempera
turen under dygnet1 fram går av fig. 3. Den sammanlagda nederbörden för 
månaden blev ca 25 %  större än normalt. Den föll i huvudsak under tiden 7 — 10 
samt 18 — 22 augusti, då 33 respektive 55 mm regn uppmättes.

Medeltemperaturen för månaden blev obetydligt högre än normalt eller 
15 ,9 ° C. På dagen under arbetets utförande varierade temperaturen i skuggan 
mellan 2 1 och 1 6° C, medan temperaturen nattetid sjönk till 10  å 1 2 0. Lägst 
uppmättes 6° C.

Under de följande höst- och vintermånaderna varierade nederbörd och tem
peratur i Stockholm1 enligt följande sammanställning (tabell 1) :

Den sammanlagda nederbördsmängden uppgick för flertalet månader till 
knappt hälften, för februari till tredjedelen av det normala. Ett undantag ut
gjorde januari med nära normal nederbördsmängd. Längre sammanhängande 
nederbördsperioder inföllo den 12 — 20 september med sammanlagt 20,2 mm 
regn och den 1 1 — 27 oktober med 24,6 mm regn. I övrigt har nederbörden haft 
kort varaktighet. Den uppmätta dygnsmängden har i allmänhet understigit 
2 mm, för enstaka dygn har uppmätts 5— 8 mm.

Medeltemperaturen för månaderna september— november var normal. Höstens

1 Enligt uppgifter från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.



Fig. 3. Daglig neder- 
bördsmängd i mm samt 
maximum- och mini
mumtemperatur vid 
provvägen under augusti 
månad 1948.

Fig. j .  D aily precipita
tion in mm. and maxi
mum and minimum tem
peratures at the test road 
during August, 1948.

första köldnatt inföll den 28— 31 oktober då — 3,5° uppmättes. Under novem
ber inföll två kortare perioder med dygnstemperaturer under o° och nattempera
turer bortåt — 50 C. 

Månaderna december— februari blevo emellertid 3— 40 varmare än normalt.

T abell 1 .  N ederbörd och temperatur under sept. 19 48— mars 1949.
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Sept. 38,8 53,2 12 17 12,4 11 ,2 1 1 ,3 14,3 12,4 21,0 1,8 0
Okt. 26,9 52,9 5,5 17 6,2 6,4 4,4 8,2 6,6 15,6 -  3,5 6
Nov. 21,8 47,6 6,0 10 1,7 1,6 1 , 3 2,9 1,6 9,2 - 5,4 16
Dec. 22,1 46,7 6,8 10 2,6 ~ 1,3 2,6 3,3 2,6 9,6 -  4,0 9
Jan. 35,7 36,9 8,2 18 0,5 - 2 ,5 0,3 1,0 0,4 6,0 - 10 ,8 17
Febr. 9,2 28,2 5, 2 9 1,4 -  2,6 0,2 2,7 1,9 8,8 ~ 8,5 1 1
Mars 10 ,3 28,! 5, 1 9 0,6 - 0 , 4 -  2 , 0 2,6 0,6 12,6 -  12,4 23



Temperaturen växlade snabbt omkring nollpunkten och några utpräglade perio
der med kyla  eller värme förekom icke.

Mars blev i °  varmare än normalt, men månadens första hälft var dock rela
tivt kylig med temperaturer ned till — 12 ,4 °, vinterns lägsta. Slutet av månaden 
blev i stället varm t med dagstemperaturer omkring 10 — 1 2 0 C.

Med hänsyn till den förstörande inverkan på en asfaltbeläggning av väta och 
fukt, har den första höstens och vinterns nederbördsförhållanden varit relativt 
gynnsamma. I gengäld gjorde barmarken och temperaturer växlande omkring 
nollpunkten vintern till en av de ur beläggningssynpunkt svåraste. För vägar i 
Stockholmstrakten kunde räknas upp till 14 tjällossningar jämte ett stort antal 
ytuppmjukningar. På en del vägar, där beläggningar utförts på vattenkänsligt 
underlag, uppstod svåra skador under denna vinter.

Under våren och sommaren 1949 var nederbörden något mindre än normalt 
medan hösten 1949 blev ovanligt regnig. Vintern 1949— 50 var normal såväl i 
temperatur- som nederbördshänseende.

Egenskaper hos använda beläggningsmaterial.

Stenmaterial.

Pågruset levererades av N y a  Murbruksfabrikens krossanläggning vid T rä 
kvista på Ekerö. Pågruset krossades av sten, som uttogs ur en större rullstensås 
i samband med tillverkningen av betonggrus och mursand för byggnadsändamål.

Utgångsmaterialet innehöll stenar av skiftande mineralogisk sammansättning 
och med olika hållfasthets- och vidhäftningsegenskaper. Krossprodukten erhöll 
ungefär följande sammansättning:

G rå granit, gnejs och le p t it ................................................. 75 %
Röd g r a n it ............................................................................... 14  %
Grönsten (diabas, diorit, am fib o lit) ................................. 6 %
Pegmatit (fältspat, k v a r t s ) ................................................. 5 %

T ill provvägen utsorterades pågrus av tre storlekar, v ilka vid provning upp
visade följande egenskaper:

T abell 2. Pagrusets egenskaper.

SV  nr Storlek Sprödhetstal
1

Flisighetstal

3949 4 , 5 - 9  mm 53 1,40

3951 7 -  14 » 50 1,40
3952 10,5 -  18 » 45 1,35

U r försökssynpunkt hade användandet av ett pågrus med mera enhetlig sam
mansättning och med mindre varierande hållfasthets- och vidhäftningsegenskaper 
varit till fördel. Det visade sig emellertid svårt att under beläggningssäsongen 
anskaffa ett mera lämpat material.



Bindemedel.

Asfalterna och asfaltlösningarna ha tillverkats av A  B Nynäs-Petroleum. 
Lösningsmedlet i asfaltlösningarna utgjordes av lätta petroleumdestillat. De 
olika typerna hämtades antingen direkt i tankspridaren till arbetsplatsen eller 
levererades i plåtfat. I senare fallet användes för värmningen tvenne asfalt- 
kokare av öppen typ rymmande ca 2 ton. Bindemedlens egenskaper fram gå av 
tabellerna 3 och 4.

T abell 3. Analys av  asfalter.

T yp  av asfalt

A  8 7 1 A 95 A 1 15 A 120 A 125
SV3563 SV 3656 SV 3564ISV 3565 SV 36591 S V 4066 SV3657

Temperatur vid 500 centistoks
v isk o site t.................................  C ° 87 96 — — — — —

Beräknad penetration vid 250 C  ca 
Mjukpunkt med kula och ring

— — 320 245 245 245 180

( K & R ) .................................... C ° 20 23 33 37 39 35 4 i
Brytpunkt enligt F ra a s s ...........  C ° - 3 8 - 3 7 - 2 4 - 1 9 -  17 -  17 -  17
Duktilitet vid io °  C ................ cm > 1 0 0 >  100 >  100 >  100 >  100 >  100 > 1 0 0
Spec, vikt vid 250 C ...................... ° , 9  9 5 0 , 9 9 7 0 , 9 9 5 0 , 9 9 7 0 , 9 9 7 0 ,9 9 6 1 , 0 0 0

Viktförlust vid upphettning under 
5 tim.
till 16 3 ° C ...............................  °/o 1,3 0 , 7 0 , 3 0 , 0 3 0,1 0,5 0 ,oo

1 1 50 C  ...............................  °/o O, o8 0, 04 — — —
Stegring av mjukpunkten (K &  R) 

efter upphettning
till 16 3 ° C  .............................  C ° 9 8 4 4 6 4 4

1 1 5 0 C ............................ c ° 2 2 — — — — —
Duktilitet efter upphettning till 

16 3 ° C
vid io °  C  ...............................  cm >  100 >  100 >  100 >  100 >  100 >  100 >  100

1 Ej normerad, specialtillverkad.

Tjäran, som var av typ T  60, hämtades i tankspridaren direkt ur den löpande 
produktionen vid Stockholms Gasverk. Resultat av analyser fram går av tabell 5.

Vidhäftningsmedel.

En amin är ett derivat av ammoniak, där en eller flera väteatomer ersatts av en 
organisk radikal. Aminen säges vara prim är om blott en väteatom blivit utbytt, 
sekundär om två och tertiär om tre väteatomer blivit utbytta. Aminerna ha 
alkalisk karaktär och bilda salter med syror. De ha benägenhet att bindas bl. a. 
till silikat.

Det aminpreparat, som användes på provvägen var en amerikansk förhållan
devis väl renad, destillerad produkt av tillverkaren, Armour &  Co i Chicago, 
betecknad Armeen T D . Preparatet bestod enl. uppgift till 97 %  av primära



T abell 4. Analys av asfaltlösningar.

T yp  av asfaltlösning

MA 75 RA  75

SV 35 66 SV 3663 SV 3567 SV 3562

Temp, vid 500 centistoks viskositet 82 86
Fraktionerad destillation:

Destillat, uttryckt i vol-°/o av hela den intill
360° C  överdestillerade mängden:

intill 190° C ............................................... vol-°/o 0 0 0 0
» 22 50 C  ............................................... » 0 0 17 66
» 260° C  ............................................... » 8 4 54 56
» 3! 50 C ............................................... » 59 58 86 85
» 360° C  ............................................... » 100 100 100 100

Destillationsåterstod uttryckt i vol-°/o av ur-
sprunglig mängd ...................................... vol-°/o 89 89 87 87

Destillationsåterstodens egenskaper:
Mjukpunkt med kula och ring (K &  R) . .  C ° 36 34 47 44
Duktilitet vid 250 C ............................... . . . cm >  100 >  100

» 15 °  C ............................... >  100 >  100 — —

Spec, vikt vid i 5 ° C ...................................... 0,9 8 2 0,978 0,9 6 2 0,966

Flampunkt bestämd i Pensky-Martens
apparat ........................................................ , C ° 75 87 55 49

Homogenitet: Vid granskning i mikroskop med ca 150
gångers förstoring har fr i olja i emulsions-
form eller i större droppar icke kunnat
iakttagas.

T abell 5. Analys av tjäror.

Vägtjära typ T  60

SV 3568 SV 3660

Temperatur vid 500 centistoks v iskositet......................................  C ° 62 60

Viskositet i standardviskosimeter 10 mm öppning vid 30° C  c:a sek. 40 —

Fraktionerad destillation:
v a t t e n ............................................................................................ v ik t-% 0 0
lättolja (intill 170 ° C ) ............................................................  » 0 0
mellanöl ja ( 17 0 °—270° C) ...................................................  » 8,5 8,7
tungolja (2 70 °— 300° C ) ........................................................  » 6,1 6,c
beck (över 300° C ) ...................................................................  » 85,° 84,8

Destillationsåterstodens mjukpunkt med kula och ring (K &  R) C ° 43 44
N a f t a l in ............................................................................................ v ik t-% 2,8 3»°
Rest efter upplösning i bensol...................................................  vikt-°/o 10,3 10,5
Spec, vikt vid 250 C ................................................................................... 1,20 1,2 1



aminer. Den normala tekniska produkten Armeen T  med 85 %  halt av primär
aminer, hade varit tillräckligt ren för försöken men kunde icke vid ifrågavarande 
tillfälle erhållas i landet. Primär-aminerna ha samma sammansättning i Armeen 
T D  som i Armeen T . Enligt uppgift från Armour &  Co är deras sammansätt
ning normalt:

Hexadecylamin (16  kolatomer) ................................. 3 0 %
Oktadecylamin (18 » ) .................................. 2 5 %
Oktadecenylamin (18 » ) .................................  45 %

Preparatet, som levererades i plåtfat, hade vid vanlig temperatur fast form 
och påminde i konsistensen om nöttalg. Spec, vikten var 0,87. Aminet smältes i 
en asfaltgryta vid ca 70° C  och tillsattes bindemedlet i tankspridaren, där det 
inblandades genom rundpumpning. Tillsatsmängden var 1,5  %  av bindemedels- 
vikten.

Nostrip  och W etfix  äro patenterade vidhäftningsmedel fram ställda av en 
polymeriserad amin och fettsyror. T ill skillnad från den amerikanska produkten, 
Nostrip, innehåller W etfix ett tjärdestillat. De äro vid  vanlig temperatur f ly 
tande, W etfixen trögflytande. De tillsattes bindemedlet i tankspridaren direkt 
och inblandades genom rundpumpning. Tillsatsmängden var 2 %  av bindemedels- 
vikten.



PROVSTRÄCKORNAS UTFÖRANDE 

OCH TILLSTÅND

F ö r  S P R I D N I N G  A V  B IN D E M E D L E T  användes en tankspridare av det ameri
kanska fabrikatet »Etnyre», modell FX -400E. Bindemedelstanken rymde 2 800 
liter och var försedd med rymdmätare av flottörtyp, som medgav en mätnog
grannhet av ca 20 liter. Tanken var genomdragen av tvenne eldrör och kunde 
vid  behov uppvärmas med oljebrännare. Mängden bindemedel i tanken måste 
därvid uppgå till minst 1 100 liter.

Provsträckorna utfördes vanligen med 3 meters bredd, motsvarande 30 mun
stycken på rampen. Dessa voro så anordnade, att varje punkt på vägbanan 
skulle träffas av bindemedel från tre närliggande munstycken, vilket bidrog till 
en jämn fördelning av bindemedlet på vägbanan. Under spridning styrdes 
rampen i sidled från en manöverplattform på bilen.

Bindemedlet pressades genom rampen av en kraftigt dimensionerad kugghjuls- 
pump, som drevs av en motor med jämn gång. Genom omställning av ledningar
nas ventilsystem kunde bindemedlet fås att cirkulera i såväl tank som ramp. 
Detta utnyttjades bl. a. vid  inblandningen av vidhäftningsmedel. V id  maximal 
kapacitet på pumpen, 400 gallons/min (1 500 liter/min), kunde sålunda en fy lld  
tank genompumpas på 2 minuter och en effektiv inblandning erhållas på relativt 
kort tid. På samma sätt kunde systemet lätt rengöras genom rundpumpning med 
brännolja.

Spridningsmängden mätt i kg/m2 är beroende av bilens hastighet vid spridningen, 
pumpens kapacitet, rampens bredd (lämpligen mätt i antal munstycken) samt det 
använda bindemedlets spec, vikt vid spridningstemperaturen.

Spridarbilens hastighet under spridning angavs av en mätare, graderad i fot/minut 
och placerad i bilens förarhytt. Mätaren var kopplad till ett särskilt mäthjul under bilen, 
som vid transport av tankspridaren kunde lyftas upp från vägbanan. En ställbar röd 
visare på mätaren underlättade förarens arbete att hålla rätt körhastighet.

Pumpens kapacitet angavs av en varvm ätare, graderad i gallon/min. Vanligen an
vändes vid 30 munstycken av dimensionen 1/8 "  på rampen en pumpkapacitet av 100  
gallons/min. V id  annat antal munstycken ändrades pumpens kapacitet i relation härtill. 
Skalan på pumpmätaren medgav en i förhållande till hastighetsmätaren mindre nog
grannhet i avläsning. Bilens hastighet och pumpens hastighet ha emellertid proportionellt 
samma inverkan på spridningsmängden och för att få önskad bindemedelsmängd måste 
därför inställningen av pumpen ske med särskild omsorg.

För sambandet mellan spridningsmängd och inverkande faktorer gäller teoretiskt 
följande uttryck:

M  —  k ^ ^ kg/m 2 
v  • n

h l



Fig. 4— 5. Spridning av bindemedel. 
Mängden kontrollerades genom väg- 
ning av den kvantitet, som uppsam
lats på plåtbrickan på vägen.

Figs. 4—5. Distribution o f binder. 
Control o f binder by weighing the 
quantity o f binder gathered on the 
pan on the road.

där M  =  bindemedelsmängd i kg/m2 
n =  antal munstycken i rampen 
v  =  körhastighet vid spridningen i fot/min. 
q bindemedelspumpens kapacitet i gallon/min. 
p =  bindemedlets spec, vikt vid spridningstemperaturen 
k =  konstant för omräkning av måttenheter m. m.

Innan arbetet på provvägen började, prövades vid praktiska försök möjligheterna att 
enligt ekvationen beräkna erforderlig körhastighet vid spridningen för att erhålla 
önskad bindemedelsmängd vid viss pumpinställning, spridningsbredd samt spec, vikt 
på bindemedlet. På vägen utspridd bindemedelskvantitet bestämdes sålunda genom att 
tankspridaren vägdes på bilvåg före och efter spridningen. Den genomsnittliga binde-



medelsmängden per m2 beräknades, sedan spridningssträckan uppmätts, för den del av 
spridningsbredden som erhåller full bindemedelsmängd. Genom att munstyckenas strålar 
överlappa varandra erhålles nämligen vid rampens ytterändar en ca 20 cm bred remsa 
med mindre bindemedel.

Med ledning av erhållna värden beräknades k i ekv. (1) till 12 7  för det provade 
spridaraggregatet, varefter erforderlig körhastighet vid spridningen i fortsättningen med 
tillfredsställande resultat erhölls enl. ekv.

V  =  1 2 7  7 7  ^  fo t/m in .........................................................................../ 2 /
M  • n

Med hjälp av formeln är det möjligt att beräkna hur pumphastighet och bilhastighet 
m. m. böra avpassas för att önskad bindemedelsmängd skall erhållas. Förutsättning är 
dock att den för aggregatet gällande konstanten är känd, samt att mätarna fungera rätt. 
Det är ganska enkelt att kontrollera, att den verkligen utspridda bindemedelsmängden 
stämmer med den avsedda.

Samtidigt med försöken enligt ovan prövades en metod att kontrollera den på 
provsträckorna utspridda bindemedelsmängden. A tt bestämma denna genom 
vägning av hela tankspridaren med innehåll var alltför omständigt och tids
ödande för att fortsättningsvis kunna användas, vartill kom att endast genom
snittliga värden kunde erhållas och icke värden från olika punkter av prov
sträckan.

På vägbanan utställdes för detta ändamål vanliga i handeln förekommande 
stekugnsplåtar av pressad järnplåt, v ilka tankspridaren fick passera under 
spridningen. Den i plåtarna uppsamlade bindemedelsmängden bestämdes genom 
vägning och mängden omräknad till kg per m2 av plåtens yta jämfördes med det 
genomsnittsvärde för sträckan som erhölls vid vägning av tankspridaren före 
och efter spridningen. Genomsnittsvärdet för plåtarna och sträckan visade god

Fig. 6. Spridning av 
pågrus.

Fig. 6. Distribution of 
chippings.



överensstämmelse och skillnaden mellan högsta och lägsta värdet för plåtarna 
var mindre än 5 % , varför noggrannheten kunde anses tillfredsställande. P lå
tarna vägde 0,7— 1 kg och hade en yta sett rakt uppifrån av 1 020 cm2. E fter 
varje användning rengjordes plåtarna genom försiktig värmning och tvättning 
med brännolja för att sedan användas på nytt. Norm alt utställdes på varje 
provsträcka 2 plåtar.

För spridning av pågrus användes en mekanisk spridare av fabrikat »Buckeye 
Spreader», som kopplades till bilarna. Pågruset spreds till sådan mängd, att 
bindemedelshuden nätt och jämnt doldes utan att lysa igenom den ljusare sten- 
mattan. Beroende på pågrusstorlek varierade mängden mellan 8 och 20 liter/m. 
Vältning utfördes med en 8-tons vält av Munktells tillverkning, överskott av 
pågrus sopades bort med maskin ca 4 dygn efter utförandet. Trafiken släpptes i 
regel omedelbart fram, så snart en provsträcka hade färdigställts.

Ytbehandling med asfalt, specialtyp A  87.

Den väghalva som utfördes utan tillsats av vidhäftningsmedel erhöll gynnsamt 
väder vid  utförandet (se tabell 6), medan aminsidan, vilken utfördes två veckor 
senare, blev utsatt för ett kraftigt regnväder, som började några timmar efter 
att ytbehandlingen avslutats.

T abell 6. Provsträckor med asfalt, specialtyp A Sy.

a
o:rt

S ö d r a  v ä g h a l v a n N o r r a  v ä g h a l v a n
u
(/i>O

Bindemedel V)P 4) Väderlek och Bindemedel t n3 <u 
brTu Väderlek och

& typ kg/m2
bb q ort 2 utförande typ kg/m2 SP 0ort

Ph «
utförande

13 1

T A 1

1

S V 3 5 6 3
A 87

I>23 4 ,5 -9 Utfört den 6 aug. vid 
klart och soligt väder 
och en temperatur i 
skuggan av 20° C.

SV 3568 
A 87 +  
amin

0,8 1 4 ,5 -9 Utfört den 17  aug. 
kl. 14 vid torrt väder 
och +  19 0 C. Under 
natten och följande

14 » 1,50 4,5 -9 Det vackra vädret
> 1,33 4 ,5-9 dag föll c:a 10  mm

15 » 1,22 7 -14 fortsatte ytterligare 1,06 7 -14 regn och efter ett
l6

26

27

»

SV3658 
A 87

D

1,49

0,89

0,84

7 -14

4.5-9

4 .5-9

två dygn framåt.

Utfört den 17  aug. 
kl. 12 vid torrt väder 
och +  19 0 C. Under 
natten och följande 
dag föll c:a 10 mm 
regn och efter ett 
dygns uppehåll y t
terligare c:a 35 mm.

2> I>32 7 -14 dygns uppehåll y t
terligare c:a 35 mm.

1 Anm. Då bindemedelsmängden på södra väghalvan av sträckorna 13 — 14 blev större än 
avsett, lades dessa sträckor om på norra väghalvan av sträckorna 26— 27.

Under trafikens medverkan pressades det mjuka bindemedlet redan efter 
någon dag upp mot pågrusets överyta, som färgades ljust brun till svart. 
Den underliggande beläggningen hade vid  olika tillfällen lagats över större



Fig. 7— 8. Sträcka 13 N  (norra väghalvan). Ytbehandlad med 0.81 kg/m2 A  87 +  amin och
pågrus 4.5—9 mm. T . v. utseendet efter 3 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 7— 8. Test stretch 13  N  (northern half o f the road). Surface dressing with very  soft bitumen
A 87 +  amine and chippings 4.5—9 mm. L e ft : Surface after 3 weeks5 traffic.

R ight: Surface after one year's traffic.

delen av vägbanan, särskilt på provsträckorna 1 3 — 14, och underlagets benägen
het att ta åt sig en del av det utspridda bindemedlet varierade därför starkt. 
Färgningen blev mer eller mindre kraftig och ytorna erhöllo ett fläckigt utseende.

Där pågrus 4,5— 9 mm använts, syntes pågruset överallt sitta kvar bra, trots 
att stenarna mycket lätt kunde lösgöras med fingrarna ur det mjuka bindemed
let. Väghalvan utan amin erhöll vid utförandet större bindemedelsmängd än 
avsett och utseendet blev mörkbrunt till svart, påminnande om en verkblandad 
beläggning. Ett försök med lägre bindemedelsmängd utfördes den 17  augusti då 
0,89 och 0,84 kg/m3 uppmättes. Dessa sträckor erhöllo emellertid icke samma 
gynnsamma väderlek under och efter utförandet, vilket torde ha bidragit till att

Fig. 9— 10. Sträcka 13 S (södra väghalvan). Ytbehandlad med 1.23 kg/m2 A  87 och pågrus
4.5—9 mm. T . v. utseendet efter 3 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 9— 10. Test stretch 13  S (southern half o f the road). Surface dressing with 1.2 3  kg.lm r
A 8y and chippings 4.5—9 mm. L eft: Surface after 3 weeks’ traffic.

Right: Surface after one year's traffic.



Fig. i i — 12. Sträcka 15 S. Ytbehandlad med 1.22 kg/m2 A  87 och pågrus 7— 14 mm. T . v. ut
seendet efter 3 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 1 1 — 12 . Test stretch 15  S. Surface dressing with 1.22  k g jm r  A  87 and chippings 7— 14  mm. 
L eft: Surface after three weeks3 traffic. R ight: Surface after one year's traffic.

pågruset ganska snart började lossna och bortföras av trafiken. Någon liknande 
tendens observerades emellertid icke på väghalvan med amin som vidhäftnings
medel, vilken utfördes samma dag med ungefär samma bindemedelsmängd. 

Efter ett års trafik var utseendet på södra väghalvan, där bindemedelsmängden 
var hög, ungefär detsamma som vid utförandet. Båda sträckorna voro fort
farande mörka i färgen och i synnerhet på sträcka 14 låg stenmaterialet helt in-

Fig. 13 — 14. V y  mot Sandemar av sträckorna med A  87. T . v. utseendet efter någon veckas 
trafik, t. h. efter ett års trafik. Ytan är fortfarande mörkfärgad.

Figs. 1 3 — 14 . V iew  o f the stretches with A  87. L eft: Surface dark-coloured after about one 
week's traffic. R ight: Surface after one year's traffic. This surfaces are still slightly dark-coloured.



bakat i bindemedlet, där det satt väl fast. På aminsidan hade en del grövre 
fraktioner bortförts på sträckan med lägsta bindemedelsmängd, 0,81 kg/m2. V id  
1,33  kg/m2 var täckningen god. I båda fallen var färgen något ljusare än på 
södra väghalvan.

Även provsträckorna med pågrus 7 — 14 mm voro efter utförandet väl täckta 
med pågrus. Med tiden har en del grövre sten på sträckan med lägre bindemedels
mängd bortförts, medan sträckan med högre mängd bibehållit sig tämligen oför
ändrad. Y tan  har fortfarande en brunaktig färgton.

Ytbehandling med asfalt, typ A  95.

Sträckorna med A  95 (tabell 7) kommo att utföras under ett häftigt regnväder, 
som började medan ytbehandling utan amintillsats pågick på södra väghalvan. 
Regnet fortsatte under några timmar och övergick därefter i skurar under natten. 
Provsträckorna färdigställdes under tiden enligt programmet, varefter trafiken 
släpptes fram  på väghalvan med amintillsats medan den andra bockades av för 
trafik till följande dag.

Verkningarna av det använda vidhäftningsmedlet visade sig vara tillräckliga 
för att ytbehandlingen på den norra väghalvan skulle motstå regnets i kombina
tion med trafik  förstörande inverkan. Genom att södra väghalvan kunde bockas 
av och ytbehandlingen icke utsattes för trafik  förrän stenmaterialet torkat upp 
och en tillräcklig vidhäftning mellan sten och bindemedel hunnit utbildas, erhölls 
även här ett tillfredsställande resultat. Bindemedlet hade dragits upp i tunna

T abell 7. Provsträckor med asfalt, typ A  95.

(j:vS
S ö d r a  v ä g h a l v a n N o r r a  v ä g h a l v a n

u4-»cn > O
Bindemedel P <D

J*' Tj Väderlek och Bindemedel dn3 <D
H.’TJ Väderlek och

U
Ph typ kg/m2 oS? 2  

Ph 00
utförande typ kg/m2 SP 0ovi

Ph 00
utförande

45 SV3656
A 95

0,91 4 ,5-9 Båda väghalvorna ut
fördes i följd efter 
varandra den 2 6 aug.

SV3656 
A 95 +  
amin

0,87 4 ,5 -9 regnet fortsatte, en y t
behandling med till
sats av amin som vid

46 > 1,30 4 ,5 -9
Då arbetet började 
kl. 14 på södra väg

» 1,3° 4 ,5 -9
häftningsmedel. 
Sedan denna sträcka

47 » 1 >03 7 - 1 4 halvan var vädret mu » 1 , 0 5 7 -1 4 vältats släpptes tra

48 1,45 7 - 1 4 let och vägbanan upp
1 , 4 6 7 -1 4 fiken fram, varefter

torkad sedan morgo
nen. Under spridning 
av pågrus, sedan 
spridning av binde
medel avslutats, bör
jade det regna häf
tigt. Vältningen fick 
därför anstå och un
der tiden utfördes på

södra väghalvan boc
kades av för trafik. 
Regnet varade 4 tim
mar och övergick 
därefter i skurar. 
Sammanlagt föll c:a 
8 mm. Påföljande 
dag då vägbanan tor
kat upp vältades den

motsatta väghalvan, 
medan det häftiga

södra väghalvan och
öppnades för trafik.



Fig. 15 — 16. Sträcka 48 S. Ytbehandlad med 1.45 kg/m2 A  95 och pågrus 7— 14 mm. T . v. utse
endet efter en veckas trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 1 5 — 16. Test stretch 48 S. Surface dressing with 1.45 kg.lm 2 A  95 and chippings 7— 14  mm. 
Left: Surface after one week's traffic. R ight: Surface after one year's traffic.

hinnor mot stenarnas överyta och gav ytbehandlingen ett mörkt brunaktigt 
utseende, som på aminsidan och vid högre bindemedelsmängd övergick i svart. 
Stenarna kunde lätt lyftas upp med fingrarna ur det mjuka bindemedlet, men 
syntes icke ryckas loss och föras bort av trafiken.

Under de följande månaderna skedde en långsam förändring av sträckornas 
utseende. V id  inspektion 14 månader efter utförandet hade sålunda ytan ljusnat 
något ehuru färgen fortfarande var betydligt mörkare än hos provvägens övriga 
sträckor. I hjulspåren, särskilt vid  vägmitt, hade ytbehandlingen på södra väg
halvan utmagrats något på grövre material, medan förändringen på norra väg
halvan var ingen eller obetydlig. A v  de båda sträckorna med pågrus 7 — 14 mm 
voro ytorna med lägre bindemedelsmängd sämre tätade med grövre material,

Fig. 17 — 18. Sträcka 48 N . Ytbehandlad med 1.46 kg/m2 A  95 +  amin och pågrus 7— 14 mm. 
T . v. utseendet efter en veckas trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 17 — 18. Test stretch 48 N . Surface dressing with 1.46 kg.lm .2 A 95 +  amine and chippings 
7— 14  mm. L eft: Surface after one week's traffic. R ight: Surface after one year's traffic.



Fig. 19. V y  mot Sandemar av 
sträckorna 48—49 med A  95. 
Efter ett års trafik är ytbe
handlingen fortfarande lätt 
mörkfärgad.

Fig. 19 . V iew  o f the stretches 
48— 49 with A  95. A fter one 
year's traffic the surfaces are 
still slightly dark-coloured.

medan ytorna med pågrus 4,5— 9 mm icke gav någon inbördes skillnad. Binde
medlet hade hårdnat något och på stenar, som lossades med kniv, var asfalten 
uppblandad med smuts och kort i brottet och drogs inte ut till långa trådar så
som där asfaltlösning använts.

Ytbehandling med asfalt, typ A 115.

Väghalvan utan amin, tabell 8, erhöll varm t och soligt väder såväl under som 
efter utförandet. Aminsidan, som ytbehandlades två veckor senare, lades vid 
ungefär samma väderlek, men efter 8 timmar började det regna ihållande och 
under följande dygn föll sammanlagt ca 35 mm.

T abell 8. Provsträckor med asfalt, typ A  1 1 5 .

rt

:rt
S ö d r a  v ä g h a l v a n N o r r a  v ä g h a l v a n

u4->
>O

Bindemedel c/5p <u Väderlek och Bindemedel </5 ^p <u Väderlek och
u

Ph typ kg/m2 ort S
P-l ^

utförande typ kg/m2
taort g 

Ph ™
utförande

17 SV 3 564 1 , 10 4 ,5 -9 U tfört den 6 augusti SV 3664 1 , 18 4 ,5 -9 Utfört på förmidda
A 1 15 vid klart och soligt A 1 1 5  + gen den 19 augusti.

väder och en tempe amin Vädret var då soligt
T R ratur i skuggan av och temperaturen i10 I>44 4 ,5 -9 +  20° C. Det vackra * 1 ,38 4>5“ 9 skuggan +  19 0 C. K l.
19 7 -1 4 vädret fortsatte un » 1 , 12 7 - 1 4 18 började det regna

der ytterligare två och under efterföl20 I?43 7-14 dygn och övergick
» 1,4 T 7 - 1 4 jande dygn föll c:a

sedan i häftiga regn 35 mm.
skurar.



Fig. 20— 2 i. Sträcka 17  S. Ytbehandlad med 1 .10  kg/m2 A  1 15  och pågrus 4.5—9 mm. T. v.
utseendet efter 3 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 20—2 1 . Test stretch 17  S. Surface dressing with 1 .10  kg.lm .2 A  1 1  j  and chippings 
4.5—9 mm. L eft: Surface after 3 weeks' traffic. R ight: Surface after one year s traffic.

V id inspektion några veckor efter utförandet voro sträckorna med pågrus
4,5— 9 mm (nr 17  och 18) synnerligen väl täckta och tätade med stenmaterial. 
De båda sträckorna (nr 19 och 20) med pågrus 7— 14 mm lågo under större 
delen av dagen i djup skugga från tät ungskog, som under långa tider av året 
hindrade vägbanans upptorkning. På den väghalva, som utförts utan amin, hade 
en del stenmaterial lossnat på sträckan, särskilt längs vägmitt. Fuktigheten till
sammans med den relativt låga bindemedelsmängden, 1 , 1 7  kg/m2, på den magra 
underliggande beläggningen torde ha varit orsaken till skadorna. På den efter
följande sträckan med 1,43 kg/m2 var resultatet av ytbehandlingen bättre. På 
norra väghalvan, där vidhäftningsmedel använts, var resultatet bra, även vid en 
bindemedelsmängd av 1 , 1 2  kg/m2.

Efter ett års trafik visade sträckorna med det fina pågruset knappast någon 
påverkan av trafiken. Ytorna voro synnerligen täta, ljusa och i utseendet när
mast att jäm föra med de sträckor, där asfaltlösning använts. V id  den högre 
bindemedelsmängden hade dock feta ytor uppstått här och var, särskilt i 
hjulspår.

A v  sträckorna med det grövre  pågruset hade den första på den sida som ut
förts utan vidhäftningsmedel kraftigt försämrats. Även sträckan med större 
bindemedelsmängd uppvisade nu en glesare yta. Aminsidan hade klarat sig bra, 
trots samma betingelser och skillnaden var markant.

Ytbehandling med asfalt, typ A 120.

Väghalvan utan amin utfördes under en period av varm t och soligt väder i 
början av augusti, tabell 9.

Väghalvan med tillsats av amin utfördes tre veckor senare vid  mulet väder 
och +  16 0 C  i luften. Nattemperaturen sjönk under några nätter till +  5 å 7 0 C, 
varför medeltemperaturen under dygnet var låg för årstiden. T v å  dygn senare 
föll ca 9 mm regn.



T abell 9. Provsträckor med asfalt} typ A  120 .

ri
0:c3

S ö d r a  v ä g h a l v a n N o r r a  v ä g h a l v a n
Jh
>O

Bindemedel C/5D <L> Väderlek och Bindemedel C/5
D  <U Väderlek och

u
Ph typ kg/m2

t£> £ 
onJ 2  
Ph 00

utförande typ kg/m2
6£ Soas g

p_l CO
utförande

SV3565 SV 4066
1

I A 120 0, 80 4 ,5-9 U tfört den 5 augusti A 120 + 0,90 4 , 5-9 Utfört den 24 augusti
2 > ! , °3 4 ,5-9 vid klart och soligt amin vid mulet väder och
3 » I , i 8 4 ,5-9 väder. Vägbanan väl » 0,99 4 , 5-9 +  i6 °  i luften. Tem
4 1,3° 4 ,5-9 upptorkad och tem » I , i 8 4 , 5-9 peraturen nattetid

__ T A peraturen i skuggan » 1 , 4 0 4>5~9 5— 70 C. T v å  dygn
5t. ! , °3  

1 , 2  2
7 *4 +  20° C. Den vackra

7 - 1 4
senare föll c:a 9 mm

0 » 7- I 4 väderleken fortsatte I , °  4
regn.

70
» 1,37 7- I 4 under ytterligare tre

» 1,23 7 - 1 4
0 > 1,52 7 - 1 4 dygn och övergick

» 1 , 4 1

1,57
7 - 14

9 » I , i 5 10,5-18 sedan i häftiga regn 7 - 1 4

10 » 1, 3° 10,5-18 skurar, varvid under » I , 2 i 10,5-18
1 1 » 1,47 10,5-18 två dygn föll c:a » 1 , 2 8 10,5-18
12 » I,6o 10,5-18 30 mm. »

»
1,53
I ,7 i

10.5-18
10.5-18

21 SV 4066 
A 120 +  

amin

I , 8o 10,5-18 U tfört den 24 augusti 
vid mulet väder och 
+  16 0 C. T v å  dygn 
senare föll c:a 9 mm 
regn.

SV 36J 9
Utfört den 19 augusti28 A 120 1,5 7 7 - 1 4

29 1,85 10,5-18 vid mulet väder och
+  20° C . Tre tim

30 !>77 7 - 1 4 mar senare började 
det regna häftigt och 
under efterföljande 
dygn föll c:a 35 mm.

Omedelbart efter utförandet hade sträckorna normalt utseende.
Under de följande höstmånaderna förändrades sträckornas utseende obetyd

ligt. På väghalvan utan amintillsats lossnade under första veckorna en del 
material på ytbehandlingar med pågrus 10 ,5 — 18 mm och 1 , 1 5 — 1,50  kg binde
medel per m2. I övrigt var täckningen god. På norra väghalvan, där amin använts 
som vidhäftningsmedel, voro samtliga sträckor synnerligen väl tätade med 
material av alla storlekar. Även stenar i pågruslagrets överyta, som i synnerhet 
där bindemedelsmängden var låg, hade obetydlig kontakt med bindemedlet, sutto 
kvar utan att bortföras av trafiken. Detta gav sträckorna med amin ett karak
teristiskt utseende, då stenarna liksom staplats på varandra, till synes med blott 
obetydlig mängd kvarhållande bindemedel.

Den följande milda vintern  med snabba växlingar mellan töväder och kyla  
innebar hårda påfrestningar. På sträckor med lägre bindemedelsmängder skedde 
på båda väghalvorna en hastig utmagring av ytbehandlingen. På aminsidan loss
nade i första hand de stenar, som under hösten suttit kvar, trots obetydlig 
kontakt med bindemedlet. För de tre pågrusstorlekarna kunde emellertid lätt 
urskiljas en bindemedelsmängd för vilken, då den överstegs, skadornas omfatt-



Fig. 22— 23. Södra väghalvan av sträckorna 1 och 4 efter 3 veckors trafik. Ytbehandlingen 
utförd med A  120 och pågrus 4.5—9 mm. T . v. 0.80 kg/m2, t. h. 1.30  kg/m2.

Vid denna tidpunkt ingen skillnad i resultat.

Figs. 22—23. The southern halves o f the stretches 1  and 4 after 3 weeks' traffic. Surface dressing 
with A 120  and chippings 4.5— 9 mm. L eft: 0.80 kg.lm .2. R ight: 1.30  kg.lm .2.

A t this time both sides had the same appearance.

Fig. 24—27. Södra väghalvan av sträckorna 1 — 4 efter ett års trafik. Ytbehandlingen utförd med 
0.80, 1.03, 1.18  och 1.30 kg/m2 A 120 och pågrus 4.5— 9 mm. Ytbehandlingen är bättre alltefter

som bindemedelsmängden är större.

Figs. 24— 27. The southern halves o f the stretches 1 — 4 after one year's traffic. Surface dressing 
with o.8oy 1.03, 1 .18  and 1.30  k g .lm 2 A 120  and chippings 4.5— 9 mm. The surface seems to be 

better when the quantity o f binder is larger.



Fig. 28—29. Södra väghalvan av sträckorna 5 och 8 efter 3 veckors trafik. Ytbehandlingen 
utförd med A  120 och pågrus 7— 14 mm. T . v. 1.03 kg/m2, t. h. 1.52 kg/m2. 

Skillnaden i resultat obetydlig vid denna tidpunkt.

Figs. 28— 29. The southern halves o f the stretches 5 and 8 after 3 weeks' traffic. Surface dressing 
with A  120  and chippings 7— 14  mm. L e ft : 1.03 kg.lm .2. R ight: 1.52  kg.lm .2.

A t this time there was but little difference between the two sides.

Fig. 30— 33. Södra väghalvan av sträckorna 5— 8 efter ett års trafik. Ytbehandlingen utförd 
med 1.03— 1.22— 1.37 och 1.52 kg/m2 A  120 och pågrus 7— 14 mm. Ytbehandlingen är bättre 

i den mån bindemedelsmängden är högre.

Figs. 30—33. The southern halves o f the stretches $— 8 after one year's traffic. Surface dressing 
with 1.0 3 , i .2 2 } 1 .3 J  and 1.52  kg.lm 2 A  120  and chippings 7— 14  mm. The surface seems to be 

better when the quantity o f binder is larger.



Fig. 34— 37. Norra väghalvan av sträckorna 5— 8 efter ett års trafik. Ytbehandlingen utförd 
med 1.04— 1.23— 1.4 1 och 1.57 kg/m2 A  120 +  amin och pågrus 7— 14 mm. Ytbehandlingen 
med vidhäftningsmedel är på dessa sträckor snarast sämre än motsvarande ytbehandling utan 
tillsats på södra väghalvan. Den i förhållande till bindemedlets viskositet kyliga väderleken vid 
utförandet nedsatte asfaltens förmåga att flyta intill pågruset. Ytbehandlingen är dock fort

farande bättre i den mån högre bindemedelsmängd använts.

Figs. 34—57. The northern halves o f the stretches 5— 8 after one year's traffic. Surface dressing 
with 1.04 , j .2 j ,  1 .4 1  and 1.57  k g jm .2 A  120  +  amine and chippings 7— 14 mm. On these 
stretches the surface dressings containing amine are not quite so good as those without amine on 
the southern halves o f the road. This may be contributed to the rather cold weather prevailing  
during the construction o f the amine-stretches. H ow ever3 the observation that the quality in

creases when the binder content is raised still holds.

ning hastigt minskade. Mot slutet av februari hade den skillnad i utseende, som 
under hösten fanns mellan väghalvorna på en del provsträckor, utjämnats och 
aminsidan uppvisade snarast en något sämre yta än motsatta väghalvan.

V id inspektion ca ett år efter utförandet var ytbehandlingen med pågrus
4,5— 9 mm på sträcka 1 och i viss mån även på nr 2 på sina ställen i det när
maste bortsliten. Utseendet var ungefär detsamma för båda väghalvorna. Resul
tatet av ytbehandlingen visade tydligt en tendens att bli bättre med stigande 
bindemedelsmängd och sträckorna 3 och 4 hade sålunda inte förändrats nämn
värt. På sträcka 4 torde emellertid övre gränsen för lämplig bindemedelsmängd 
ha uppnåtts. Båda väghalvorna, särskilt den norra, uppvisade nämligen överskott 
på bindemedel i hjulspåren, där feta fläckar regelbundet återkommo.

A v  sträckorna med pågrus 7 — 14 mm voro de med 1 — 1,20  kg bindemedel per



Fig. 38. V y  mot Stockholm av sträcka 9 N  
efter ett års trafik. Ytbehandlad med 1.2 1 
kg/m2 A  120 +  amin och pågrus 10.5— 18 mm. 
Det dåliga resultatet beror på samverkan av 
följande faktorer: låg bindemedelsmängd, 
kyligt väder och alltför segflytande binde
medel.

Fig. 38. V iew  o f the stretch 9 N  after one 
year's traffic. Surface dressing with 1 .2 1  
k g .lm 2 A  120  +  amine and chippings ro .j— 
18  mm. The bad result is due to an insuf
ficient quantity o f binder and cold weather.

m2 illa åtgångna. V id  1,40— 1,55 kg/m2 var resultatet tillfredsställande. N ågra 
tecken på för hög bindemedelsmängd observerades icke. 

Provsträckorna med pågrus 10 ,5— 18 mm hade utvecklats på liknande sätt 
som föregående sträckor. Först vid 1,6 — 1,7  kg bindemedel per m2 erhölls en 
något så när tillfredsställande yta. Med bindemedelsmängder på 2— 2,5 kg/m2

Fig. 39—40. Ytbehandling med A  120 och pågrus 10 .5— 18 mm efter 3 veckors trafik. T . v. 
1.30  kg/m2 utan amintillsats, ytbehandlingen är gles. T . h. 1.28 kg/m2 +  amin. Ytbehandlingen 
vid denna tidpunkt betydligt bättre på aminsidan, ehuru bindemedelsmängden är densamma. 
Figs. J9 — 40. Surface dressing with A  120  and chippings 10 .5— 18  mm. after 3 weeks' traffic. 
L eft: 1.30  kg.lm .2 without addition of amine. Right: 1.28 k g .lm 2 +  amine. Although the same 

amount o f binder had been used on both sides, the amine side was better closed up 
and richer in aggregates.



Fig. 4 1. Sträcka 12  S efter 3 veckors trafik. 
Ytbehandlad med 1.60 kg/m2 A  120 och på
grus 10 .5— 18 mm. Resultatet bättre än vid 
1.30 kg/m2.

Fig. 4 1. Test stretch 12  S after 3 weeks' 
traffic. Surface dressing with 1.60 kg.lm .2 
A  120  and chippings 10 .5— 18  mm. The result 
is better than that obtained with 1.30  
kg.lm .2.

Fig. 42. Sträcka 12 S efter ett års trafik. Y t 
behandlad med 1.60 kg/m2 A  120 och på
grus 10 .5— 18 mm.

Fig. 42. Test stretch 12  S after one year's 
traffic. Surface dressing with 1.60 kg.lm .2 
A  120  and chippings io . j— 18 mm.

torde emellertid ett bättre resultat ha kunnat uppnås. Ett något bättre resultat 
erhölls sålunda på en sträcka med amin och 1,80 kg/m2 på södra väghalvan av 
sträcka 2 1 . Ett försök med 1,85 kg/m2 utan amin på norra väghalvan av sträcka 
29 misslyckades till följd  av regn strax efter utförandet.

En förbättrad vidhäftning visade sig sålunda icke vid svårare påfrestningar 
kunna kompensera en alltför låg bindemedelsmängd. A tt resultatet på sträckorna 
med tillräcklig bindemedelsmängd icke blev bättre med tillsats av vidhäftnings
medel, jäm fört med motsatta väghalvan utan tillsats, får tillskrivas den låga 
temperatur i förhållande till bindemedlets viskositet, vid vilken väghalvan med 
amin utfördes. Trögflutenheten hos den använda asfalttypen vid denna tempera
tur i vägbanan nedsatte avsevärt asfaltens förmåga att fly ta  intill stenarna i 
pågruset. Någon senare värmeperiod, som i viss mån kunde ha hjälpt upp detta 
förhållande inträffade icke.

Ytbehandling med asfalt, typ A 125.

Väghalvan utan tillsats av vidhäftningsmedel utfördes vid varm t och soligt 
väder, som fortsatte under ytterligare två dygn, tabell io. Även väghalvan med 
amin, som utfördes två veckor senare, erhöll varm t och vackert väder vid ut
förandet, men efter 6 timmar började regn falla  och under följande dygn föll 
sammanlagt ca 35 mm.

V id  inspektion i början av september voro sträckorna med pågrus 4,5— 9 mm 
väl täckta med stenmaterial, som satt hårt fast. Däremot hade på sträckorna 
med pågrus 7— 14 mm utan amin de grövre stenarna bortförts i stor utsträckning,



T abell io . Provsträckor med asfalt, typ A 125.

rt
0:rt

S ö d r a  v ä g h a l v a n N o r r a  v ä g h a l v a n
Sh*->
>
0

Bindemedel 3 <u Väderlek och Bindemedel cInp 0) Väderlek och
U

Ph typ kg/m2 ort 2  
Ph 00

utförande typ kg/m2
Oort ijP_, 00

utförande

2 2 S V 3 6 5 7 1 , 2 8 4,5 -9 Utfört den 6 augusti SV 3657 i ,t 1 4 ,5-9 Utfört på förmidda
A  125 vid klart och soligt A 125 + gen den 19 augusti.

väder och en tempe amin Vädret var då soligt
ratur i skuggan av och temperaturen i

23 1 , 60 4,5 -9 20° C. Det vackra
» 1,44 4 ,5 -9 skuggan +  i9 ° C . K l.

24 » 1 , 2 7 7 -14 vädret fortsatte y t » 1 , 2 4 7-14 18 började det regna
terligare två dygn och under efterföl

2 5 » 1 , 48 7 -14 framåt. * 1 , 5 9 7-14 jande dygn föll det
c:a 35 mm.

särskilt längs vägmitt. Värst åtgången var sträckan med den lägre bindemedels- 
mängden. På den väghalvan, där vidhäftningsmedel använts, satt pågruset där
emot väl fast.

Under hösten och vintern genomgingo sträckorna ungefär samma utveckling 
som de med A  120 som bindemedel. Vägbanan skuggades vid denna årstid under 
större delen av dagen av tät ungskog, som hindrade vägens upptorkning.

Under vintern uppkommo här och var en del smärre tjälskador. E fter ett års 
trafik  hade sträckorna med det finare pågruset och den lägsta bindemedels- 
mängden tydligt glesnat i hjulspåren. Där mängden var 1,4 5— 1,60 kg/m2, var 
ytan något tätare och jämnare, men visade överskott på bindemedel.

Sträckorna med det grövre pågruset hade under vintern trafikerats av en band
traktor i samband med skogsavverkning. En bedömning i vad mån skadorna på 
dessa sträckor orsakats av bandtraktorn eller av andra faktorer var knappast 
möjlig att göra. Södra väghalvan, där en del av pågruset lossnade redan strax 
efter utförandet, hade nu icke mycket stenmaterial kvar. N orra väghalvan var 
bättre, men hade talrika spår efter traktorn.

Ytbehandling med asfaltlösning av typ M A  75 
och R A  75.

Ytbehandlingarna med M A  75 utan tillsats av amin på södra väghalvan av 
sträckorna 26— 29, utfördes vid mulet väder, tabell 1 1 .  Mot slutet av sprid
ningen började det regna och regnet fortsatte i skurar under följande dygn. 
Sedan pågrus påförts, bockades ytbehandlingen av för trafik, tills vägbanan 
efter två dygn hade torkat upp.

Spridningstemperaturen på bindemedlet, ca 8o° C, var för låg för att bindemed
let skulle kunna fly ta  ut jämnt över vägbanan. Utseendet blev gärna randigt, 
särskilt i sträckornas början. Innehållet i tankspridaren var emellertid för litet 
för att värmning skulle kunna ske.



Fig. 43—44. Sträcka 32 S ytbehandlad med 1.53 kg/m2 M A 75 och pågrus 4.5—9 mm. T . v. ut
seendet efter 2 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 43—44. The stretch 32 S. Surface dressing with 1.53  kg.lm ? M A 75 and chippings
4.5— 9 mm. L eft: Surface after two weeks' traffic. R ight: Surface after one year's traffic.

T abell 1 1 .  Provsträckor med asfaltlösning av typ M A  och R A  j y
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26

27
28
29

3 1

32
33
34

35

36
37
38

SV 3566 
MA 75 

>
»
»

SV 3566 
MA 75

»
»
»

s v 3; é 7
RA  75

»
»
»

1 , 2 8

I , S 8

1,56

1 , 2 3

1 , 5 3

1 , 4 5

1 , 3 3

1 , 4 0  

1 , 2 2  

1 , 4 7

4.5-9

4.5-9 
7 - 1 4  
7 - 1 4

4.5-9

4.5-9 
7 - 1 4  
7 - 1 4

4.5-9

4.5-9 
7 -14  

7-14

Utfört den 9 augusti 
vid mulet väder och 
19 0 C. Mot slutet av 
spridningen föll regn, 
som fortsatte i skurar 
under följande dygn. 
Sedan pågrus påförts, 
bockades sträckorna 
av för trafik och 
vältning utfördes 
först sedan vägbanan 
torkat upp den 1 1  
augusti.

Utfört den 1 1  augusti 
vid klart till halv
klart väder och 
+  20° C. Sträckorna 
erhöllo denna gång 
inget regn förrän 
efter fy ra  dygn.

Utfört den 12 augusti 
vid mulet väder och 
+  2 1 0 C. Tre dygn 
senare föll ca 3 mm 
regn i skurar.

SV 3 662 
RA 7 ;  +  

amin

SV 3663 
M A75 + 

amin

I >1 7

1 , 4 °  

V  7 

1 , 3 3

1 , 2 2

1 , 3 8

I , i 3

1 , 3 9

4.5-9

4 .5-9 
7 - 1 4  
7 - 1 4

4.5-9

4.5-9 
7-14 
7 - 1 4

Utfört den 16  augusti 
kl. 14—1 6 vid soligt 
väder och +  19 0 C. 
På kvällen och nat
ten föll i skurar c:a 
3 mm regn.



Fig. 45—46. Sträcka 33 S ytbehandlad med 1.20 kg/m2 M A 75 och pågrus 7— 14 mm. T . v. ut
seendet efter 2 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 45—46. Test stretch 33 S. Surface dressing with 1.20 k g .lm 2 M A  75 and chippings 7— 14  
mm. L eft: Surface after two weeks' traffic. R ight: Surface after one year's traffic.

Fig. 47—48. Sträcka 37 S ytbehandlad med 1.22 kg/m2 R A  75 och pågrus 7— 14 mm. överst 
t. h. utseendet efter 2 veckors trafik, t. v. efter ett års trafik. En del material har

bortförts i hjulspår.
Fig. 49. (Nederst t. h.) Sträcka 33 N  (motsvarande 37 S men med vidhäftningsmedel) efter ett 

års trafik. Ytbehandlad med 1 .17  kg/m2 R A  +  amin och pågrus 7— 14 mm.
Allt material sitter fortfarande kvar.

Figs. 47— 48. Test stretch 37 S. Surface dressing with 1.22  kg.lm .2 R A  75 and chippings 
7— 14  mm. Right above: Surface after 2 weeks' traffic. L e ft : Surface after one year's traffic.

Some material has been carried away in the wheel tracks.
Fig. 49. (Right below.) Test stretch 33 N  (corresponding to 37 S but with the addition of 
amine) after one year's traffic. Surface dressing with 1 . 17  k g .lm 2 R A  75 +  amine and chippings 

7— 14  mm. N o material has been carried away.



Fig. 50— 51. Sträcka 38 S ytbehandlad med 1.47 kg/m2 R A  75 och pågrus 7— 14 mm. T . v. ut
seendet efter 2 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik. Resultatet bättre än på 37 S.

Figs. 50— j/ .  Test stretch 38 S. Surface dressing with 1.47 kg.lm .2 R A  75 and chippings 
7— 14 mm. L eft: Surface after 2 weeks' traffic. R ight: Surface after one year's traffic. The 

result is better than that on test stretch 37 S.

V id inspektion några veckor efter utförandet visade ytbehandlingen en syn
nerligen väl täckt och tätad yta. Åtgärderna med avstängning av trafiken tills 
vägbanan hunnit torka hade sålunda varit tillräckliga för att hindra ett miss
lyckande till följd  av den dåliga väderleken vid utförandet. A v  sträckorna med 
finare pågrus uppvisade sträckan med 1,58 kg/m2 bindemedel överskott på asfalt. 
Fläckvis voro stenarnas överytor helt överdragna.

Ännu ett år efter utförandet voro samtliga ytor synnerligen väl tätade. De 
tillhöra provvägens vackraste.

Ytterligare försök med asfaltlösningar av såväl medelhårdnande som raskt 
hårdnande typ utfördes på sträckorna 3 1 — 38. N u prövades också tillsats av 
amin. Väghalvan utan amin utfördes vid varmt och disigt eller mulet väder och 
erhöll intet regn förrän efter 3 å 4 dygn. Aminsidan utfördes en vecka senare vid 
soligt väder. Efter några timmar föll på kvällen och natten ca 3 mm regn i 
skurar.

Även på dessa sträckor erhölls ett synnerligen gott resultat och ytorna voro 
utan jämförelse provvägens vackraste. Ytbehandlingarna med M A  75 och amin 
hade till en början ett fläckigt utseende, beroende på att bindemedlet i tunna 
hinnor dragits upp mot stenarnas överyta. Denna färgning nöttes emellertid 
ganska snart bort av trafiken, ö v r ig a  ytbehandlingar voro genomgående ljusa 
och vackra.

Resultatet stod sig oförändrat över vintern och först drygt ett år efter ut
förandet kunde en viss tendens till utmagring av grövre material, jämnt för
delad över ytan, spåras på ytbehandlingar med R A  75 utan amintillsats. Y tbe
handlingar med R A  75 och amin och samtliga sträckor med M A  75 voro fort
farande väl täckta.



Fig. 52. (t. v.) V y  mot Sandemar av sträckor med asfaltlösningar 2 veckor efter utförandet. 
Vänstra väghalvan med M A 75 +  amin är något mörkfläcklig.

Fig. 53. (t. h.) Samma sträckor ett år senare. Färgningen har nötts bort av trafiken.

Fig. 52 (left) V iew  o f stretches with cutbacks two weeks after their laying. The left half o f the 
road with M A 75 +  amine has obtained a darkish tint.

Fig. 53. (right) The same stretches one year later. The dark colour has now been worn o ff
by the traffic.

Ytbehandling med tjära, typ T 60.

Ytbehandlingarna med tjära utfördes vid gynnsam väderlek, tabell 12 . V äg
halvan med amin erhöll efter ett dygn ca 10 mm regn i skurar.

Samtliga sträckor voro efter utförandet väl täckta med stenmaterial. Möjligen 
var sträckan med lägsta bindemedelsmängden något sämre tätad än de övriga.

Under vintern försämrades sträckorna 39 och 40 raskt. Båda lågo skuggade 
under större delen av dagen och voro sällan upptorkade. Utmagringen skedde i 
ungefär samma takt på båda väghalvorna med början på sträckan med lägre 
bindemedelsmängd. Ett år efter utförandet uppvisade endast sträckan med 1,5  kg 
tjära per m2 ett godtagbart resultat.



T abell 12 . Provsträckor med tjära3 typ T  60.

Sträckor med vidhäftningsmedlen Nostrip och W etfix.

Dessa vidhäftningsmedel prövades med asfalt, typ A  120, och asfaltlösning av 
typ R A  75, tabell 13 .

Tidigare hade i Sverige vanligen använts en tillsatsmängd av 1 % . V id  för
söken ökades denna med anledning av företagna laboratorieförsök till 2 %  av 
bindemedelsvikten.

Ytbehandlingen med asfaltlösning och Nostrip utfördes vid  relativt gynnsam 
väderlek. Asfaltlösningen med W etfix utfördes 4 dagar senare och fick efter 
någon timme sammanlagt 3 mm regn i skurar under kvällen och natten. Ytbe
handlingarna med A  120 med och utan vidhäftningsmedel erhöllo betydligt

Fig. 54— 55. Sträcka 42 S ytbehandlad med 1.18  kg/m2 R A  7 5 + 2  °/o Nostrip och pågrus 
7— 14 mm. T . v. utseendet efter 2 veckors trafik, t. h. efter ett års trafik.

Figs. 54— j-j. Test stretch 42 S. Surface dressing with 1 .18  kg.lm !2 R A  7^ +  2 °/o Nostrip and 
chippings 7— 14 mm. L eft: Surface after 2 weeks' traffic. Right: Surface after one year's traffic.
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39 SV 3568 i,°  7 7 -14 Utfört den 1 1  augusti SV 3 660 7 -14 Utfört den 17  augusti
T  60 vid klart till halv T  60 + vid mulet väder och

klart väder och amin +  19 0 C. Dagen efter
+  20° C. Sträckorna föll i skurar c:a 1040 » 1 , 1 9 7 -14 erhöllo inget regn V  3 7 -14 mm regn och efter

41 » 1,5° 7-14 förrän efter fyra » I >4  7 7 -14 ett dygns uppehåll
dygn. ytterligare 35 mm.



Fig. 56. (t. v.) V y  mot Sandemar av sträcka 42 N  två veckor efter utförandet, ytbehandlad med 
1.25 kg/m2 A  120 +  2 %  Nostrip och pågrus 7— 14 mm.

Fig. 57 (t. h.) Sträcka 44 S efter några dagars trafik. Ytbehandlingen utförd med 1.34 kg/m2 
A  120 utan vidhäftningsmedel samtidigt med 42— 43 N . Under det regn, som började någon 

timme efter utförandet, förstördes ytbehandlingen fullständigt.

Fig. 36 (left) V iew  of test stretch 42 N  two weeks after its laying. Surface dressing with  
1.23  kg.lm .2 A  120  +  2 Vo Nostrip and chipping 7— 14 mm.

Fig. 57 (right). Test stretch 44 S after a few  day's traffic. Surface dressing with 1.34  kg.lm .2 
A 120 without adhesives completed at the same time as the stretches 42— 43 N . About one hour 

after the laying, it began to rain, and the surface dressing was completely destroyed.

sämre väderlek. D å arbetet avslutades började det regna häftigt och under 
följande 4 dygn föll sammanlagt 35 mm.

Ytbehandlingarna med asfaltlösning +  Nostrip respektive W etfix voro efter 
utförandet synnerligen täta och vackra. Utseendet höll sig ungefär oförändrat 
över vintern, men vid inspektion ca ett år efter utförandet kunde en obetydlig 
utmagring av pågruset konstateras.

A v  ytbehandlingarna med A  120  som bindemedel, vilka utfördes under be
tydligt sämre väderlek, blev den, som utförts utan vidhäftningsmedel, helt för
störd i regnet. Den, som innehöll Nostrip, erhöll vid utförandet ett kalt stråk i 
filens mitt och ett längs mittkant, vilka orsakades av dåligt rengjorda mun
stycken. Dessutom blev ytan i övrigt förhållandevis mager. Under året lossnade 
ytterligare en del material i hjulspår och mittkant. Ytbehandlingen med A  120 
och W etfix var efter utförandet något bättre tätad än den med Nostrip, men 
efter ett års trafik var skillnaden obetydlig.



Tabell 13 . Provsträckor med vidhäftningsm edlen N ostrip och W etfix.
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42 SV 3567
R A  75 +  
Nostrip

I , i 8 7 -14 Utfört den 12 augusti 
vid mulet väder och 
+  2 i °  C. C :a  3 mm 
regn i skurar efter 3 
dygn.

SV3659
A 120 +  
Nostrip

1 , 2 5 7 -14 Utfört den 19 augusti 
kl. 1 6. Se södra väg
halvan.

43 SV 3 662 
R A 75 +  
Wetfix

1,20 7 -14 Utfört den 16  augusti 
kl. 17.40 vid mulet 
väder och +  19 0 C. 
På kvällen och nat
ten c:a 3 mm regn i 
skurar.

SV3659
A 120 +  
Wetfix

1,22 7 -14 Utfört den 19 augusti 
kl. 17. Se södra väg
halvan.

44 SV3659 
A 120

I »3 4 7 -14 Utfört den 19 augusti 
kl. 15.30 vid mulet 
väder och +  20° C. 
K l. 18. 10 började det 
regna häftigt och un
der följande dygn 
föll c:a 35 mm.



SAMMANFATTNING AV 
ERHÅLLNA RESULTAT OCH ERFARENHETER 

FRAM TILL AUGUSTI 1950

F ö R S Ö K E N  H Å  V IS A T ,  att många faktorer inverka på en ytbehandlings k va
litet och att det ofta är svårt att urskilja den främsta orsaken till skillnader i 
resultat. A tt exempelvis pågruset lossnar kan bero på flera orsaker såsom otill
räcklig bindemedelsmängd, olämplig viskositet, väderleksförhållanden, trafik
intensitet vid utförandet, dålig vidhäftning mellan sten och bindemedel etc. 
Man kan endast avgöra vilken faktor, som är huvudorsaken till att en ytbe
handling misslyckas, om man har detaljerad kännedom om alla omständigheter 
v id  utförandet.

V ill man skaffa sig kännedom om varje enskild faktors inverkan, är det nöd
vändigt att vid omsorgsfullt kontrollerade försök variera en eller ett par faktorer 
i taget, medan de övriga så långt möjligt hållas oförändrade. Den här beskrivna 
provvägen är att betrakta som ett första led i en sådan strävan och har följts av 
ytterligare försök under åren 1948— 50.

Genom regelbundna inspektioner har utvecklingen av provsträckorna följts 
och resultaten av trafikens och väderlekens inverkan studerats. För bedöm
ningen har inga exakta mätmetoder funnits att tillgå, men de fotografier som vid 
upprepade tillfällen tagits av sträckorna ha varit till god hjälp.

En ytbehandling förstörs vanligen genom att stenar i det tunna beläggnings- 
skikt, som klistrats mot vägbanan, ryckas loss eller — om stenmaterialet är 
dåligt — krossas ned och förs bort av trafiken. Avnötningen under trafiken blir 
sällan en faktor av avgörande betydelse för behandlingens bestånd. På en y t
behandling, som lyckats väl, sker bortföringen av stenmaterial långsamt och 
jämnt fördelat över ytan. På en ytbehandling, som misslyckas, lossnar pågruset 
fläckvis och vanligen uppträda skadorna antingen strax efter utförandet eller 
under första vintern. De hittills erhållna erfarenheterna från provvägen äro i 
huvudsak av sistnämnda kategori.

Enligt programmet för provvägen skulle i första hand studeras:

lämplig bindemedelsmängd 
inverkan av bindemedlets viskositet, 
inverkan av vidhäftningsmedel i bindemedlet, 
lämplig kornstorlek på pågruset.

I det följande diskuteras dessa faktorer var för sig.



Lämplig bindemedelsmängd.

Efter en tids trafik påminner en ytbehandling i sin uppbyggnad om en tunn, 
verkblandad beläggning av öppen typ. Under trafikens medverkan har näm
ligen det påförda stenmaterialet tillsammans med bindemedlet bildat ett tunt 
mer eller mindre väl tätat beläggningsskikt.

För att stenarna vid ytbehandlingen skola kunna fastna i bindemedelshuden 
på vägen, bör stenmaterialet vara rensiktat från finare fraktioner. N är pågruset 
sprides, ligger materialets kornkurva vanligen mellan ganska snäva gränser. 
Redan vid vältningen utsättes emellertid stenmaterialet för en viss nedkrossning 
som sedan oavbrutet, ehuru i långsammare tempo, fortsättes av trafiken. En del 
grövre material föres därvid undan av trafiken, medan en del inbäddas i bin
demedlet i beläggningen. Med tiden ändras därigenom kornkurvans form och 
får genom tillskottet på finare material en tätare sammansättning. H ur långt 
denna utveckling går är bl. a. beroende på stenmaterialets hållbarhet men även 
på, om mängden bindemedel är tillräcklig för att kringsluta och hålla fast 
ytterligare material, om bindemedlet är tillräckligt lättflytande vid vägbanans 
temperatur för att möjliggöra detta, om vidhäftningen mellan sten och binde
medel är tillräcklig etc.

Det på vägbanan utspridda bindemedlet skall räcka till att täta och friska 
upp den underliggande beläggningsytan, till att klistra fast det nya beläggnings- 
skiktet vid underlaget samt till att hålla ihop stenmaterialet i det nya belägg
ningsskikt som utlägges.

U n d e r l a g e t s  f ö r m å g a  att suga åt sig bindemedel varierar beroende 
på i vilken grad detta är utmagrat på bindemedel och på, om sammansättningen 
är öppen eller tät. Särskilt tydligt brukar detta fram träda på lagningar och 
justeringar, där resultatet av ytbehandlingen sällan blir detsamma som på övriga 
delar av vägen. A v  stor betydelse är vidare bindemedlets viskositet. Ett lä ttfly 
tande bindemedel sugs lättare in i underlaget.

Den bindemedelsmängd som krävs för a t t  h å l l a  i h o p  s t e n a r n a  
i det nya beläggningsskiktet bör i första hand vara beroende av skiktets tjocklek, 
dvs storleken hos det använda pågruset. Andra inverkande faktorer äro pågrusets 
form och hållbarhet, bindemedlets viskositet och vidhäftningsegenskaper etc.

På provvägen har bindemedelsmängdens inverkan på resultatet av en ytbe
handling i första hand studerats på provsträckor i — 12 , där bindemedlet för 
samtliga sträckor var asfalt av typ A  120. För att om möjligt få  en uppfattning 
om sambandet mellan bindemedelsmängd och pågrusstorlek, prövades tre stor
lekar, 4,5— 9, 7— 14 och 10,5 — 18 mm, med 4 bindemedelsmängder för varje.

Södra väghalvan erhöll varmt och vackert väder vid  utförandet. Den norra 
väghalvan utfördes tre veckor senare och för dessa sträckor torde i första hand 
den, med hänsyn till det relativt hårda bindemedlet, kyliga väderleken under 
och efter utförandet ha påverkat resultatet av ytbehandlingen. V id  bedömandet 
av lämplig bindemedelsmängd bör därför främst resultatet på södra vägbanan 
tas i betraktande även om tendensen i resultatet på den norra varit densamma.

Redan ett år efter utförandet har en ganska väl markerad gräns kunnat ur



skiljas vid olika pågrusstorlekar för den lägsta bindemedelsmängd, vid  vilken 
tillfredsställande täckning och täthet erhållits. A v  sträckorna med pågrus
4,5— 9 mm var sålunda sträckan med den lägsta bindemedelsmängden, o,8 kg/m2, 
i det närmaste utsliten. V id  i,o  kg/m2 var resultatet bättre, men något varierande, 
medan de båda sträckorna med 1,2  och 1,3 kg/m2 icke hade förändrats nämn
värt sedan utförandet. Gränsen för den lägsta bindemedelsmängden låg således 
för pågrus 4,5— 9 mm vid ca 1 , 1  kg/m2. På sträckorna med pågrus 7 — 14 mm 
låg gränsen vid 1,4 — 1,5 kg/m2. För pågrus 10 ,5— 18 mm erhölls en något så när 
tillfredsställande yta först på sista sträckan med 1,7  kg/m2. H är låg gränsen 
sannolikt vid 1,8 kg/m2 eller högre.

V id  valet av bindemedelsmängder var avsikten, att en uppfattning skulle er
hållas om såväl undre som övre gräns för lämplig mängd. Emellertid har den 
övre gränsen endast uppnåtts för pågrus 4,5— 9 mm, där sträcka 4 uppvisat 
överskott på bindemedel i hjulspåren i form av jämnt fördelade feta fläckar. 
Bindemedelsmängden var därvid 1 ,3 — 1,4 kg/m2 eller 20— 25 %  högre än det 
lägsta värde, vid vilket tillfredsställande resultat erhållits.

Ehuru omfattningen av försöken torde vara för liten för att några bestämda 
slutsatser skall kunna dras om gränserna för den bindemedelsmängd, som i olika 
fa ll bör användas, ha försöksresultaten dock givit en god uppfattning om de 
faktorer, som i första hand inverka och om storleksordningen av dessa. Inlägges 
de värden som enligt ovan erhållits på lägsta erforderliga bindemedelsmängd i 
ett axelsystem med bindemedelsmängd per m2 på ena axeln och övrekornstorleks- 
gräns på den andra, komma punkterna att väl ansluta till en rät linje, som för 
kornstorleken noll skär axeln vid bindemedelsmängden 0,4 kg/m2. Sambandet 
mellan bindemedelsmängd och pågrusstorlek synes sålunda med tillräcklig nog
grannhet kunna betraktas som linjärt inom gränserna för normalt använda på
grusstorlekar och ekvationen för den erforderliga bindemedelsmängden skulle 
sålunda vara av formen

B =  C  +  k S

där C  =  den mängd som upptages av underlaget och som erfordras för att 
klistra fast ytbehandlingen mot detta.
k — koefficient för bindemedelsmängden i nya beläggningsskiktet.
S =  pågrusets övre kornstorlek.

B och C  anges lämpligen 1 kg/m2, och S i mm.

Insättas värdena från de 12 provsträckorna med A  120, erhålles för dessa 

ekvationen B =  0,4 +  0,078 S kg/m2.

För tätning av underlag och klistring åtgick sålunda i detta fall 0,4 kg/m2. 
Den gamla beläggningen hade här en yta, som var mager på bindemedel, men 
relativt väl tätad med stenmaterial. På en del ställen, där lagningar under tidigare 
år utförts med grov, öppen massa, hade uppsugningen av bindemedel varit betyd
ligt större och pågruset flagade snart av på väl avgränsade områden över lag- 
ningsställena. Värdet k =  0,078 gäller den lägsta bindemedelsmängd, som gav 
tillfredsställande sammanhållning i ytbehandlingsskiktet. Något värde för mot



svarande högsta bindemedelsmängd erhölls endast för det finaste pågruset, där 
denna låg ca 25— 30 %  högre. Därest samma förhållande gäller även för övriga 
pågrusstorlekar, skulle värdet på k sålunda få  variera mellan 0,08 och 0,1.

För att med tillfredsställande noggrannhet i förväg kunna beräkna den binde
medelsmängd, som i olika fall bör användas, torde det vara nödvändigt att 
genom försök på underlag av olika typ få en säkrare uppfattning om den del av 
den totalt erforderliga mängden, som icke varierar med pågrusstorleken. Såsom 
framgår av ekvationen kan denna del vara ganska väsentlig i synnerhet vid 
finare pågrusstorlekar. V id  grövre pågrus har en felbedömning av underlagets 
förmåga att suga åt sig bindemedel större möjligheter att utjämnas ur den del, 
som varierar med pågrusstorleken.

Viskositetens inverkan på bindemedelsmängden kunde icke nöjaktigt utläsas 
av resultaten från provvägen. På övriga sträckor av provvägen har visserligen 
prövats bindemedel av annan typ än A  120, men endast med två pågrusstorlekar 
och två bindemedelsmängder för varje. Med hänsyn till det ringa antalet prov
sträckor för varje bindemedelstyp har inga bestämda slutsatser kunnat dragas 
beträffande viskositetens betydelse.

Bindemedelsmängden mätes sedan gammalt i kg/m2, medan det är volymen 
bindemedel som har betydelse för resultatet. Den skillnad i volym , som erhålles 
vid användande av samma viktsmängd av en asfaltlösning som av asfalt, är 
inte så stor och kompenseras till större delen då lösningsmedlet avdunstar. Skill
naden mellan asfalt och tjära är däremot större, då skillnaden i spec, vikt är ca 
20 % . Med hänsyn till viskositetens inverkan torde man dock icke utan vidare 
efter spec, vikt kunna räkna om resultat erhållna med t. ex. asfalt A  120  till 
tjära. På grund av att den normalt använda tjärans benämningstemperatur ligger 
så lågt som vid 6o° C  mot asfaltens 12 0 ° blir tjäran lättflytande under heta 
sommardagar, då temperaturen i vägbanan kan gå upp till omkring 50° C. T jä 
rans förmåga att tränga ned i underlaget eller att kringsluta stenarna i ytbehand
lingen blir då en helt annan än asfaltens och är bindemedelsmängden hög, pressas 
tjäran lättare upp mot stenarnas överyta och bildar feta mörkfärgade ytor. A n
talet provsträckor med tjära var för litet för att göra någon säkrare jämförelse. 
Något så när tillfredsställande resultat av ytbehandlingen erhölls på sista tjär- 
sträckan, där bindemedelsmängden var 1,50  kg/m2, vilket omräknat efter spec, 
vikt motsvarar 1,25 kg/m2 A  120. En del stenar voro därvid mörkfärgade av 
tjära.

Inverkan av bindemedlets viskositet.

Ovan har berörts viskositetens betydelse för bindemedelsmängden. Fiär skall 
främst behandlas dess inverkan på bindemedlets klibbförmåga.

För att bindemedlet vid en ytbehandling skall kunna fly ta  intill och väta 
stenarna i pågruset, måste dess viskositet vara tillräckligt låg för att möjliggöra 
detta. Eftersom det utspridda bindemedlet inom en minut antager vägbanans 
temperatur, alltså i regel innan pågruset hunnit påföras, är det tydligt, att



viskositeten måste avpassas med hänsyn till den beräknade temperaturen hos 
vägbanan. Denna varierar beroende på luftens temperatur, soligt eller mulet 
väder, nederbörd etc.

Viskositeten måste å andra sidan vara så hög, att stenarna hållas fast på 
vägbanan, sedan trafiken släppts fram, även om vädret är varmt. Den valda 
viskositeten måste därför i många fall bli en kompromiss. Den bör avpassas i 
första hand efter den tid på året, då arbetet utföres, men även efter trafikens 
intensitet. Arbeten under högsommarvärme böra sålunda utföras med högre 
viskositet än på hösten och vägar med snabb och intensiv trafik med högre 
viskositet än andra vägar.

Bindemedlets viskositet har emellertid betydelse även i andra avseenden såsom 
t. ex. för vidhäftningen mellan sten och bindemedel. Eftersom vatten oftast har 
större affinitet för stenytan än asfalt eller tjära, tenderar vattnet, då det kommer 
i kontakt med bindemedelshuden på en sten, att driva undan bindemedlet. På 
en ytbehandling ligger stenarnas överyta fri från bindemedel och förutsätt
ningarna för vattnets angrepp äro goda.

Ä r bindemedlets viskositet tillräckligt hög, sker emellertid detta undanträng
ande mycket långsamt och effekten blir obetydlig. Antingen bör alltså viskosi
teten redan vid arbetets utförande vara tillräckligt hög för att minska vattnets 
skadegörelse eller bör den snabbt tillväxa genom att lättflyktiga beståndsdelar 
i bindemedlet avdunsta.

Ytbehandlingarna med asfalt av typerna A  125 och A  120 uppvisade ganska 
snart skador eller mindre lyckade resultat, v ilka till större delen fingo anses 
sammanhänga med det använda bindemedlets viskositet. Särskilt tydligt fram 
trädde detta på sträckorna med A  120, där norra väghalvan utfördes vid betyd
ligt kyligare och sämre väderlek än den södra, som lades i solsken och ca 20° C  
värme. Under hösten voro samtliga sträckor på norra väghalvan, där amin 
använts som vidhäftningsmedel, utmärkta och något bättre än på södra sidan. 
Stenarna i övre delen av ytbehandlingsskiktet hade emellertid i många fall 
dålig kontakt med bindemedlet, som tyckes vara alltför trögflytande för att 
kunna ordentligt fördelas i beläggningen, men stenarna sutto dock kvar tack 
vare att vidhäftningen var god. N är vintern kom ökade påfrestningarna och 
pågruset lossnade nu i snabbare takt på norra än på södra delen av vägbanan. 
V id temperaturer under nollpunkten var asfalten hård och stenar kunde brytas 
loss utan att något bindemedel medföljde.

Efter någon månad var ytbehandlingen något sämre på norra än på södra väg
halvan, där resultatet var någorlunda tillfredsställande, ehuru inte i klass med 
det som erhölls med t. ex. asfaltlösningar. Vidhäftningsmedlet hade icke förmått 
kompensera bristen på god kontakt mellan bindemedel och sten orsakad av för 
hög viskositet hos bindemedlet vid utförandet.

För att tillfredsställande resultat skall erhållas med A  12 0 — 125 vid ytbehand
ling torde krävas temperaturer under större delen av dagen på lägst 20— 2 5 0 C  
såväl vid utförandet som under så lång tid därefter, att bindemedlet hinner flyta  
intill pågruset. Dessa fordringar begränsa asfalt-typens användningsområde här i 
landet till en mycket kort del av beläggningssäsongen, och även under denna



korta tid arbetar man med stora risker, enär ett hastigt temperaturomslag strax 
efter utförandet kan vara tillräckligt för ett misslyckande.

För att vara lämpligt till ytbehandling bör ett bindemedel tillåta betydligt 
lägre arbetstemperatur. A v  de prövade asfalttyperna uppfyllde endast A  87 och 
A 95 i tillräcklig grad detta krav. Dessa typer, som i vissa avseenden kunna be
traktas som sakta hårdnande asfaltlösningar, hade emellertid den nackdelen att 
bindemedlets hårdnande tog längre tid, än vad som är önskvärt vid en ytbehand
ling. Pågruset färgades mörkbrunt till svart av asfalt, som trängde upp till 
stenarnas överyta, där bindemedlet så småningom tvättades bort av trafiken. 
Efter ett år var asfalten fortfarande alltjämt flytande, men uppblandad med 
smuts och lät sig inte dragas ut i trådar utan var »kort» i brottet.

Det vackraste resultatet på provvägen erhölls med asfaltlösningar. Dessa till
fredsställde kravet på låg viskositet vid arbetets utförande, men därjämte 
önskemålet, att bindemedlet snabbt bör hårdna tillräckligt för att motstå vattnets 
påverkan och säkert kunna hålla stenarna i ytbehandlingen kvar även under 
heta sommardagar. Ehuru asfaltlösningarna vid utspridningen voro mjukare än 
A  95 erhölls icke samma mörkfärgning av pågrusets överyta. Endast där asfalt
lösning av medelhårdnande typ använts tillsammans med vidhäftningsmedel, 
uppstod strax efter utförandet några mörkare fläckar, v ilka emellertid ganska 
snart nöttes bort av trafiken och senare icke återkommo.

Inverkan av vidhäftningsmedel i bindemedlet.

Förutom lämplig bindemedelsmängd och viskositet hos bindemedlet, är god 
vidhäftning mellan sten och bindemedel av största betydelse för ett bra resultat 
av en ytbehandling. Eftersom icke någon av dessa förutsättningar i någon större 
utsträckning kan kompensera den andra, få  de alla tre anses lika nödvändiga.

Om det använda pågruset är torrt och någorlunda rent, klibbar i allmänhet 
asfalt eller tjära bra mot stenarna. Om det däremot är vått eller om regn faller, 
innan bindemedlet hunnit fly ta  intill och väta stenytan ordentligt, kommer en 
hinna av vatten att ligga mellan sten och bindemedel. Stenarna kunna i sådana 
fall plockas upp, utan att bindemedlet fäster vid dem. Ä r trafiken intensiv över 
en ytbehandling i detta tillstånd, kastas snart större delen av pågruset åt sidan. 
Detta förhållande inträffade med A  120 som bindemedel på sträckorna 28— 30 
samt 44, vilka erhöllo regn någon timme efter utförandet. Om en ytbehandlad 
sträcka i sådant tillstånd i stället bockas av för trafik, så att stenarna få  ligga 
kvar, tills vädret åter blir soligt och varmt, fastna stenarna, när fuktigheten tor
kar upp under förutsättning, att bindemedlet alltjämt är tillräckligt mjukt. Detta 
förfarande tillämpas med gott resultat på södra väghalvan av sträckorna 26— 29 
samt 45— 48.

Vattnets affinitet för stenytan är sålunda oftast större än de vanligen använda 
bindemedlens, och vattnet strävar i sådana fall efter att tränga undan och så 
småningom ersätta bindemedelshuden på stenarna. Ett omedelbart misslyckande 
av en ytbehandling kan visserligen ofta förhindras genom att stänga av trafiken 
— om så är möjligt med hänsyn till trafiken — men metoden är begränsad till



den årstid, då vädret i allmänhet är varm t och vackert. Ytbehandlingar utanför 
denna relativt korta säsong blir mer eller mindre vanskliga att utföra. E j heller 
fuktighetens långtidsverkningar kan förhindras på detta sätt. Sedan några år 
tillbaka har därför prövats olika metoder att ändra på förhållandet mellan 
bindemedlets och vattnets affinitet för en stenyta och därigenom förbättra vid
häftningen. V id  laboratorieförsök har därvid det på provvägen använda amin
preparatet visat god verkan.

Provsträckorna med vidhäftningsmedel utfördes i de flesta fall liksom övriga 
sträckor vid uppehållsväder och relativt gynnsam väderlek. I allmänhet fick 
därför pågruset i båda fallen tid att fastna något så när, innan omslag till 
sämre väder inträffade. Någon avbockning av trafiken utfördes inte annat än 
i de ovan relaterade fallen. De bättre resultat, som under sådana omständigheter 
erhållits där vidhäftningsmedel använts, få  därför till stor del hänföras till en 
förbättrad motståndskraft mot fuktighetens långtidsverkningar. Sträckor för 
vilka fuktighetsbetingelserna voro särskilt svåra voro de med A  1 1 5 som binde
medel och pågrus 7 — 14 mm. Vägbanan låg här under större delen av dagen i 
djup skugga från tät ungskog, som långa tider av året hindrade vägens upptork- 
ning. Efter ett års trafik visade sträckorna på norra väghalvan, vilka utförts 
med tillsats av amin, ett tydligt bättre resultat än motsvarande sträckor på södra 
väghalvan. Båda väghalvorna hade utförts under gynnsamma väderleksbe- 
tingelser, medan väderleken efteråt var något sämre för norra väghalvan.

Sträckorna med asfaltlösningar äro öppet belägna och torka snabbt upp, då 
vädret medger detta. Samtliga sträckor med vidhäftningsmedel voro i stort sett 
oförändrade efter ett års trafik. På de, som utförts utan amin, hade en del grövre 
material börjat lossna, där R A  75 hade använts.

På provvägen erhölls emellertid även prov på inverkan av vidhäftningsmedel, 
när regn faller under eller strax efter utförandet av en ytbehandling. V id  ut
förandet av sträckorna med A  95 började det regna häftigt, medan spridning av 
pågrus utfördes på södra väghalvan. Spridningen avslutades, varefter — medan 
trafiken en kortare tid fick framgå på den nyutförda södra vägbanan — ytbe
handlingen på norra delen av vägen utfördes med tillsats av amin i binde
medlet. Trafiken släpptes därefter fram på norra väghalvan, medan den södra 
bockades av, tills pågruset följande dag hunnit torka upp. Det häftiga regnandet 
fortsatte under 4 timmar och övergick mot kvällen i skurar. Trafiken var under 
denna tid av dagen ganska intensiv. Pågruset på den norra trafikerade väg
halvan fastnade tämligen raskt i bindemedlet, medan regnet ännu pågick. D är
emot fastnade inte pågruset på den södra halvan, förrän vägen torkade upp. 
Efter ett års trafik voro förändringarna sedan utförandet obetydliga. Möjligen 
var södra väghalvan något glesare vid vägmitt och i hjulspår.

Verkningarna av det på norra väghalvan använda vidhäftningsmedlet visade 
sig sålunda vara tillräckliga, för att. bindemedlet skulle förmå tränga undan 
vattenhinnan på pågruset och upprätta intim kontakt med stenytorna, innan 
stenarna hunnit föras åt sidan av trafiken, som till följd av södra väghalvans 
avstängning blev intensivare än normalt. Ytbehandlingen på södra väghalvan 
klarade sig undan en säker förstörelse, tack vare att pågruset fick ligga kvar



orört av trafiken, tills vägbanan torkat upp och sten och bindemedel fått möjlig
het att nå kontakt.

Även för de sträckor, där vidhäftningsmedlen Nostrip och W etfix prövades 
med A  120  som bindemedel, erhölls liknande väderleksförhållanden, ehuru 
regnet i detta fall kom strax efter att ytbehandlingarna utförts. Jäm förelse
sträckan utan vidhäftningsmedel, som i detta fall icke hade bockats av blev helt 
förstörd. Även de tidigare på dagen utförda ytbehandlingarna med A  120 utan 
vidhäftningsmedel på norra väghalvan av sträckorna 28— 30 blevo illa åt
gångna. Där Nostrip eller W etfix använts, hade en del grövre material bortförts 
i hjulspåren, medan täckningen i övrigt var god. Dessa vidhäftningsmedel torde 
emellertid icke vara lika effektiva som aminpreparatet.

Att användandet av vidhäftningsmedel icke kan — åtminstone i någon större 
utsträckning — kompensera en för låg bindemedelsmängd eller en i förhållande 
till väderleken för hög viskositet vid utförandet, erbjuder väghalvan med amin 
på sträckorna 1 — 12 exempel på, där bindemedlet var A  120. Tack vare att 
vidhäftningen var god, satt pågruset till en början till synes väl fast, även där 
stenarna hade obetydligt fäste i bindemedlet. N är påfrestningarna ökade under 
vintern försämrades ytbehandlingarna med vidhäftningsmedel på kort tid så, 
att resultatet efter någon månad snarast var sämre än på väghalvan utan vid 
häftningsmedel.

För att vidhäftningsmedlet skall kunna utveckla sin effekt måste sålunda 
bindemedlet vara tillräckligt mjukt för att kunna fly ta  intill och uppnå god 
kontakt med stenytan och dess håligheter. I den mån vidhäftningsmedlet ökar 
bindemedlets förmåga att motstå vattnets undanträngande effekt, kan man också 
utan risk använda mjuka bindemedel.

Lämplig kornstorlek på pågruset.

De flesta bindemedelstyperna ha prövats dels med ett finare pågrus,
4,5— 9 mm, dels med ett grövre, 7— 14 mm. På fyra  sträckor ha dessutom an
vänts en pågrusstorlek av 10 ,5— 18 mm.

Där bindemedelsmängden varit tillräcklig har det finaste pågruset 4,5— 9 mm, 
i allmänhet givit en något bättre tätad och täckt yta jäm fört med pågrus 
7 — 14 mm. Möjligen kan detta tänkas bero på att trafikkrafternas lossbrytande 
moment på stenarna bli mindre vid finare pågrus. Ännu återstår emellertid att 
se motståndsförmågan mot nedkrossning och nötning under längre tids trafik. 
I detta hänseende kanske en mellanstorlek är att föredraga.

V id  val av pågrusstorlek har underlagets beskaffenhet stor betydelse. Ä r detta 
fett eller mjukt, kan ett grövre pågrus vara lämpligt att använda. Ett sådant 
riskerar inte så lätt som ett finare pågrus att helt pressas ned i den äldre be
läggningen. Ett grövre pågrus är såsom tidigare påpekats mindre känsligt för en 
felavvägning av bindemedelsmängden än ett finare. D å underlaget är fett t. ex. 
efter tidigare misslyckade ytbehandlingar, kan det vara vanskligt att uppskatta 
den bindemedelsmängd, som kan användas utan att överskott på bindemedel 
erhålles i den nya ytbehandlingen.



SUMMARY

General description.
Purpose:

In 19 4 8 — 1950 more than 450 test stretches with surface treatments were laid on a 
pavement area totalling more than 220,000 m2. The general purpose of these experiments 
was to study various factors affecting the quality of surfaces dressings. On the test road 
dealt with in this paper, the following fundamental factors were studied:

The amount of the binder 
The viscosity of the binder 
Antistripping agents 
The size of the chippings

Location:
On the Dalarö road near Stockholm between österhaninge and Sandemar beginning 

(section o) 200 m. west o f the Sandemar manor-house.

Lengths of the test road:
4.2 km. only 2.4 km of which, however, being test stretches. In all 94 different test 

stretches of about 50 m. length and 3 m. breadth were made. The northern half of the 
test road was as a rule devoted to tests with antistripping agents.

State o f the old road surface:
Norm al dense, surface-dressing worn smooth, partly bleeding and partly repaired with 

an open mix.

Tim e o f construction:
August, 1948.

W eather:
D ry  weather, but sometimes heavy rain. Some test stretches constructed in unsuitable 

weather had to be relaid. The tables in the Swedish text give detailed descriptions of 
laying conditions. In Fig. 3 the weather conditions prevailing when the stretches were 
laid, are summarized.

In the following autumn and winter there was less rain than usual, but the tempera
ture kept fluctuating near the freezing point, subjecting the road surface to repeated 
freezing and thowing thus forming especially severe conditions for the surface treatments.

T  raffic:
W hen counting on September 10 — 12th, 1948, the following figures were arrived at:—

Friday 138  passenger cars 1 1 4  lorries and buses
Saturday 249 » » 85 » » »
Sunday 5 15  » » 75 • » » »

or, on an average, for the week 365 vehicles per 24 hours.



Contractor:
N y a  Asfalt A B , Stockholm.

M achinery:
The binder was sprayed from a distributor of the make “ Etnyre”  and the chippings 

with a “ Buckeye”  spreader. A n  8-ton 3-wheel Munktell roller was used.

Aggregates:
Crushed, natural gravel, mainly consisting of granite and gneis. W ith each type of 

binder two sizes were tested, viz. 4 .5 — 9 mm1 and 7 — 14 mm (square sieve openings). 
W ith the bitumen A  120  the size 10.5 — 18 mm was tested also. Enough aggregates were 
spread so that the surface was well covered. A fter rolling, and some traffic, the excess, 
loose particles, were removed with a mechanical road broom.

Binders:

a) Bituminous asphalts of the following grades:2 A  87 (R &  B 20 0 C), A  95 (R &  B 
2 3 0 C), A  1 1 5  (pen. at 2 5 0 C  320), A  120  (pen. 245) and A  12 5  (pen. 180).

b) a rapid curing cutback: R A  75. (Corresponds to the american R C -4 .)
c) a medium curing cutback: M A  75. (Corresponds to the american M C -4.)
d) a surface treatment tar: T  60 (laid on a few  stretches only for the sake of 

comparison). T  60 has 40 sec. vise, at 30 ° C  with B. R. T . A . 10 mm.

The quantity of the binder was systematically varied on the different stretches. The  
sprayer had previously been tested to ascertain that it was in accord with its operating 
chart. During the laying of the test stretches, pans were placed on the road (Fig. 4). 
These pans were weighed prior to and after the spraying of the binder. The results thus 
obtained tallied well with the readings from the operating chart, and it was possible to 
keep the errors within +  2.5 percent of the desired quantity of the binder.

Antistripping agents:

As adhesion affects most of the factors studied, these factors have been studied partly 
for binders containing an effective additive of the amine type3 (on the northern half of 
the road) and partly for binders without additive (on the southern half of the road).

T o  some extent other agents were also tried, i.e., Nostrip and W etfix  (2 % ) on the 
stretches 4 2 — 44.

1 The aggregates are defined by the upper and lower limits o f the particle sizes. These limits 
are ascertained through control-sieving on plane sieves with square openings and drawing the 
sieve curve of the material. The upper limit is the sieve opening that retains 5 per cent on the 
sieve whereas the lower limit is the opening that permits 15 per cent to pass.

2 According to tentative Swedish Standard Specifications, the bituminous binders (asphalt 
bitumens, tars and cutbacks) are designated by a letter indicating the type of binder (A for 
asphalts, T  for tars, R A  for rapid curing, M A for medium curing and SA for slow curing 
cutbacks), and a figure giving the temperature at which the binder has a viscosity of 5 Stokes,
i.e., the highest average viscosity which still gives a homogeneous mix with a rather fine-grained 
aggregate when the binder is mixed with the aggregate in a good mixer.

3 The amine ŵ as obtained from Armour &  Co in the U. S. A. through Weibulls Kemiska AB, 
Landskrona, under the designation Armeen T D . The cheaper quality Armeen T , was not 
available in the country at that time. The amine was melted in a pot at about 70° C. and was 
added to the binder in the Etnyre distributor and mixed under circulation pumping. As a rule,
1.5 percent of amine was added to the binder.
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Test stretches.
Stretches i — 12 .

T he relation between the quantity of binder and the size of the chippings:

This comparison was made for the binder A  120  and three sizes of chippings, 4 .5 — 9, 
7 — 14 and 10.5 — 18 mm, and with four quantities of binder for each size of chippings.

Note. The quantity of binder also depends on the condition of the treated road 
surface. This factor has not been varied on the test road. The road might be considered 
to have had a normally worn surface.

Stretches 1 — 8} 1 3 — 25 and 45— 48.
E ffect of the type of bitumen: Grades of bitumen: A  87, A  95, A  1 1 5 ,  A  120  and 

A  12 5 . Each kind of binder was tried with two different sizes of chippings, 4 .5— 9 and 
7 — 14  mm, and two different quantities of binder.

Note. A  87 was a very soft bitumen, specially made for these tests. Its softening point 
R. &  B. was 2 0 0 C.

Stretches 26— 38.
Same tests with cutbacks: M A  75 and R A  75.

Stretches 39— 4 1.
Comparison stretches with tar, T  60, and with a size of chippings of 7 — 14 mm. 

and three quantities of binder.

Stretches 42— 44.
T h e additives: N ostrip, an American product, and W et-fix, a variant produced in 

England were tried in the binders, A  120  and R A  7 5 , the quantity being 2 per cent of 
the weight of the binder.

Stretches 4 $— 48.
Tests with amine-dopes in rain. These stretches were constructed on a wet surface. 

The aggregate was spread and rolled under heavy rain. The test stretches were opened 
to traffic immediately afterwards. The heavy rain lasted for four hours.

Observation and results obtained after construction.

Since several factors cause failure of a surface treatment it is difficult to establish 
the principal cause of failure simply from the appearance of the damaged surface. O nly  
if all the details of construction are know n , it may be possible to determine the cause of 
a failure.

A  good surface treatment that has been trafficed for some time will resemble a carpet 
laid with an open gravel plant mix.

T h e amount of the binder spread on the road must suffice to coat the surface of the 
old pavement as well as to coat the lower half of the chippings and to fasten them to the 
old surface.

The amount necessary for coating the old surface will depend on its texture, i.e., 
if the surface is rought or smooth. Especially do fresh repairs need a higher amount of 
binder. The viscosity of the binder also has an influence.



On the other hand, the part of the binder which is necessary to secure the chippings 
to each other and to the base will be independent of the base texture. It w ill only be 
dependent on the size, shape, and strength of the chippings, as well as of the viscosity of 
the binder and its adhesive properties.

Thus, the necessary amount of binder can be expressed approximately by the 
following equation:

B =  C  +  kS,
where C  =  quantity of binder needed for coating the base;

S =  the thickness of the new layer =  approximately the maximum size of the 
largest particles of the aggregate; 

k =  a coefficient expressing the amount of binder in the new layer.

The twelve stretches with bitumen A  120  on the test road gave results from which 
the following equation was computed:

B =  0.4 -f-  0.078 S kg./m2.

0.4 kg. per sq. meter will be valid for a surface meagre of bitumen but rather dense. 
The figure 0.078 stands for the lowest amount giving coherence to the surface dressing 
layer.

It will be seen from this equation that the term which expresses the amount necessary 
for coating the old road will form a com paratively higher portion of the total amount 
in cases where the size of the chippings is small. Since this term is rather difficult to 
estimate in advance, and will also vary  on different spots of the road, there w ill be 
less risk of errors with large sized chippings.

Binders others than A  120  will give other constants but so far the test stretches 
performed are not sufficient for the evaluation of these constants.

Since the binder after spraying will assume the temperature of the surface in less than 
one minute, i.e., as a rule before the chippings have been spread, it is evident that the 
binder must have a viscosity adapted to the temperature of the road surface. The  
binder must be so fluid that it can enclose and adhere to the particles of the aggregate 
at that temperature.

The binder must, however, also be sufficiently stiff so that it can hold the chipp
ings in position during traffic in hot weather.

On the test road some damages due to wrong viscosity were observed. The bitumens 
A  12 5  and A  120  proved too hard. T h ey were only able to stick to the aggregate in 
sunshine at an air temperature of about 20 centigrades (measured in the shadow). In 
Sweden binders of that viscosity, or higher, will be suitable only during a short period 
in the middle of the summer.

The bitumens A  87 and A 95 which were very soft, and in some respects more resembled 
slow curing cutbacks, could be employed at temperatures considerably lower. H owever, 
they remained soft for a very long time afterwards and tended to flow . T h ey also had 
a tendency to rise to the upper surface of the aggregate, giving the treated surface a 
dark colour. T h ey also absorbed road dirt and became “ short” with time.

The best results were obtained with cutbacks. These had initially the necessary low  
viscosity and also within a rather short time obtained a viscosity that was high enough 
for holding the chippings in hot weather. Although the cutbacks had a lower viscosity 
than A  95, they did not miscolour the chippings as did A  95. If  cutbacks are to be used 
in damp weather, however, it is necessary that their adhesion be improved by some 
means.

G ood adhesion is essential for the durability of a pavement. It is a specific property, 
the deficiency of which can only to a small degree be compensated by other factors 
such as viscosity and amount of binder. Surface treatments are apt to fail immediately



after their execution if the weather is rainy. Such a failure can be avoided if the treated 
surface is closed to traffic until the weather becomes warm  and dry. This method, 
however, is restricted to a short period during the summer. A t other seasons the laying 
of the surface treatment will always be more or less risky. Even if the treatment is 
performed in a good season, there still remains the effect of subsequent, long, wet 
periods on adhesion to be counteracted. The adhesion problem has therefore been 
considered of special interest by the Swedish State Road Institute.

On this test road it was considered necessary to study the different factors of im
portance for the behaviour of the surface treatment, not only with the ordinary binders 
but also with binders, the adhesion of which had been improved by adding a sufficient 
quantity of an antistripping agent of high effect. Thus test stretches that contained 
amine were laid alongside the test stretches containing no antistripping agents.

In many eases when the weather was good during the construction of the surface 
treatment, there was little difference between stretches with and without amine during 
the period following immediately after the laying.

On some of the stretches which stood up well immediately after construction, the 
stretches without amine became somewhat meagre of chippings with time, while those 
containing amine remained in a better condition. This was the case with the stretches 
that contained A  1 1 5  and chippings of the size 7 — 14 mm. These stretches lay in a damp 
locality in a wood that delayed the drying of the road surface.

O f special interest were the stretches with cutbacks. These all lay in open terrain 
and dried rapidly after rain. A fter one year’s traffic all cutback stretches with amine 
were practically unchanged. On stretches with R A  75 without amine some of the coarse 
chippings had loosened. These surfaces presented a meagre appearance.

The effect of rain immediately after construction was also subjected to a study. While 
the stretches with A  95 without amine were under construction, there occurred a heavy 
rain fall which culminated when the chippings were being spread. In spite of the rain the 
stretch was finished, and the work was commenced on the stretch containing amine. 
When the two stretches were ready, traffic was allowed on the one containing amine, 
while the other stretch was blocked off. The downpour continued and was followed by 
showers in the evening. In spite of the traffic the chippings on the stretch with amine 
adhered to the binder while the rain was still falling. On the stretch without amine no 
such adherence was obtained. Therefore it was kept free of traffic until the next day 
when the chippings dried. As soon as they were dry, they adhered. This measure of 
protecting the stretch saved it from destruction, and it was one year after construction 
about as good as the amine stretch. Certainly it would have been destroyed if dry 
weather had not occured at the right time, before traffic was let in.

The use of antistripping agents cannot compensate for too small a quantity of binder 
or a viscosity that is too high. This was clearly demonstrated on the stretches 1 — 12  
where the binder was relatively hard: A  120. Thus, if the antistripping agent is 
to be effective, the binder must be sufficiently fluid so that it can enclose the 
stones and penetrate into the cavities of their surfaces. Since the risk of bad 
adhesion can be avoided there is no longer any reason w h y hard binders should be used.

On the test road the influence of the size of the aggregates have been studied also. 
Most of the binders have been tested with aggregates of two sizes, viz. 4 .5 — 9 and 
7 — 14  mm. On four stretches the size 10 — 18 mm. was also employed. Provided that 
the amount of the binder has been sufficient, the finer grade so far has given a surface 
that is a little more dense and closed up and of course a litte more smooth. It remains, 
however, to be seen how the stretches will stand up when they have suffered traffic for 
a long time.
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