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IN L E D N I N G

S t a t e n s  v ä g  i n ST IT U T  har sedan år 1936 utfört avnötningsmätningar 
och bestämt den årliga slitningen på ett antal smågatstensbeläggningar i Blekinge 
samt Göteborgs och Bohus län. Resultatet av dessa undersökningar intill år 1940 
är publicerat i rapport nr 16 från Statens Väginstitut. A v  de utförda mät
ningarna framgick bl. a., att avnötningen syntes vara proportionell mot trafik 
intensiteten.

En gatstensbeläggnings slitstyrka bör även stå i relation till stenmaterialets 
egenskaper, fram förallt dess hållbarhet under trafikens inverkan. De påfrest
ningar, som en gatstensbeläggning utsättes för vid trafik, äro att betrakta som 
en kombination av slag, tryck och avnötning.

På uppdrag av 1937 års Granitutredning har Statens Provningsanstalt utfört 
en serie provningar, bl. a. provningar av slag-, tryck- och avnötningshållfast- 
het hos prover av ett antal bergarter, vilka användas för framställning av 
smågatsten. Resultaten av dessa undersökningar äro sammanställda i medde
lande 85 från Statens Provningsanstalt (4).

D å det av Granitutredningen ansågs av intresse att även studera trafikens 
direkta inverkan på olika gatstenssorter, uppdrogs åt Statens Väginstitut att 
utföra tekniska och petrografiska undersökningar på speciella provbanor och 
provvägar.

Som ett led i dessa undersökningar anlades under åren 19 4 1— 42 efter anvis
ningar av Statens Väginstitut en provväg på ett avsnitt av rikshuvudvägen 
Enköping— Västerås (Tillinge— Hovdesta). I gatstensbeläggningen på denna 
provväg äro representerade 25 olika stensorter, vilka anvisats provsträckor på 
20 m längd. Dessutom har av de 25 stensorterna utvalts 1 1  representativa typer, 
vilka utlagts på längre provsträckor för ev. slirighets- och jämnhetsmätningar 
(155  m). De 25 olika stensorterna äro utvalda i samråd med statsgeologen 
B. Asklund. De äro levererade från stenbrott i Göteborgs och Bohus län, H al
lands, Blekinge och Kalm ar län. Stensättningen har utförts med grusfyllda 
fogar och med kantstöd av armerad betong. En förteckning över de 25 prov
sträckorna ges i tabell 1. I september 1944 påbörjades avnötningsmätningar på 
provvägen. Mätningarna ha ännu ej slutförts på grund av den ringa slitningen 
under den förflutna tiden.



Tabell i .

Förteckning över provsträckor på provvägen 

T  illinge—Hovdesta.

Körbanebredd 7 m, varav 6 m stensättning begränsad av 0.5 m breda kantstöd 
av armerad betong. Väglängd 2 220 m.

Prov
sträcka

nr
S e k t . Längd

met. Stenbrott

I 6/000— 6/020 20 Pilegården, Bohuslän, Andelsför. Bohusläns Koop. Stenindustri
2 6/020— 6/040 20 Broberg, Bohuslän, Granit AB C. A. Kullgrens Enka

3 6/040— 6/060 20 Krokstrand-Lia, Bohuslän, AB Förenade Granitindustrier

4 6/060— 6/080 20 M atvik, Blekinge, Skandinaviska Granit AB

5 6/080— 6/100 20 Salberg, Bohuslän, AB Förenade Granitindustrier
6 6/100— 6/120 20 Sternö, Blekinge, A B A. K . Fernströms Granitindustrier

7 6/120— 6/140 20 Lahälla, Bohuslän, AB Förenade Granitindustrier
8 6/140— 6/160 20 Torarp, Blekinge, AB A. K . Fernströms Granitindustrier

9 6/160— 6/180 20 Malmön, Bohuslän, Granit AB C. A. Kullgrens Enka
10 6/180— 6/200 20 Korsamo, Blekinge, AB Karlshälls Granitindustri
1 1 6/200— 6/220 20 Krokstrand-Dalarne, Bohuslän, N . S. Beer &  Co
12 6/220— 6/240 20 Sternö, Blekinge, AB A. K . Fernströms Granitindustrier

13 6/240— 6/260 20 Folbengsröd, Bohuslän, AB Lysekils Stenindustri

14 6/260— 6/280 20 Timmervik, Bohuslän, K arl O. Mattsson

15 6/280— 6/300 20 Hovenäset, Bohus’ än, Eliasson &  Johansson
16 6/300— 6/320 20 Humlekärr, Bohuslän, W. Andersson

17 6/320— 6/340 20 Rixö, Bohuslän, Skandinaviska Granit AB
18 6/340— 6/360 20 Sandvik, Bohuslän, AB A. K . Fernströms Granitindustrier

19 6/360— 6/380 20 Ramsvik, Bohuslän, Skandinaviska Granit AB
20 6/380— 6/400 20 Valeby, Bohuslän, Bäckmans stenhuggerier
21 6/400— 6/420 20 Flivik , Småland, A B Förenade Granitindustrier
22 6/420— 6/440 20 Vånevik, Småland, AB Förenade Granitindustrier

23 6/440— 6/460 20 Skrika, Småland, AB Förenade Granitindustrier

24 6/460— 6/480 20 Svenstorp, Halland, C. A. Johansson

25 6/480— 6/500 20 Skrika, Småland, AB Förenade Granitindustrier
2 a 6/520— 6/675 155 Broberg, Bohuslän, Granit AB C. A. Kullgrens Enka
3 a 6/675— 6/830 155 Krokstrand-Lia, Bohuslän, AB Förenade Granitindustrier
4 a 6/830— 6/985 155 M atvik, Blekinge, Skandinaviska Granit AB
6a 6/985— 7/140 155 Sternö gatsten, Blekinge, AB A. K . Fernströms Granitindustrier
8a 7/140— 7/295 155 Torarp, Blekinge, AB A. K . Fernströms Granitindustrier
9a 7/295— 7/450 155 Malmön, Bohuslän, Granit AB C. A. Kullgrens Enka

10 a 7/450— 7/605 155 Korsamo, Blekinge, AB Karlshälls Granitindustrier
16 a 7/605—7/760 155 Humlekärr, Bohuslän, W. Andersson
17 a 7/760— 7/915 155 Rixö, Bohuslän, Skandinaviska Granit AB
18 a 7/915— 8/070 155 Sandvik, Bohuslän, AB A. K. Fernströms Granitindustrier
2 1 a 8/070— 8/220 1 5° Flivik , Småland, AB Förenade Granitindustrier



För att på relativt kort tid erhålla mått på slitningen av de i provvägen 
representerade stenproven, provkördes i Statens Väginstituts provvägsmaskin 
under år 1945 en stenbeläggning, sammansatt av samma stensorter som på prov
vägen Tillinge— Hovdesta. I det följande redogöres för denna provning, som 
stått under ledning av överingenjör N . v. Matern. V id  försökens uppläggning 
och under deras utförande konsulterades statsgeologen, fil. dr B. Asklund , som 
därvid gav värdefulla råd och upplysningar. Bearbetning av resultaten samt ut
arbetning av denna redogörelse har utförts av fil. lic. O. Gabrielson, i samarbete 
med v. Matern.



PROVNING AV GATSTEN I V Ä G IN S T IT U T E T S  

PRO VVÄGSM ASKIN

I  P R O V V Ä G  S M  A S K I N  E N S  cirkulära bana utfördes stensättning i 25 sektioner 
med vardera en stensort. Sättningsföljden är densamma som på provvägen och 
fram går av tabell 1. De undersökta stensorternas petrografiska karaktär fram går 
av tabell 2. (Gatstenssort nr 19 från Ram svik har ej blivit föremål för petro- 
grafisk undersökning emedan en viss osäkerhet beträffande ursprungsorten 
förelåg.) D å det var av vikt att erhålla likartade försöksbetingelser för alla 
stensorterna, sattes alla stenar med borst-klovyta som koppyta (slityta).

Vid ett första försök användes sättgrus som fogfyllnad och underlag. Vid 
provkörning med ersättningshjul av järn uppstod emellertid mycket snart en 
kraftig deformation av stenläggningen i form av spårbildning och förskjutning 
av stenarnas inbördes läge. Beläggningen måste omsättas och justeras ideligen, 
vilket inverkade menligt på försöksresultaten. Fig. 1 visar stenbeläggningens 
utseende efter kort tids körning. De erhållna avnötningsvärdena voro mycket 
ojämna och varierade starkt, även inom samma stensort, varför denna första 
försöksserie kasserades.

En ny provkörning anordnades i stället på en stenläggning, satt i betong och 
med fogfyllnad av cementbruk. Denna beläggning visade sig tillräckligt hållbar 
och stenarna voro nu orubbade i samma läge under hela försökstiden. Ett

Fig. 1. Gatstensbeläggning med grusfogar efter 
kort tids körning med ersättningsring (Lund- 
bergsbrynja) i provvägsmaskinen.

Fig. 1. Sett paving, joints filled  with sand, after 
a few  test runs in the road machine with a 
rubber tire covered with a steel netting (fig. 4).



Fig. 2. Gatstensbeläggning, gjuten i betong. Fig. 3. Samma beläggning som i fig. 2 efter
Före körningen. De mörka stenarna användes körningen i provvägsmaskinen.
för avnötningsmätning, 3 st av varje sort: de r . r  ̂ u
voro planslipade och på bilden rentvättade. ^ Z - S - J a m e p a v t n g a s  m fig. 2 after testmg 

r  r  r  with the road machine.
Fig. 2. Sett paving placed in concrete before 
testing. The dark stones, three o f each sort of 
rock, were used for measuring the wear, they 
were ground flat and washed in the photo.

avsnitt av denna stenbeläggning före och efter provkörning framgår av fig. 2 
och 3.

Gatstensbeläggningen trafikerades med en s. k. ersättningsring av typ »Lund
bergs stålbrynja». Denna bestod av ett vanligt gummidäck, försett med ett antal 
plattor av härdat stål, som fasthölls på däckets slitbana av kedjor, fig. 4 och 5. 
En provkörning av stenbeläggningen med denna ersättningsring gav på relativt 
kort t:d mätbara värden på stenbeläggningens slitning. Beläggningen passerades 
av hjulet ca 1.500.000 varv med ett hjultryck av ca 750 kg och en hastighet 
av ca 20 km/tim. Den sammanlagda vägsträcka, hjulet tillryggalade, uppgick 
till 2400 km. V id  körningens slut mättes den totala avnötningen på stenbe
läggningen.

M etoder för mätning av avnötningen.

Avnötningen mättes på 3 stenar av varje stensort. Dessa stenar hade vid 
beläggningens utförande blivit utlagda exakt i spårets mitt och noggrant juste
rats i höjdled, se fig. 2 och 3. De hade överytan (koppytan) planslipad och i 
varje stens centrum fanns en m ätfix inborrad och fastgjuten. Avnötningen 
mättes före och efter provkörning genom avvägning av punkter på stenens över
yta i förhållande till mätfixen. Härigenom kunde man fastställa hur mycket 
stenytans nivå sänkts genom avnötning.

Avnötningen bestämdes på varje mätsten enligt två metoder:
1) »ytmetoden»: avvägning av 12 punkter på ytan samt beräkning av medel- 

avnötningen såsom medeltal av dessa värden."'

Mätningarna utförda av maskintekniska avdelningen.



Fig. 4. »Ersättningsring» av järn (Lundbergs- Fig. 5. Samma ring framifrån.
brynja), stålbrynia utanpå en luftgummiring. r . ^ ; LJ n 1 * r  ö ö Fig. j .  The same tire, view .
Fig. 4. Rubber tire covered with a coat of
steel plates — used in the tests.

2) »profilmetoden»: avvägning av ett antal punkter i en profil i spårets rikt
ning genom stenens mitt. Medelavnötningen beräknades ur de erhållna mät
värdena i profilen. Profilmetoden avsågs dessutom att tjäna som kontroll av 
ytmetoden.

3) dessutom gjordes en uppritning i full skala av profilen av varje sten med 
hjälp av en profilograf.

Ytmetoden.

Avnötningsmätningar enligt ytmetoden utfördes med en apparat, vars ut
seende framgår av fig. 6 och 7, och konstruerad av civilingenjör G. Kullberg  
vid statens väginstitut. Den består av en mäthålsskiva, lagrad i ett stativ, upp
ställt på tre punkter. Mäthålsskivan är vridbar och förskjutbar i sidled i stati
vet. I mäthålsskivan äro borrade 12 hål, med vilka mätpunkter på stenen upp
sökas. Hålen äro placerade i koncentriska ringar på 20, 35 och 50 mm avstånd 
från centrum. För att vid upprepade mätningar samma punkter skola åter
finnas, inställes mäthålsskivan a) vinkelrät mot mätfixens axel, b) centrerat i 
förhållande till samma axel, varjämte c) mäthålsskivan vrides kring axeln till 
samma läge vid upprepad mätning.

D en v in k e lrä ta  inställningen a v  m äth ålssk ivan  utföres med in d ik ato rk lo cka , fäst på 
en h ållare , som kan  nedföras i m ätfixens centrum hål. G enom  att lå ta  in d ikatork lockan s



Fig. 6. Apparat för mätning av avnötning hos Fig. 7. Samma apparat uppifrån, 
gatsten. 7. apparatus seen from  above.
Fig. 6. Apparatus for measuring the wear of 
sett paving.

m ätstift släpa m ot m äthålsskivans p lana översid a och justera stativets stä llsk ru var så, 
att k lockan  i va r je  punkt, v a rv e t  runt, gör sam m a utslag, ernås den v in k e lrä ta  in 
ställningen.

C entrering a v  m äthålssk ivan  utföres på sam m a sätt, med den skillnaden, att m ät- 
stiftet nu få r  släpa mot m äthålsskivans v e rtik a la  y tte rk an t och justering sker m ed de i 
stativet b efin tliga  skru varn a .

Slutligen vrid es m äthålssk ivan  till sam m a läge v id  up prepad  m ätning genom  att 
stä lla  in ett fast index på sk ivan , så att det noga passar in på en i fixen  fastsatt arm .

N ä r  dessa inställn ingar äro  avslu tade, är apparaten  k la r fö r m ätning. I fixens centrum 
hål nedföres ett m ätstift, vars ö v ery ta  avväges med en h ärfö r avsedd in d ik ato rk lo cka . 
D etsam m a sker med i var je  m äthål n ed förd a m ätstavar. A v vägn in g en  sker enligt m etod, 
som fra m g å r av  principskiss fig . 8.

Fig. 8. System för mätning. 

Fig. 8. System o f measurement.

A v  fig . fram g år direkt att

H  +  L  —  b  —  h Q =  C  —  a —  h Q 

H  =  C  —  L  +  b —  a 

C  och L  äro från  början  kän da storheter ( =  de b åd a  m ätstavarn as längd), b och a de 
på in d ik ato rk lo ckan  av lä sta  värdena.



Profilmetoden.

Vid mätning enligt profilmetoden användes samma apparat, som tidigare 
använts vid ytmetoden. Ett antal nya hål borrades i mäthålsskivan. I allmänhet 
uppmättes 8 punkter hos varje mätsten.

Med ledning av de erhållna mätvärdena uppritades profiler av stenytorna. 
Konnexion mellan den slitna ytan och den ursprungliga, planslipade stenytan 
kunde fastställas ur tidigare gjorda mätprotokoll.

Den planslipade ytans lutning i förhållande till horisontalplanet var känd 
genom avvägning av två punkter på ytan belägna i spåret 3 cm på ömse sidor om 
stenens centrum.

Slutligen utfördes i kontrollsyfte profilmätning med tillhjälp av en profilo- 
graf. Profilografen placerades på en rätskiva, parallell med körbanans yta. På 
rätskivan var anbringat ett papper, på vilket profilen direkt avtecknades, då 
apparaten fördes fram  över stenytan.



RESU LTAT AV U N D E R S Ö K N IN G E N

K  E S U L T A T E N  av mätningarna av avnötningen efter körning 1.5 milj. varv 
framgår av fig. 9— 12 , på vilka dels mätstenarnas avnötning är framställd gra
fiskt i full skala, dels siffervärden för de båda mätningsmetoderna äro angivna. 
Mätning I är mätning enligt profilmetoden, mätning I I  enligt ytmetoden. Den 
övre raka linjen på profilerna anger den ursprungliga planslipade överytan av 
stenen; den undre kroklinjen anger den avnötta ytans utseende (uppmätt enl. 
metod I). Det diagonalstreckade partiet anger avnött del av stenen. Eftersom 
profilen lades mitt över mätstenen, erhölls i regel en markerad sänka kring hålet 
för mätfixen. Den streckade linjen på vissa profiler anger stenens överyta, när 
fixhålets inflytande på avnötningen eliminerats.

Resultaten av de båda mätmetoderna äro väl överensstämmande med var
andra. Fullständig överensstämmelse kunde ej påräknas, enär ej samma punkter 
ha mätts i de båda metoderna. I flertalet fall (55 % ) äro avnötningsvärdena 
mindre enligt profilmetoden än enligt ytmetoden.

Diskussion av försöksresultaten.

A v profilerna på fig. 9— 12 får man en god uppfattning om avnötningens 
storlek för de olika gatstenssorterna och variationen för de tre stenarna av varje 
sort. Denna senare variation är icke så stor, utan man kan med ganska stor 
säkerhet uttala sig om den relativa slitstyrkan hos de provade stensorterna.

A v  profilerna framgår, att nötningen är störst i kanterna och avtager mot 
centrum. Kring hålet för mätfixen har även skett en kraftigare slitning, som 
i profilerna ger sig tillkänna genom en större eller mindre inbuktning.

I vissa fall kan av gatstensprofilernas utseende utläsas, att en osymmetrisk 
avnötning ägt rum genom den enkelriktade trafiken i provvägsmaskinen. Det 
har utbildats en »stötsida» med kraftigare avnötning än hos »läsidan». »Stöt- 
sidan», mot vilken hjulet först ansättes under trafikens gång, är då vanligen 
mera utflackad än »läsidan». Denna ensidiga avnötning framträder särskilt 
tydligt på gatstenssort nr 1 (granit från Pilegården, Bohuslän), 6 (gnejs, Sternö, 
Blekinge) och 14 (granit, Timmervik, Bohuslän).

I några fall observeras, att gatsten, vilken vid stensättnrngen placerats mer 
eller mindre ställd på kant, blivit kraftigare avnött på den högre belägna delen. 
Tydliga exempel på detta förhållande äro 4b, 5c, 9c, 18b. Emellertid synes i regel 
en mindre lutning av stenen (några mm nivåskillnad från kant till kant) ej ha 
medfört ojämn avnötning (ex. ib, 3b, 10c, 1 1c ,  22b).
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Fig. 9. Resultat av avnötningsmätningar på stensorterna 1 — 6. De streckade ytorna på profilerna

ange avnött del. Tabellerna ange medelavnötning i mm, dels enl. profilmetoden
(mätning I), dels enl. ytmetoden (mätning II).

Fig. 9. Results o f measuring wear for setts N os 1 — 6. Tables indicate the degree o f wear
according to two different methods o f measuring (I and II)  and the average wear in mm.



f få /n /n q <7 b c A/rc/ef/a/ 
a , b , c

I
. . .  IT

6.9
7*

4.6
5.0

1,6
2,5

4,v
5.0

/VS/n/ng 0 b C /frcfe/Zc?/
C7. tb , C

I
Z

7,7
2.4

7.5
7.8

2,3
2.*/

7,6
2.2

f/a/n/ng a b c Afec/eA/a/ 
a. 6. c

I
JT

Z.6
3,0

3.6
3.v

3.3
3,8

3,2
3.4

/Va/n/nq a b c A/ec/c/fa/ 
a, S. c

/
H

2.1
2.6

2,*
2.3

2,v
7.0

2,5 
2.2

A fa/r?/n q a b C Afec/e/fc?/ 
a , b. c

I
£

3.0
3.6

4.9
4.9

4,6
5.2

4.2
&,6

/fa/n/nQ a b C A/ecSe/fc?/ 
a . i>. c

I
JT

7,6
7.4

7.7
7.4

3.0
3.S

2.7
2.7

Fig. 10. Resultat av avnötningsmätningar på stensorterna 7— 12. De streckade ytorna på pro
filerna ange avnött del. Tabellerna ange medelavnötning i mm, dels enl. profilmetoden 

(mätning I), dels enl. ytmetoden (mätning II).

Fig. 10. Results of measuring wear for setts N°* 7— 12 . Tables indicate the degree o f wear 
according to two different methods of measuring (I and I I)  and the average wear in mm.



TZa/r/r/g a b c /VecZeZZaZ
a. Ä  c

I 9,6 5,5 3,9 3 o
Z ro.5 5.3 9.2 3.5

77a7/?7ng a b C ZZec/eZZc// 
a£>. c

I
IT

u
2.0

2.3
2.65

f.o/.5 /.6
2./

T/a/nZng a b C A/ec/eZZaZ
a.£>. cI 5.v 5./ 2,6

Z 5.2 3.9 *0 4c v

77d/n/ng C7 b c A/ecfe/Zc?/
a .b .c

I
U

/.3
2.3

2,6 
2,6

2.9
*f.l

2 .3
3 ,0

ZZa7r?7n g (7 6 c ZZec/e/ZaZ
C7. j£>. cI 2̂ 3.0 3,3 3.5

JT */.2 2.9 3.3 3,5

ZZa/nZng a 6 C
/Vec/c/fc?/ 

C7. Ac
I
H

2.3
3.0

40 
*i,1

3.6
* 7

3,v
3.9

Fig. i i . Resultat av avnötningsmätningar på stensorterna 1 3 — 18. De streckade ytorna på pro
filerna ange avnött del. Tabellerna ange medelavnötning i mm, dels enl. profilmetoden 

(mätning I), dels enl. ytmetoden (mätning II).

Fig. 1 1 .  Results o f measuring wear for setts N°s i j — 18. Tables indicate the degree o f wear 
according to two different methods o f measuring (I and II)  and the average wear in mm.
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Fig. 12. Resultat av avnötningsmätningar på stensorterna 19 — 24. De streckade ytorna på pro
filerna ange avnött del. Tabellerna ange medelavnötning i mm, dels enl. profilmetoden 

(mätning I), dels enl. ytmetoden (mätning II).

Fig. 12 . Results o f measuring wear for setts N os 19 — 24. Tables indicate the degree o f wear 
according to two different methods o f measuring (I and I I)  and the average wear in mm.

* Lokalen är ej fullt säker. Bergarten har därför ej medtagits i den följande diskussionen av 
mätresultaten.



A v  profilens utseende framgär, att koppytan (slitytan) avrundats mer eller 
mindre kraftigt genom nötningen. Som matt på koppytans avrundning eller 
»kullrighet» kan anges nivåskillnaden mellan högsta punkt på koppytan och 
fogytans nivå. H ärvid erhölls följande medelvärden för varje gatstenssort (i mm).

i. Pilegården, B oh u slän .........  2.3 mm 13. Folbengsröd, Bohuslän . . . .  1.3 mm
2. Broberg, Bohuslän ................  1.7 » 14. Timmervik, Bohuslän . . . .  1.8 »
3. Krokstrand-Lia, Bohuslän . 1.8 » 15. Fiovenäset, Bohuslän . . . . .  1.8 »
4. Matvik, Blekinge ................ 2.3 » 16. Fiumlekärr, Bohuslän . . . .  2.3 »
5. Salberg, B oh uslän ................ 1.7 » 17 . Rixö, Bohuslän ................ . . 2.2 »
6. Sternö, Blekinge ..................  2.5 » 18. Sandvik, B oh u slän ......... . .  2.5 »
7. Lahälla, Bohuslän .............. 2.2 » 20. Valeby, B oh u slän ........... . . 1.8 »
8. Torarp, Blekinge ................ 2.2 » 2 1. Flivik, Kalm ar län . . 2.0 »
9. Malmön, Bohuslän .............  1.5 » 22. Vånevik, Kalmar län . . . . 2.2 »

10. Korsamo, B le k in g e .............. 2.2 » 23. Skrika, Kalmar l ä n ......... . . 2.7 »
1 1 .  Krokstrand-Dalarne, Bohus 24. Svenstorp, Fialland . .  1.3 »

län ........................................... 1.3 » 25. Skrika, Kalm ar län . . . . . .  2.2 »
12. Sternö, Blekinge ................ 2.2 »

Mätt enligt ytmetoden.

Nivåskillnaderna äro som synes ej så stora. De variera mellan 1.5 och 2.7 mm. 
Största nivåskillnaden (kullrigheten) observeras hos prov 23 från Skrika, K a l
mar län (2.7 mm).

I allmänhet kan sägas, att gatstenssorterna från Blekinge och Kalm ar län ha 
erhållit mer rundad (kullrig) koppyta än de bohuslänska och halländska. Detta 
kan måhända sammanhänga med det förhållandet, att stenmaterialet, som an
vändes för gatstenstillverkning i Blekinge och Kalm ar län i allmänhet är mera 
slitstarkt än det bohuslänska stenmaterialet. Vissa av de bohuslänska gatstens- 
typerna ha dock fått ganska kullrig yta, fram förallt nr 1, 7, 16, 17  och 18.

Med ledning av de erhållna medelavnötningsvärdena enligt ytmetoden kan 
de olika gatstenssorterna klassificeras på följande sätt med hänsyn till slit
styrkan.

I. Gatsten med den bästa slitstyrkan, medelavnötning 1 .6 — j.o  m m *

a) Kalmar län
N r 23, 25, S k r ik a ..................................................Medelavnötning 1.6— 1,7 mm

» 22 Vånevik ....................................................  » 1.9 »
» 21 Flivik ............................................................  » 2.1 »

b) Blekinge län
N r 12 Sternö ..............................................................  Medelavnötning 2.1 mm

» 8 Torarp ................................................................. » 2.2 »
» 10 Korsamo ..............................................................  » 2.2 »
» 4 Matvik ................................................................... » 2.3 »
» 6 Sternö ...................................................................  » 2.9 »

c) Göteborgs och Bohus län
N r 14 Timmervik .....................................................  Medelavnötning 2.1 mm

» 2 Broberg ................................................................  » 2.7 »
» 16 Fiumlekärr ..........................................................  » 3.0 »



II. Gatsten med medelavnötning 3 — j  mm.

a) Göteborgs och Bohus län
N r 20 Valeby .............................................................. Medelavnötning 3.3 mm

» 9 Malmön ................................................................  » 3.4
» 17  Rixö ....................................................................... » 3.5
» 18 Sandvik ................................................................  » 3.9
» 3 Krokstrand-Lia ................................................  » 4.2
» 15 Hovenäset .........................................................  » 4.4
» 1 1  Krokstrand-Dalarne .......................................... » 4.6
» 1 Pilegården ............................................................ » 4.7
» 7 Lahälla ..................................................................  » 5.0

b) Hallands län
N r 24 Svenstorp .........................................................  Medelavnötning 3.9 mm

III . Gatsten med den lägsta slitstyrkan, medelavnötning över 7 mm.

Göteborgs och Bohus län
N r 5 Salberg ............................................................  Medelavnötning 7.2 mm

» 13  Folbengsröd   » 8.3 »

A v den föregående sammanställningen framgår att de gatstensprover, som 
äger den största slitstyrkan, levererats från stenbrott i Kalm ar län och Blekinge 
län. Vissa av de bohuslänska gatstensproverna tillhörde samma grupp (2. Bro
berg, 14. Timmervik, 16. Humlekärr), men de flesta av Bohusläns gatstenstyper 
äro sämre i slithänseende än Blekinge läns och Kalm ar läns gatstenssorter.

Endast ett avnötningsvärde föreligger från de halländska stenhuggeridistrik- 
ten. Den gatsten, som provats, tillhör grupp II  (avnötning 3.9 mm) och är av 
samma klass som det stora flertalet av de bohuslänska gatstenssorterna.

På översta diagrammet i fig. 13 anges grafiskt medelavnötningen för samt
liga prov. Proven ha ordnats efter medelavnötningens storlek, de bästa till 
höger.

På samma figur ha inlagts resultaten av de undersökningar som Statens Prov- 
ningsanstalt tidigare har utfört av samma stensorter. Sålunda anges a) storleken 
av avnötningen enligt D orry b) tryckhållfasthet på borstklov c) slaghållfasthet 
på borstklov. A v figuren fram går att ett samband mellan nötningshållfastheten, 
bestämd enl. Dorrys metod, och avnötningen i provvägsmaskinen kan konsta
teras, ehuru differenserna mellan max. och min. värdena för avnötning enl. 
D orry äro relativt små. V idare framgår, att ett tydligt samband råder mellan 
avnötningens storlek och tryckhållfastheten. Med tilltagande värden för tryck
hållfasthet följer i regel minskad avnötning. Slaghållfastheten är även i regel 
stor hos gatstenstyper med stor slitstyrka och omvänt.

Det bör emellertid observeras, att provningsanstaltens bestämningar utförts på 
andra prover, än de, som undersökts i provvägsmaskinen. Viss olikhet måste 
därför väntas i resultaten.

På diagrammen fig. 14 och 15 ha sambandet mellan avnötningen i provvägs
maskinen och slaghållfasthet resp. tryckhållfasthet blivit direkt framställda.



Fig. 13 . Sammanställning för de undersökta gatstenssorterna av a) medelavnötning i provvägs- 
maskinen, b) avnötning enligt Dorry, c) tryckhållfasthet, d) slaghållfasthet, e) medelkornstorlek 
och f) vattenabsorption. Provningarna a) och e) utförda av väginstitutet, övriga provningar

av statens provningsanstalt på samma stensorter (men ej samma stenar).

Fig. 13 . Comparison between a) average wear found with the road machine, b) wear according 
to the Dorry test c) compressive strength, d) impact strength, e) average grain size and f)  water 
absorption. Tests a) and e) were carried out by the State R oad Institute; other tests by the

Governm ent Testing Institute on specimens o f the same rock.



Fig. 15. Samband mellan medelavnötning i provvägsmaskinen och tryckhållfasthet.

Fig. i f .  Relation between average wear with the road machine and compressive strength.

A v dessa diagram framgår, att relationen tryckhållfasthet‘.slitstyrka är mera 
påtaglig än relationen slaghållfasthet-.slitstyrka. I diagram fig. 14, angivande 
sambandet slaghållfasthet :avnötning äro punkterna mera spridda än i diagram, 
fig. 15 , åskådliggörande sambandet tryckhållfasthet : avnötning. (Med slaghåll
fasthet, resp. tryckhållfasthet menas här de värden, som erhållits enl. provnings- 
anstaltens provningar.)

Anmärkningsvärt är, att slaghållfastheten hos graniter från Kalm ar län (2 1, 
22, 23, 25) är så låg, jämfört med tryckhållfastheten. Detta kan bero på före
komsten av stora kvartskorn med enkla kornfogar, vilket orsakar en viss 
sprödhet.



Petrografisk undersökning.

I syfte att undersöka, i vad mån slitstyrkan hos de provade gatstenssorterna 
är beroende av de ingående bergarternas mineralogiska sammansättning och 
struktur (kornstorlek, kornstorleksfrekvens, kornform och kornfördelning) har 
en petrografisk undersökning av stensorterna verkställts. Denna undersökning 
har dels omfattat mikroskopisk bergartsanalys av slipade preparat, s. k. slip
prov (tjocklek 0.04— 0.05 mm), dels mikrofotografering av dessa slipprov.

I detta sammanhang må framhållas, att B. Asklund  i ett nyligen utkommet 
arbete om den svenska gatstens- och kantstensindustrien (1) utfört en mycket in
gående och detaljerad petrografisk undersökning av de bergartstyper, vilka an
vändas vid gatstens- och kantstenstillverkning. Undersökningen omfattar även 
alla de av Väginstitutet provade granit- och gnejstyperna med undantag av nr 1 1  
från Krokstrand-Dalarne, nr 14  från Timmervik och nr 18 från Sandvik.

Den mineralogiska sammansättningen hos de undersökta stensorterna har vid 
Väginstitutet bestämts genom volymetrisk bergartsanalys med tillhjälp av mikro
skop. H ärvid bestämdes mängden (i volym °/o) av de i bergarterna förekommande 
mineralen (kvarts, mikroklin, plagioklas samt biotit +  övriga mineral).

Den procentuella mineralsammansättningen framgår av tabell 2. Värdena visa 
god överensstämmelse med de av Asklund  vid en liknande undersökning erhållna. 
I diagram (fig. 16) har den mineralogiska sammansättningen ställts i relation till 
medelavnötningen hos respektive gatstenssorter. A v  diagrammet framgår, att 
något påtagligt samband mellan den mineralogiska sammansättningen och slit
styrkan hos de undersökta gatstenssorterna icke kan konstateras. Differenserna i 
mineralsammansättningen hos de olika bergartstyperna äro alltför små för att 
orsaka variationer i slitstyrka. Detta överensstämmer med resultat, erhållna av 
W. Becker och F. Macht vid en undersökning av schlesiska graniter (2).

Enligt W ilhelm Zeiter (9) skulle det lämpligaste förhållandet mellan mäng
derna fältspat: kvarts:m örka mineral vara 1.9 : 1 10 .25 , vilket emellertid icke 
stämmer med de av institutet erhållna resultaten.

A v  stor betydelse för slitstyrkan hos gatsten är storleken samt den kvantitativa 
fördelningen hos de korn, varav bergarten är sammansatt. För att erhålla en 
uppfattning härom gjordes mätningar på slipprov av bergarterna, varvid diame
tern bestämdes för ca 20 å 50 korn fördelade likformigt inom slipprovet. M ät
ningarna utfördes i mikroskop med okularmikrometer, varvid kornens diametrar 
erhölls såsom medeltal mellan största och minsta måttet på de i slipprovet fram 
trädande snitten av kornen. A v  försöksresultatet beräknades följande.

1. Medeldiameter =  aritmetiska medeltalet av de uppmätta korndiametrarna.
2. Medelsnittyta =  aritmetiska medeltalet av de uppmätta kornens snittytor. 

Resultatet angives såsom diameter hos medelsnittytan.
I ett slipprov får man endast i sällsynta fall se mineralkornen i deras största 

utsträckning, utan sannolikt i ett mindre snitt genom kornen. De enligt ovan 
bestämda korndiametrarna äro därför mindre än de verkliga. En korrektion har 
därför utförts i enlighet med beräkningar, utförda av N . Odemark vid Statens 
väginstitut (se sid. 37). Dessa beräkningar äro grundade på erhållna snittytor



Fig. 1 6. Sammanställning av mineralogisk sammansättning och 
medelavnötning i provvägsmaskinen.

Fig. 16. Comparison between mineralogical composition and average 
wear with the road machine.



Tabell över undersökta gatstenstyper och deras egenskaper. Tabell 2 .

Prov Stenbrott Bergart Färg

Mineralogisk sammansättning (i %)
Relativ

kornstorlek
Kornstorlek

Kornens
medeldiameter Medelav

nötning 
(Hnl. yt- 

metoden)
Kvarts Mikro-

klin
Plagio-

klas

Biotit 4- 
access. 
min. 1) 2)

I Pilegården, Bohuslän Granit Grå-rödlätt 35 29 3 1 5 Ojämnkornig Medelkornig I . 8 5 2.06 mm 4.7 mm
2 Broberg, B ohuslän ............. » » 32 39 27 2 Jämnkornig Finkornig I . 0 9 1.3 1 » 2.7 »
3 Krokstrand-Lia, Bohuslän » Grå 34 36 28 2 Ngt ojämnkornig Medelkornig I . 5 2 1 . 8 4  » 4.2 »
4 M atvik, Blekinge ............. Gnejs Gråvit 39 39 l8 4 Jämnkornig Finkornig O.48 0 5 9  » 2.3 »
5 Salberg, B o h u slän ........... . Granit Grå 33 38 27 2 Ngt ojämnkornig Medelkornig I . 6 5 1.53 » 7.2 »
6

7

Sternö, Blekinge 
Lahälla, Brastads s:n, Bo

Gnejs Grå 33 34 27 6 Jämnkornig Finkornig O.48 0 , 7 0  » 2.9 »

huslän ............................... Granit Röd 34 27 37 2 Jämnkornig Finkornig I - i  9 1-37 * 5.0 »
8 Torarp, Blekinge ............. Gnejs Grå 28 27 4 i 4 Jämnkornig Finkornig O.36 O. 45  » 2 . 2  »

9 Malmön, Bohuslän ......... Granit Grå 28 32 34 6 Jämnkornig Finkornig I . 2 3 I . 4 4  » 3-4  »
IO
ir

Korsamo, Blekinge .........
Krokstrand-Dalarne, Bo

Gnejsgranit Grå 33 33 25 4 Jämnkornig Finkornig 0 . 6  2 O .8 4 » 2.2 »

huslän ............................. . Granit Grå 32 40 23 5 Ngt ojämnkornig Medelkornig I . 2 7 1 - 45  » 4.6 »
12 (= 6 ) Sternö, Blekinge ............. Gnejs Grå 26 30 35 9 Jämnkornig Finkornig O.62 0 . 7 5 » 2.1 »

13 Folbengsröd, Bohuslän . .. Granit Grå 34 34 25 7 Något porfyrisk Medelkornig I.69 I.99 » 8.3 »
14 Timmervik, Bohuslän . .. Granit Grå-röd 30 37 3° 3 Jämnkornig Finkornig O.95 I . 2 4  » 2.1 »

15 Hovenäset, Bohuslän Granit Grå-röd 29 29 39 3 Något porfyrisk Medelkornig 1 . 9  1 2 . 2 0  >} 4.4 »
16 Humlekärr, Bohuslän . .. Granit Grå-röd 29 35 33 3 Jämnkornig Finkornig O .79 O.9 8 » 3.0 »
T7 Rixö, B o h u slän ................. Granit Grå-rödlätt 36 27 34 3 Jämnkornig Finkornig I . 2 7 I . 4 6  » 3-5  ®
1 8 Sandvik, Bohuslän ........... Granit Röd 23 3 2 43 2 Jämnkornig

ibland ngt ojämnkorn.
Medelkornig I . 3 6 I . 4 8  » 3 . 9  »

2 0 Valeby, B o h u slän ............. Granit Röd 24 4 1 3 i 4 Jämnkornig Finkornig I.26 I . 5 0  » 3-3 »
2 1 Flivik, Sm ålan d .................. Granit Röd 33 33 3 0 4 Ngt ojämnkornig Finkornig 0 . 8 8 I . 0 7  » 2.1 »
22 Vånevik, Småland ........... Granit Röd 35 34 3° 1 Porfyrisk Finkornig I . 0 7 1 . 3 7 » I . 9  »
23
24

Skrika, Småland .............
Svenstorp, Halland .........

Granit
Gnejsgranit

Röd
Röd

37 43 
Ej unc

20
lersökt

— Porfyrisk
Jämnkornig

Finkornig
Medelkornig

0 . 9 0

Ej un
1 . 2  I »
dersökt

1.6 » 
3 . 9  »

25 Skrika, Småland ............. Granit Röd 37 1 35 1 28 | — Jämnkornig Finkornig 0 . 5 8 0 . 7 5  » 1 . 7  »
1 Kornens medeldiameter, beräknad som medeltal ur kornens diametrar.
2 Kornens medeldiameter, beräknad ur kornens genomsnittliga snittyta (se sid. 25).



för ett material, bestående av lika stora sfäriska korn med diameter d. Man finner
d jc /

då, att medeldiametern enl. i ä r  och enl. 2 d- 4 / — . Korrektionsfaktorn blir
4 V 3

sålunda resp. 1.27  och 1.23. De på detta sätt kalkylerade verkliga medeldiamet
rarna för kornen i de olika gatstenarna fram går av tab. 2 och diagram, fig. 13 . 
I sistnämnda diagram äro även de uppmätta korndiametrarna angivna.

Som jämförelse kan nämnas, att en experimentell undersökning, utförd av 
R. Grengg (3) gav til1 resultat, att korrektionsfaktorn för erhållande av den 
verkliga medeldiametern blev densamma som N . Odemark erhållit på matema
tisk väg ( 1 .2 7 3 1) .

V id  en okulär bestämning av en bergarts grovlek sker bedömningen med led
ning av kornens tvärsnittsyta, medan kornens diameter ej ger ett omedelbart 
intryck och ej heller kan direkt uppfattas. Det synes därför kanske mer befogat, 
att ange diametern för medelsnittytan än arimetiska medeltalet av diametrarna.

Den med mikroskop utförda kornstorleksmätningen leder till genomsnittligt 
lägre medelkornsstorleksvärden än de, som erhållas vid  en rent makroskopisk 
granskning av gatstenssorterna. H ärvid  bedömes i regel medelkornstorleken för 
dominerande kornstorlek. V id en mikroskopisk kornstorleksbestämning tages 
hänsyn även till övriga korn, vilket i regel medför lägre värden.

Som gräns mellan finkorniga och medelkorniga bergarter har satts en korn
storlek av 1 mm. Denna uppdelning ansluter sig till en av Iddings angiven korn- 
storleksskala (5), vilken framgår av följande tabell:

1. grovkorniga bergarter: medelkornstorlek . . . .  > 5  mm
2. medelkorniga » : » . . . . 1 — 5 »
3. finkorniga » : » < 1  »

Denna kornstorleksskala tillämpas vid  bergartsundersökningar vid  Statens 
Väginstitut.

B. Asklund  (1) har vid makroskopisk bedömning av kornstorleken i svenska 
gatstenssorter satt gränsen mellan fin- och medelkorniga typer vid 2 mm. Jäm - 
föres resultaten av Asklunds makroskopiska kornstorleksbestämningar med de 
enligt mikroskopmetoden erhållna värdena, finner man, att uppdelningen i fin- 
och medelkorniga bergarts typer blir densamma i båda fallen.

A v  diagram fig. 13  framgår, att en tydlig relation kan konstateras mellan 
kornstorlek och medelavnötning. Med tilltagande kornstorlek följer i stort sett 
avtagande slitstyrka. Detta resultat överensstämmer med iakttagelser av W . b e l
ter (9). Den ökade slitstyrkan i finkorniga bergarter betingas till stor del av det 
förhållandet, att kornens sammanlagda yta per volymsenhet är betydligt större 
i dessa bergarter än i de medelkorniga bergarterna. Den större ytenergin i de 
finkorniga bergarterna leder till ett fastare förband i dessa.

Anmärkningsvärt i detta sammanhang är, att W. Becker och F . Macht (2) vid 
en undersökning av schlesiska graniter ej kunnat påvisa något samband mellan 
kornstorlek och slitstyrka.



Fig. 17. Diagram över kornfördelningen hos gatstenssorterna i —9. 

Fig. 17 . Diagram showing grain-size distribution for setts N os 1 — 9.



Fig. 1 8. Diagram över kornfördelningen hos gatstenssorterna io — 18. 

Fig. 18. Diagram showing grain-size distribution for setts N °s io — 18.



Fig. 19. Diagram över kornfördelningen hos gatstenssorterna 20— 25.

Fig. 19. Diagram showing grain-size distribution for setts N os 20— 2 j.

Kornstorleksfrekvensen syncs även ha ett visst inflytande på slitstyrkan i så 
måtto, att jämnkorniga typer förefalla att vara slitstarkare än ojämnkorniga 
typer. Detta förhållande har tidigare konstaterats av W . Zelter (9), som fram 
håller, att utpräglat porfyriska graniter, som äro typiskt ojämnkorniga, äro 
olämpliga som gatstensmaterial.

Fördela sig kornen i en bergart relativt likformigt på ett stort antal korn- 
stor leksgrupp er, är bergarten ojämnkornig, i motsatt fall är bergarten jämn
kornig.

Den relativa kornstorleken eller kornstorleksfrekvensen i de undersökta gat
stenssorterna är grafiskt återgiven i stapeldiagram fig. 17 — 19, i vilka den pro
centuella fördelningen inom olika kornstorleksgrupper åskådliggjorts genom 
staplar, vilkas höjd angiva % -talet korn inom olika grupper. På x-axeln är av
satt den uppmätta korndiametern, ej den verkliga korndiametern, vilken ej 
kan exakt angivas i varje särskilt fall. Diagrammen torde dock trots detta 1 
stort sett återge kornstorleksfrekvensen i varje stensort.



A v  stapeldiagrammen framgår, att nr i , 3, 5, 1 1 ,  13 och 15  (graniter, Bohus
län) äro ojämnkorniga bergarter. A v  dessa ha nr 5 och 13 den minsta slitstyrkan 
bland de undersökta gatstenssorterna: nr 1, 3, 1 1  och 15 höra även till de sämre. 
Dessa ha emellertid (med undantag av nr 1 1 )  en relativt grovkornig struktur, 
varför den sämre slitstyrkan antingen beror på ojämnkornigheten eller på grov
kornigheten eller båda samverkande.

Följande Bohuslänsgraniter äro jämnkorniga: nr 2, 7, 9, 14, 16, 17 , 18 och 
20. Dessa tillhöra (med undantag av nr 7) de slitstarkare Bohuslänsgraniterna. 
Mycket jämnkorniga äro vidare alla Blekingegnejserna (nr 4, 6, 8, 10 och 12), 
för vilka föreligga mycket låga avnötningsvärden.

I fig. 20 är kornstorleksfrekvensen eller relativa kornstorleken åskådliggjord 
genom kurvor. Dessa ange, hur stor mängd av kornen som understiger en viss 
kornstorlek. Kurvan för en jämnkornig bergart (nr 4, 6, 8, 9, 10 , 12 , 14 , 16, 
17 , 18, 20, 23, 25) får ett brantare förlopp än för en ojämnkornigare typ (nr 1, 
3, 5, 1 1 ,  13 , 15), för vilka kurvan blir mindre brant. På samtliga diagram har 
som jämförelse inritats kurvan för stensort med lägsta slitstyrkan och i ett fall 
stensort med den största slitstyrkan.

Orsaken till att de ojämnkorniga graniterna ha sämre hållfasthet och slit
styrka torde till stor del bero på att de ojämnkorniga bergarterna ha grövre 
struktur än de jämnkorniga. A v  väsentlig betydelse är emellertid även korn
formens variationer.

Med ledning av mikroskopiska bergartsanalyser och m ikrofotografier av de 
undersökta bergarterna (fig. 2 1 — 26) erhölls en god uppfattning om kornformens 
variationer.

Utbildningen av mineralkornen är av stor betydelse för stensortens hållfast
het, ty  ju oregelbundnare korngränserna löpa, desto mera gripa kornen in i 
varandra och desto större blir beröringsytorna mellan kornen, vilket ökar korn
förbandets hållfasthet. Strukturen hos en bergart med mineralkornen utbildade 
utan egen kristallform, dvs. med kantiga och oregelbundna korngränser, benäm
nes allotriom orf (xenom orf); äro kornen hos en bergart utbildade med fullstän
dig kristallform, är strukturen idiom orf och korngränserna jämna och raka. En 
bergart med hypidiom orf struktur intager en mellanställning mellan de förut 
nämnda strukturtyperna. I denna uppträder en del mer eller mindre idiomorf a 
korn i en allotriomorf kornmassa.

De undersökta graniterna, som visa en god eller relativt god slitstyrka, upp
visa allotriomorf utbildning av mineralkornen, dvs. kornen äro utbildade med 
ojämna kristallytor. Korngränserna äro starkt flikiga och kornen gripa ofta in 
i varandra. (Ex. mikrofoto 2, 7, 9, 1 1  14 , x6— 25.) Kornen äro »inlaxade i 
varandra», enligt en träffande karakteristik av B. Asklund  (1, sid 32). K orn
bindningens betydelse för slitstyrkan har även betonats kraftigt av W. Becker 
och F. Macht (2). De framhålla särskilt, att tandade och ojämna kornfogar 
ökar slitstyrkan hos gatstensmaterialet.

En ur hållfasthetssynpunkt mera ogynnsam struktur ha de ojämnkorniga 
(porfyriska) graniterna (mikrofoto nr 1, 3, 5, 13 , 15) i vilka uppträda stora



Fig. 20. Diagram visande kornfördelningskurvor för de undersökta gatstenssorterna. För jäm
förelse har medelavnötningen i provvägsmaskinen angivits på de små diagrammen till höger.

Fig. 20. Grain-size distribution curves. R ight: small diagrams showing 
average wear with the road machine.



hypidiomorfa strökorn av fältspat i en grundmassa av mindre, allotriomorfa 
korn. De hypidiomorfa fältspatkornen äro delvis utbildade med jämna plana 
ytor. Kornfogarna äro mera raka och enkla i detta fallet och ge ett mindre 
hållfast förband än den allotriomorfa utbildningen av kornytorna, vilket be
styrkts av mätningarna, som visa att dessa stensorter äro mindre motstånds
kraftiga mot slag, tryck och avnötning.

Blekingegnejserna äro utbildade med granoblastisk struktur, kännetecknad av 
rundade eller oregelbundna (allotriomorfa) korn (se mikrofoton av nr 4, 6, 8, 10). 
Denna struktur har uppkommit genom termisk regionalmetamorfos av berg
arterna, dvs. omkristallisation genom förhöjd temperatur. De utförda tekniska 
mätningarna visa, att Blekingegnejserna kännetecknas av större hållfasthet och 
slitstyrka än det stora flertalet graniter. Endast Smålandsgraniterna äro något 
bättre med hänsyn till slitstyrkan. Gnejsernas större slitstyrka i förhållande till 
graniterna äro emellertid väsentligen beroende på den betydligt finkornigare 
strukturen i gnejserna. Gränsytornas sammanlagda storlek växer med minskad 
kornstorlek, varigenom bindkraften mellan de skilda kornen växer. Det är mindre 
troligt, att kornformen spelar någon större roll i detta fall. Kornformen i gnej
serna och de jämnkorniga graniterna är nämligen mycket likartad.

A v betydelse är däremot sannolikt den jämnare fördelningen av kvartskorn  i 
en jämnkornig bergart, såsom Blekingegnejsen. Kvartskornen utgöra genom sin 
större hårdhet ett skydd för mellanliggande fältspat- och glimmerkorn. (Enligt 
relativa hårdhetsskalan har kvarts hårdhet 7, fältspat hårdhet 6.) I en ojämn- 
kornig bergart upptages en del av ytan av större fältspatkorn, vilka ej bli 
skyddade mot avnötning på samma effektiva sätt som de mindre fältspatkornen 
i en jämnkornig bergart. De brista lätt sönder och flagas av längs spaltplan i 
kornen.



i . Granit, Pilegården, Bohuslän. Ojämn
kornig, medelkornig, allotriomorf struk
tur med relativt enkla korngränser och 
stora hypidiomorfa fältspatströkorn. Me- 
delavnötning 4.7 mm.

3- Granit, Krokstrand-Lia, Bohuslän. 
Något ojämnkornig, medelkornig a lo -  
triomorf struktur. Ibland antydan till 
idiomorfi hos fältspatkorn. Medelavnöt
ning 4.2 mm.

2. Granit, Broberg, Bohuslän. Jäm nkor
nig, medelkornig, allotriomorf struktur. 
Kvartskornen ha ofta oregelbundna korn
gränser. Medelavnötning 2.8 mm.

4. Gnejs, (»kustgnejs»), M atvik, Blekinge. 
Jämnkornig, finkornig, granoblastisk allo- 
triomorf struktur med ojämna korngrän
ser. Medelavnötning 2.3 mm.

Fi?. 2 1 . Mikrofotografier av stensorterna nris 1 — 4. Förstoring ca 7 X . Korsade nicoller. 

Fig. 2 1 . Microphotos of setts N os 1 — 4. Enlargement ca 7 X . Nicols crossed.



5. Granit, Salberg, Bohuslän. Något 
ojämnkornig, medelkornig, hypidiomorf 
struktur. Plagioklaskorn med tydligt idio- 
morf utbildning. Även mikroklinkornen 
ha ganska raka, enkla gränser. Medelav
nötning 7.2 mm.

6. Gnejs (»kustgnejs»), Sternö, Blekinge. 
Jämnkornig, finkornig, granoblastisk, allo- 
triomorf struktur. Medelavnötning 2.9 
mm.

7. Granit, Lahälla, Bohuslän. Jäm nkor
nig, medelkornig, allotriomorf struktur 
med enkla korngränser. Medelavnötning
5.0 mm.

8. Gnejs (»kustgnejs»), Torarp, Ble
kinge. Jämnkornig, finkornig, granoblas
tisk struktur med implicerade korngrän
ser. Medelavnötning 2.1 mm.



9- Granit, Malmön, Bohuslän. Jäm nkor
nig, medelkornig, allotriomorf struktur. 
Kvartskornen ha ofta oregelbundna in
gripande korngränser. Medelavnötning
3.4 mm.

10. Gnejsgranit, Korsamo, Blekinge. Jäm n
kornig, småkornig, allotriomorf struktur 
med oregelbundna, ingripande korngrän
ser. Medelavnötning 2.3 mm.

1 1 .  Granit, Krokstrand-Dalarne, Bohus
län. Något ojämnkornig, medelkornig, 
allotriomorf struktur. Medelavnötning 
4.6 mm.

13. Granit, Folbengsröd, Bohuslän. Ojämn
kornig, medelkornig, hypidiomorf struk
tur. Enkla, jämna korngränser. Medelav
nötning 8.3 mm.



14. Granit, Timmervik, Bohuslän. Jäm n
kornig, finkornig, allotriomorf struktur 
med ofta ojämna korngränser. Medelav
nötning 2.1 mm.

15. Granit, Hovenäset, Bohuslän. Ojämn- 
kornig, medelkornig, allotriomorf struk
tur med större hypidiomorfa fältspatkorn 
(enkla, raka korngränser). Medelavnöt
ning 4.4 mm.

1 6. Granit, Humlekärr, Bohuslän. Jäm n
kornig, finkornig, allotriomorf struktur 
med ojämna korngränser. Medelavnöt
ning 2.9 mm.

17. Granit, Rixö, Bohuslän. Jämnkornig, 
finkornig, allotriomorf struktur med del
vis ojämna korngränser. Medelavnötning 
3.5 mm.



1 8. Granit, Sandvik, Bohuslän. Något 
ojämnkornig, medelkornig, allotriomorf 
struktur med ojämna korngränser. Medel
avnötning 3.7 mm.

2 i. Granit, Flivik, Kalm ar län. Något 
ojämnkornig, finkornig, allotriomorf struk
tur med större fältspat- och kvartskorn 
i en finkornig granulerad kvartsmassa. 
M ycket ojämna korngränser. Kornen gri
pa ofta in i varandra. Medelavnötning 
2.1 mm.

20. Granit, Valeby, Bohuslän. Jäm nkor
nig, finkornig, allotriomorf struktur med 
enkla korngränser. Medelavnötning 3.4 
mm.

22. Granit, Vånevik, Kalm ar län. Något 
ojämnkornig (porfyrisk), medelkornig, 
allotriomorf struktur. Fältspaterna äro 
delvis hypidiomorfa. Kvartsen bildar en 
granulerad finkornig massa mellan fält- 
spatkornen. Medelavnötning 2.1 mm.



25. Granit, Skrika, Kalm ar län. Jämnkornig, finkornig, 
allotriomorf struktur med ojämna korngränser. Kvartskor
nen något granulerade till en småkornig massa. Medelav
nötning 1.7  mm.

Fig. 26. Mikrofotografi av stensorten nr 25. Förstoring ca 7 X .  Korsade nicoller.

Fig. 26. Microphoto o f sett nr 25. Enlargement ca 7 X .

Studium av snittytor, erhållna såsom skärning mellan ett plan och ett 
oändligt antal lika stora sfärer, som äro godtyckligt placerade i rymden.

A v N . Odemark.

Nedanstående utredning avser att undersöka i vad mån man kan bedöma 
kornfördelningen hos en bergart genom att mäta diametrarna av de skärnings- 
ytor av kornen, som framträda på ett slipprov av bergarten ( =  skärningen mel
lan ett plan och de i bergarten förekommande kornen). Beräkningen är genom
förd för det tänkta fall, att bergarten består av godtyckligt ordnade, lika stora 
sfärer med diametern =  d, vilka skäras av ett plan. Därigenom uppstå cirkulära 
snittytor med olika diameter. Beräkningen gäller medeldiametern och medelytan 
av dessa snittytor samt dessutom medelvolymen hos de sfärer, som ha diamet
rar =  snittytornas diametrar. Fig. 27 visar ett sfäriskt korn, som är indelat i m 
lika tjocka zoner eller skivor, som äro parallella med det skärande planet. Planet 
ligger med lika stor sannolikhet inom vilken som helst av zonerna. Mäter man 
snittytornas diametrar hos ett mycket stort antal korn, så följer av ovanstående, 
att man erhåller lika många snitt, liggande inom varje zon och att snittytorna 
representeras av den serie cirkulära ytor, som erhållas genom att skära varje zon 
med ett plan genom dess mitt.



i. M edeldiameter d m

Antal z o n e r ..............................................................................    m st.

Zonernas tjocklek i fig. 2 7 ...................................................   —
m

Summan av zonernas medeldiametrar ...............................................  Sd

Man får
m • dm =  Sa

d  tv j
samt —  • bd = —  cl

m 4

varav dm =  —  • d
4

eller d =  1.27 dm

Fig. 27.

2. M edelytan A m hos skärningsytorna.

Antal ytor ..........................................
Summan av alla y to rn a .....................

m st 
Sa

Man får

varav

m • Am =  Sa

—  •Sa = ^ ~  n  d3 
m 6

A m = - ^ d 3

Diametern hos medelytan blir

V —  -A m =  d • \/ —
 ̂ 71 ▼ \

eller d =  1.23 x



3. M edelvolym en V m hos de sfärer, som har diametrar =  zonernas diametrar.

Antal s f ä r e r .................................................................................................  m st.
Zondiameter ............................................................................................... dx
Summan av sfärernas v o ly m e r ................................................................  Sv

6 L u  d  L s  i  2  m

Ovanstående summa är tröghetsmomentet för en cirkel med radie d i avseende 
på en axel genom cirkelns medelpunkt. Detta tröghetsmoment är

j  =  - -  -  -  d4
■ i s [ 2  m  6 4

varav

32

Man får _  jt2 d3
V m —

32

Diametern hos medelvolymen blir

eller d =  1. 1 9 y

Fördelningskurvorna för snittytornas diametrar och ytor samt för volymerna 
av sfärer med diametrar =  snittytornas diametrar bli följande:

1. Summan av alla diametrar, som äro mindre än " d, där £  är ett tal mindre 
än 1 blir, om denna summa y n anges i u/o av summan av samtliga dia
metrarna,

yn — 10 0 ----- -—"-(are sin \/ 1 —  £ 2 +  § V 1 —  §*
j t  \

2. Summan av alla ytorna, vilka ha diametrar mindre än § • d, räknat i pro
cent av summan av samtliga ytor, blir

Yn IO O  —  JO  ( 2  +  § 2)  V  I  ---- £ 2

3. Summan av volymerna av alla sfärer, vilka ha diametrar mindre än <f • d, 
räknat i %  av summan av samtliga sfärers volymer, blir

y„ =  100 —  200 |arc sin \ J  1 —  4 - ~ § 1 —  ( 3  +  zt?)



En grafisk framställning av de erhållna sambanden visas i fig. 28.

Korndiameter £

Kurva A. Summa diametrar «= j  : summan av samtliga diametrar.
Kurva B. " yto r med diam etrar* £ t summa» av samtliga ytor.
Kurva C. " volymer av sffirer med diametrar —  ̂ : summan av samtliga sfä re r.

Fig. 28. K u rvo r över fördelningen av  diam etrarna, sektionsytorna och volym erna av  korn, 
då sektionsytorna erhållits genom att skära godtyckligt placerade, 

lik a  stora sfäriska korn med ett plan.

Fig. 28. Distribution curves for diameters (curve A), cross sections (curve B) and volym es (curve 
C) o f spherical particles. The cross section o f these particles are obtained, when an unlimited 

number of equal spheres, placed at random, are cut by a plane.



S U M M A R Y

SlNCE  j$>j6the Swedish Road Institute has made determinations of wear of 
sett pavings on roads in the provinces of Blekinge and Bohuslän. The results 
of these determinations up till 1940 have been published in report number 16 
from the Swedish Road Institute. With the object of studying the wear effect of 
the traffic on different kinds of setts, a test section was built in 19 4 1— 42 on 
the main road Enköping— Västerås, comprising 25 different kinds of setts from 
quarries in the provinces of Bohuslän, Halland, Blekinge and Småland in South 
Sweden. A sett paving with these kinds of setts has also been tested with the 
road machine of the Swedish Road Institute.

In the track of the road machine a sett paving was constructed (fig. 2 and 3). 
The joints of the sett paving were filled with cement mortar. The sett paving 
was passed over by a pneumatic tire, covered with a steel netting, 1.5 million 
revolutions (wheel pressure of 750 kg). Fig. 4 and 5 show the wheel.

The wear was determined by two methods (the surface method and the profile 
method). The determinations was made with the apparatus shown in fig. 6 and 7, 
and with a profilograph.

The results of the determinations are shown in fig. 9— 12. From the profiles in 
these figures one gains a good idea of the degree of wear and the variations for 
each kind of setts. The profiles show that, owing to the wear, the upper side is 
rounded more or less severely. The degree of this rounding has been computed 
and is shown on page 6. The determinations show that the surface of the setts 
from Blekinge and Småland have become more rounded then the tested setts from 
Halland and Bohuslän.

On the basis of the observed resistance to wear, the setts investigated can be 
classified as follows:

I. Setts with the greatest resistance to wear,
Average wear of 1 .6— 3 mm
a) Setts from Småland

N r 2 1 , 22, 23, 25 (granites)
b) Setts from Blekinge

N r 4, 6, 8, 12 (gneisses), 10 (gneiss-granite)
c) Setts from Bohuslän 

N r 2, 14, 16 (granites)
II. Setts with average wear o f 3— 5 mm

a) Setts from Bohuslän (granites)
N r 1, 3, 7, 9, 1 1 ,  15 , 17 , 18, 20

b) Setts from Halland 
N r 24 (gneiss-granite)



II I . Setts with the least resistance to wear 
Average wear >  7 mm 

Setts from Bohuslän 
N r 5, 13  (granites).

The degree o f the average wear of the different kinds of setts is shown in 
fig. 13 . The diagrams in fig. 13 , 14 and 15 show that there is a relation between 
average wear on the one hand and compressive and impact strength on the other 
hand. The relation between compressive strength and the wear is shown especially 
clearly. Fig. 13  also gives the relation between average wear in the road machine 
and the wear according to the Dorry test and the water absorption. The com
pressive and impact strength, the wear according to the Dorry test and the water 
absorption o f the setts have been determined by the Government Testing 
Institute.

In order to determine the relation between the resistance to wear and the 
structure and mineralogical composition, a microscopical examination of the 
different kinds of setts has been made. Fig. 20— 25 show the structure of the 
stones examined.

The percentual mineralogical composition is shown in table 2 and the diagram 
in fig. 1 6. From the diagrams is obvious that no relation can be established 
between the mineralogical content and the resistance to wear of the kinds of 
setts examined.

The average grain size and the grain-size distribution in the stones are 
of greater importance for the resistance to wear. The average grain size is deter
mined microscopically and is given in table 2 and fig. 13 . Diagram in fig. 13 shows 
a relation between grain size and resistance to wear. On the whole decreasing 
resistance to wear follows on increasing grain size.

The relative grain size or the grain-size distribution is shown in diagrams, 
fig. 17 — 20. The diagrams show, that the unevenly granular granites (nr 1, 3 5, 
13 , 15) are types, which have little resistance to wear and vice versa.

The reasons why the irregularly granular granites are of a more unsuitable 
structure from the point o f view of strength are that in part they are coarser 
grained than the types with uniform grain-size, and that the large grains of 
felspar in the irregularly granular granites are usually hypidiomorphic, i. e. they 
have straight and regular surfaces, which result in low strength.

The allotriomorphic grains in types with uniform grain-size are irregular and 
sharp-edged and grip each other, which increaces the strength.

Further it is to be emphasized that the distribution of the quartz grains in a 
rock may be o f importance for the strength. In a rock in which the sizes of the 
grains are uniform, as for example the coastal gneiss of Blekinge, the evenly 
distributed hard quartz grains protect the softer grains of felspar, lying between. 
The phenocrysts of felspar in an irregularly grained rock are less well protected 
against wear.
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