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P R O V N I N G  AV SANDS PRI DARE

Inledning

S p r I DN I NG AV SAND  för att motverka halka på snö- och istäckta vägar 
sker med särskilda anordningar, s k sandspridare, som monteras på eller kopplas 
efter lastbilar. De använda sandspridarnas egenskaper i fråga om inställbarhet 
av önskad spridningsmängd, d v s  utspridd sandmängd på viss väglängd, och 
spridningsmängdens variation med driftsförhållandena påverkar den totala 
sandåtgången och därmed kostnaderna för denna del av vinterväghållningen. 
Årligen utsprids för närvarande över i million m3 sand och krossgrus för att 
motverka halka, vilket drar en kostnad av närmare 30 millioner kronor. Det är 
därför angeläget att skaffa kunskap om olika spridartypers egenskaper i angivet 
hänseende.

Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsens avdelning för arbetsorganisation 
utförde under åren 1952— 1954 en undersökning av egenskaperna hos de typer 
av sandspridare, som då anskaffades av väg- och vattenbyggnadsverket. Sedan 
nämnda undersökning har nya typer av sandspridare utvecklats och vissa av de 
förut undersökta förbättrats.

På grund av angivna förhållanden fann väg- och vattenbyggnadsstyrelsen det 
lämpligt med en ny undersökning av gängse typer av sandspridare och uppdrog 
i december 1961 åt statens väginstitut att genomföra denna. Undersökningen 
har utförts vid institutets maskintekniska avdelning under överinseende av av
delningschefen G Kullberg. Vid fältarbetet och försöksmaterialets bearbetning 
har ingenjörerna H  Beidestam och A  Ågren vid institutet medverkat. Därjämte 
har biträde erhållits från vägförvaltningen i Stockholms län.

Huvuddelen av undersökningen har utförts i syfte att bestämma hur sprid- 
ningsmängden per km beror av olika faktorer. Därjämte har vissa undersök
ningar gjorts av genomsnittlig spridningsmängd per km vid sandning av vägar 
med olika standard. I samband med undersökningarna har de olika spridarnas 
mekaniska utförande studerats.

Beskrivning av provade sandspridare

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utvalde för provning de åtta typer av sand
spridare, som framgår av tabell 1, och ställde ett fabriksnytt eller obetydligt 
använt exemplar av varje typ till institutets förfogande för provning.

Spridarna av typ Falköping, Lucksta SP, Mustad och Väsby är försedda med 
anordningar för utmatning av sand, vilka är kopplade till på vägbanan rullande 
hjul. Dessa anordningars hastighet är således proportionell mot sandningsbilens 
hastighet.



Tabell i. Provade typer av sandspridare

Typ Tillverkare

Arbrå 59 ..................  Arbrå Verkstads AB
(tidigare Liden) A r b r å

Ekonom ....................  G  Sandbergs Smidesverkstad
S ö d e r b ä r k e

Falköping ................ Triggeråkers Verkstäder AB
F a l k ö p i n g

Forshaga 3 .............. Forshaga Bil &  Maskin
K a r l s t a d

Lucksta H Y D   K B  Luckstaprodukter
L u c k s t a

Lucksta SP .............. K B  Luckstaprodukter
L u c k s t a

Mustad ....................  AB O Mustad &  Son
G ö t e b o r g

Väsby ......................... W Walléns Reparationsverkstad
K n u t b y

Spridaren av typ Lucksta H Y D  är försedd med en hydraulmotordriven 
anordning för utmatning av sand. Om all olja, som levereras av bilens hydraul- 
pump, passerar den motor, som driver spridarens utmatningsanordning, blir 
hastigheten hos denna proportionell mot bilmotorns varvtal eller vid körning på 
samma växel mot bilens hastighet. Om däremot en del av oljan används för 
annat ändamål eller passerar genom systemets överströmningsventil, blir spri- 
daranordningens hastighet givetvis lägre än i förstnämnda fall.

Spridarna av typ Arbrå 59, Ekonom och Forshaga 3 är försedda med anord
ningar för utmatning av sand, vilka drivs av elektriska motorer. Motorvarvtalet 
på förstnämnda spridare är ej reglerbart, medan däremot motorvarvtalet på de 
båda sistnämnda spridarna kan regleras från bilens förarhytt.

I det följande lämnas kortfattade beskrivningar av de olika spridartyperna.

Arbrå

Fig 1 visar en spridare av typ Arbrå 59, vilken monteras på lastbilen på bak- 
lämmens plats. Spridningen sker med ett vibrerande bord av 2.030 mm bredd, 
som baktill är upphängt i länkar med stegvis reglerbar längd och framtill upp
bärs av en excenteraxel. Bordets lutning i förhållande till bilflaket regleras med 
dessa länkar. Excenteraxeln drivs med ca 900 r/m av en elektrisk motor (lik
ströms shuntmotor). På excenteraxeln finns vikter, vilka normalt balanserar 
masskrafterna från bordet men vilka kan vridas, så att vibrationer uppstår i 
bilflaket. Härvid rinner sanden lättare ned från det tippade flaket till spridaren. 
Sandflödet från bilflaket regleras med tre sektorluckor, som ger en spalt med 
stegvis reglerbar öppning. Spridaren startas och stoppas med en strömbrytare i 
bilens förarhytt.



Fig i. Sandspridare typ Arbrå 59. 
Fig. 1 . Sand spreader, type Arbrå 59.

Ekonom

Fig 2 visar en spridare av typ Ekonom, vilken hängs på lastbilens sidolämmar. 
Spridningen sker med ett vibrerande bord av 2.325 mm bredd, som uppbärs av 
en spiralfjäder vid varje hörn. Under bordet är en axel med obalansvikter 
anbragt, vilken drivs av en elektrisk motor (likströms seriemotor). Denna axels 
varvtal är kontinuerligt reglerbart mellan 850 och 2.150 r/m medelst ett med 
motorn seriekopplat vridmotstånd i bilens förarhytt. Obalansvikterna är radiellt 
förskjutbara och trycks mot axeln av fjädrar. Vid ca 1.600 r/m övervinns fjäder- 
kraften av centrifugalkraften på vikterna, och dessa intar ett läge med större 
avstånd från axeln. Mellan bilens bakläm och spridaren bildas en spalt genom 
vilken sanden rinner ut från det tippade bilflaket till vibrationsbordet. På den 
spridare, som provades, fanns ej någon anordning för reglering av denna spalts 
storlek. En sådan iordningställdes därför med en kätting. Spridaren startas och 
stoppas med en strömbrytare i bilens förarhytt.



Fig 3. Sandspridare typ Falköping. 
Fig. 3. Sand spreader, type Falköping.

Falköping

Fig 3 visar en spridare av typ Falköpijig, vilken hängs på lastbilens bakläm. 
Spridningen sker med en fram- och återgående, plan vagga av 2.400 mm bredd, 
som är upphängd i länkar under ett sandmagasin, som hålls fyllt från det tip
pade bilflaket. Spalten mellan vaggan och sandmagasinets väggar kan regleras 
kontinuerligt genom höjning eller sänkning av vaggan. Vaggan erhåller sin 
fram- och återgående rörelse från en vevmekanism med 30 mm vevradie, som 
drivs av ett på marken rullande hjul med dimensionen 4.00— 8. För varje halv
varvs rotation av detta hjul matas en viss sandmängd ut, varannan gång vid 
vaggans framkant och varannan gång vid dess bakkant, vilket medför att 
sanden läggs ut i ränder tvärs över vägen med ca 600 mm avstånd. Spridaren 
startas och stoppas genom att bilflaket tippas eller sänkes, så att det drivande 
hjulet får kontakt med marken resp lyfts upp.



Forshaga j

Fig 4 visar en spridare av typ Forshaga 3, vilken monteras på lastbilen på 
baklämmens plats. Spridningen sker med en roterande vals av 2.120 mm längd 
och 145 mm diameter, försedd med snedställda kammar. Valsen drivs av en 
elektrisk motor (likströms shuntmotor) och dess varvtal kan regleras kontinuer
ligt mellan 95 och 140 r/m medelst ett med motorns fältlindning seriekopplat 
vridmotstånd i bilens förarhytt. Sanden matas ut genom en spalt mellan denna 
vals och en kontinuerligt förskjutbar lucka ovanför valsen. Spridaren startas 
och stoppas med en strömbrytare i bilens förarhytt.

Lucksta H Y D

Fig 5 visar en spridare av typ Lucksta H YD , vilken monteras på lastbilen på 
baklämmens plats. Spridningen sker med en roterande vals av 2.165 mm längd 
och 145 mm diameter, försedd med längsgående kammar. Valsen drivs av en 
hydraulmotor och dess varvtal är omkring 30 r/m, i stort sett oberoende av

Fig 5. Sandspridare typ Lucksta H Y D .
Fig. Sand spreader3 type Lucksta H Y D .

bilens körhastighet. Sanden matas ut genom en spalt mellan valsen och ett fast 
bord under densamma. Spaltöppningen kan regleras kontinuerligt genom höjning 
och sänkning av valsen med två skruvar. Valsen är fjäderbelastad för att kunna 
fjädra undan för stenar m m i sanden. Spridaren startas och stoppas med ett 
hydraulreglage i bilens förarhytt.

Lucksta SP

Fig 6 visar en spridare av typ Lucksta SP, vilken överensstämmer med spri
dare typ Lucksta H Y D  utom i fråga om valsens drivning. Valsen drivs med en 
kilremstransmission och en utväxlingsanordning från lastbilens vänstra bakhjul. 
Totala utväxlingsförhållandet är ungefär 1 : 8.  Spridaren startas och stoppas 
med en från bilens förarhytt manövrerbar friktionskoppling mellan bilens bak
hjul och kilremstransmissionen.



Fig 6. Sandspridare typ Lucksta SP. 
Fig. 6. Sand spreader, type Lucksta SP.

Mustad

Fig 7 visar en spridare av typ Mustad. Spridaren monteras på lastbilens 
chassi sedan lastflaket tagits bort. Den består av en trågformad sandbehållare, 
enligt uppgift rymmande ca 5 m3, en utmatningsanordning för sanden och en 
spridaranordning. Utmatningsanordningen består av en remtransportör, som 
utgör botten i sandbehållaren. Denna remtransportör drivs med en kilremstrans- 
mission och en utväxlingsanordning från lastbilens högra bakhjul. Sanden matas 
ut genom en öppning i behållarens främre vägg. Höjden hos denna öppning kan 
regleras kontinuerligt med en förskjutbar lucka. Från remtransportören faller 
den utmatade sanden ned genom en skakränna till en roterande skiva, placerad 
på bilens vänstra sida omedelbart bakom förarhytten. Sanden kastas av skivan 
framåt och åt bilens högra sida. Skakrännan och skivan drivs av en roterande 
hydraulmotor, vars varvtal kan varieras med en ventil i oljeledningen. Skivans



varvtal är maximalt 2.500 r/m, Skivan omges av ett hus med ställbara luckor, 
med vilka storleken av den sektor, inom vilken sanden kastas ut, kan ändras. 
Spridaren startas och stoppas med ett hydraulreglage i bilens förarhytt.

Väsby

Fig 8 visar en spridare av typ Väsby, vilken hängs på lastbilens chassi baktill. 
Spridningen sker med en fram- och återgående, kupad vagga av 2 .110  mm 
bredd, som är lagrad under ett sandmagasin, som hålls fyllt från det tippade 
bilflaket. Spalten mellan vaggan och sandmagasinets väggar kan regleras kon
tinuerligt genom höjning eller sänkning av luckor vid sandmagasinets underkant.

Fig 8. Sandspridare typ Väsby.
Fig. 8. Sand spreader, type Väsby.

Dessa luckor är fjäderbelastade för att stenar m m  skall kunna passera. Vaggan 
erhåller sin fram- och återgående rörelse från en vevmekanism med stegvis reg
lerbar vevradie, som drivs av lastbilens vänstra bakhjul. För varje halvvarvs 
rotation av detta hjul matas en viss sandmängd ut, varannan gång vid vaggans 
framkant och varannan gång vid dess bakkant, vilket medför att sanden läggs 
ut i ränder tvärs över vägen med ca 1.500 mm avstånd. Spridaren startas och 
stoppas med en från bilens förarhytt manövrerbar klokoppling mellan vevmeka
nismen och vaggan.

Prov avseende olika faktorers inverkan på 
spridningsmängden per km

Prov har utförts i syfte att fastställa hur de olika spridarna skall ställas in 
för att ge önskad spridningsmängd per km under vissa förhållanden beträffande 
sandningsbilens hastighet, bilflakets lutning och sandens beskaffenhet. Ändring 
av dessa förhållanden kan åtminstone för vissa spridare förmodas komma att



påverka spridningsmängden per km, om spridarinställningen inte ändras. De tre 
spridartyper, som har av elektriska motorer drivna utmatningsanordningar för 
sanden, kan vid oförändrad inställning förmodas sprida en konstant mängd sand 
per tidsenhet och alltså ge en mot körhastigheten omvänt proportionell sprid
ningsmängd per km. Vibrationer, som uppstår i bilen vid körning, kan dock 
påverka spridningsmängden per km i olika grad vid skilda hastigheter.

Då erfarenheterna från vägväsendet visar, att spridarna sällan ställs om för 
att kompensera inverkan av ändrade driftsförhållanden, utfördes prov med 
samtliga spridartyper för att bestämma inverkan av variationer i körhastigheten, 
bilflakets lutning och sandens beskaffenhet på spridningsmängden per km vid 
oförändrad spridarinställning.

Provens utförande
Huvuddelen av proven utfördes på länsväg 675 vid Lillsved, Värmdö, i 

Stockholms län och övriga prov på en genom ombyggnad ersatt del av riksväg 
76 vid Nydal, Rö, i Stockholms län. På dessa vägar uppmättes och markerades 
sträckor om 1.000 resp 800 m längd samt ett antal kortare delsträckor.

Med varje sandspridare utfördes sammanlagt ca 150 körningar över de upp
mätta sträckorna för bestämning av spridningsmängden per km vid olika kom
binationer av spridarinställning, körhastighet, flaklutning och sandsort. Sprid
ningsmängden beräknades ur samhöriga värden på utspridd sandmängd och 
tillryggalagd vägsträcka, varvid utspridd sandmängd bestämdes genom volym
mätning vid återfyllning av sand i ett från början fyllt, avgränsat utrymme.

Prov utfördes med tre sorters sand, i det följande betecknade sandsort 1, 2 
och 3. Sandsorterna 1 och 2 var den finaste resp grövsta sandningssand, som 
kunde erhållas inom vägmästarområde B 8, där huvuddelen av proven utfördes. 
Efter proven med dessa två sandsorter flyttades verksamheten till en plats, 
där en finare sandsort än nr 1 kunde erhållas, vilken erhöll beteckningen nr 3.

Sanden blandades med 25 kg bergsalt per m3 sand, varefter blandningen lades 
i upplag och täcktes. Avsikten med saltinblandningen var att minska variatio
nerna i sandens egenskaper vid varierande temperaturförhållanden under den 
relativt långa försöksperioden. Genom täckning av upplagen avsågs att för
hindra större fuktighetsförändringar till följd av nederbörd resp avdunstning. 
Detta lyckades dock ej helt.

Från varje sandlass, som hämtades från upplagen, uttogs prov på sanden för 
bestämning på laboratorium av siktkurva och fukthalt. De tre använda sand
sorternas siktkurvor framgår av kurvorna 1 — 3 i fig 9. Sandens fukthalt varie
rade något under försökstiden, nämligen för sandsort 1 mellan 1,3 och 6,6 °/o, 
för sandsort 2 mellan 1,5 och 4 ,6 %  och för sandsort 3 mellan 2,3 och 6,1 % . 
I genomsnitt var fukthalten 3,5, 2,9 resp 4,9 °/o.

Varje sandspridare provades vid fyra inställningar, i det följande betecknade 
inställning 1, 2, 3 och 4. Dessa inställningar valdes så, att med sandsort 1 erhölls 
vid 30 km/h körhastighet minsta möjliga spridningsmängd per km resp unge
färliga spridningsmängderna 0,2, 0,4 och 1,5 m3/km.



Fig 9. Siktkurvor för sand till provning av sandspridare: 1 — 3 =  sandsorterna 1 — 3 för prov 
avseende olika faktorers inverkan på spridningsmängden per km, 4 =  sand för prov avseende 

genomsnittlig spridningsmängd per km vid sandning av vägar med olika standard.
Fig. 9. Grading curves of sand used in sand spreader tests: 1 — 3 =  grades of sand Nos. 1  to 3 
em ployed in tests concerning the effects of various factors on the quantity of sand spread per km , 

4 =  sarid used in tests concerning the average quantity of sand spread per km on roads
differing in character.

Prov utfördes vid fyra körhastigheter, nämligen 10, 20, 30 och 40 km/h. 
Körhastigheten kontrollerades genom uppmätning av den körtid, som bilen 
använt på provsträckan.

Sandspridarna av typ Arbrå 59, Ekonom, Forshaga 3, Lucksta F iYD  och 
Lucksta SP provades vid 30° och i viss utsträckning även vid 36° flaklutning, 
medan spridarna av typ Falköping och Väsby endast provades vid 30° resp o° 
flaklutning på grund av att dessa spridare är försedda med egna sandmagasin 
och därför kan förmodas ge en av flaklutningen relativt oberoende spridnings
mängd per km. Spridaren av typ Mustad slutligen är försedd med ett fast maga
sin för all sand som medförs, vilket ej kan tippas.

Provningsresultat

Uppmätt spridningsmängd i m3/km väg, i förekommande fall medelvärden av 
upprepade prov, vid användning av sandsort 1, de fyra spridarinställningarna, 
de fyra körhastigheterna och 30° flaklutning (Mustad- och Väsby-spridarna o°) 
framgår av tabell 2 och fig 10— 17. Varje kurva i sistnämnda figurer avser 
sambandet mellan spridningsmängd per km och körhastighet vid en viss spri
darinställning.

I tabell 3 visas motsvarande resultat uttryckta i %  av värdet vid 30 km/h 
körhastighet för resp spridarinställning.



Fig io. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Arbrå 59 vid fyra  inställ
ningar.

Fig. j o . Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Arbrå 59.

K ö r h a s t i  g h e t

Fig 1 1 .  Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Ekonom vid fyra  inställ
ningar.

Fig. 1 1 .  Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Ekonom.



Fig 12. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Falköping vid fyra inställ
ningar.

Fig. 12 . Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Falköping.

Fig 13. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Forshaga 3 vid fyra  inställ
ningar.

Fig. 13 . Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Forshaga 3.



Fig 14. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Lucksta H Y D  vid tre in
ställningar.

Fig. 14. Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at three spreader settings. 
Sand spreader, type Lucksta H Y D .

Fig 15. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Lucksta SP vid tre inställ
ningar.

Fig. 15 . Relation betwen the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at three spreader settings. 
Sarid spreader, type Lucksta SP.



Fig 1 7. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Väsby vid fyra inställ
ningar.

Fig. 17 . Relation between the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Väsby.

Fig 1 6. Samband mellan spridningsmängd per km och kör- 
hastighet för sandspridare typ Mustad vid fyra inställ
ningar.

Fig. 16. Relation betwen the quantity of sand spread per 
km and the speed of the lorry at four spreader settings. 
Sand spreader, type Mustad.



Spridartyp
1 2 3 4

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Arbrå 5 9 ................ 0,08 0,05 ° , °  5 0,02 o,35 0,20 0,17 0 ,10 o,81 0,50 o ,34 0,26 4,02 2,08 M 3 1 ,12
Ekonom ................ ° A ° 0,21 0 ,13 0,10 0,51 0 ,31 0,20 0,12 1 ,10 0,63 0 ,4° 0,31 Lo <-n 00 2,63 1,58 1,03
Falköping ............. ° ,°7 0,10 0,09 0,16 o,i 8 0 ,15 o, 19 0,28 0,30 0 ,3° 0,40 o,44 1,23 1,24 M 3 i ,57
Forshaga 3 ........... o ,43 0,23 0,15 0 ,13 0,58 0,30 0,23 0,17 1 , 12 0,60 0,40 0,31 3>6 2 2,04 1,42 i , i 1
Lucksta H Y D  . . . — — — — o,93 o ,49 0,27 0,26 I,l6 0,62 0,38 0,32 3,33 2,03 i ,49 1 , 16
Lucksta SP . . . . . . — — — — 0,29 0,29 0,28 0,28 0,40 0 ,4° 0,41 0 ,4° 1,54 1,48 i ,55 1,48
Mustad .................. 0,05 0,03 0,03 0,03 0,20 0,21 0,21 0,16 0 ,4° 0,41 0 ,4° 0,40 o,81 0,80 0,78 0,78
Väsby ............. .. 0,04 0,05 0,07 0,05 0,19 0,16 0,15 0,16 o,37 0,38 o,37 0,38 1 , 18 M 5 1,30 1,36



Spridartyp
1 2 3 4

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Arbrå 59 ............. 160 100 100 40 206 118 100 59 242 149 100 78 281 145 100 78
Ekonom ................ 308 162 100 77 250 153 100 58 278 160 100 78 227 166 100 65
Falköping .............. 78 i n 100 178 97 79 100 147 76 75 lOO 1 1 1 86 87 100 110

Forshaga 3 ........... 287 153 100 87 248 130 100 73 279 149 100 78 255 144 100 78
Lucksta H Y D  . .  . — — — — 342 180 100 96 306 162 100 83 224 136 100 78
Lucksta SP ......... — — — — 103 103 100 101 98 99 100 99 99 96 100 96

Mustad .................. 167 100 100 100 94 100 100 77 100 102 100 100 104 103 100 100

Väsby .................... 57 72 100 72 127 107 100 107 100 103 100 103 9 i 89 100 105



Flaklutningens inverkan framgår av tabell 4, där spridningsmängden per km 
vid 36° flaklutning anges i %  av motsvarande värden för 30° flaklutning.

Tabell 4. Spridningsmängd vid  36° flaklutning, i °!o av motsvarande 
värden vid  jo °  flaklutning, spridarinställning 2 och 3, 30 km/h körhastighet

och användning av sandsort 1

Spridartyp Inställning 2 Inställning 3

Arbrå 59 ............... . . . .*....................  94 14 1
Ekonom ...............................  250 232
Falköping ........................................... — —
Forshaga 3 ........................................... 100 —
Lucksta H Y D  ....................................  126 137
Lucksta SP ........................................  107 119
Mustad .................................................  — —
Väsby .................................................... — —

De med sandsorterna 2 och 3 erhållna spridningsmängderna per km framgår 
av tabellerna 5 och 6, där de anges i %  av motsvarande värden för sandsort 1.

Prov avseende genomsnittlig spridningsmängd per km 
vid sandning av vägar med olika standard

De undersökningar, för vilka redogjorts i det föregående, avser bestämning 
av hur variationer i olika faktorer påverkar spridningsmängden per km. Vid 
sandning av en väg varierar vissa faktorer, främst körhastigheten och bilflakets 
lutning, kontinuerligt under körningen. Med kännedom om dessa variationer och 
hur de inverkar på spridningsmängden per km, kan den verkliga spridnings
mängden per km vid varje punkt på vägen beräknas liksom den genomsnittliga 
spridningsmängden per km. Undersökningar enligt det följande har dock på 
särskild begäran av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utförts för att direkt be
stämma eventuella skillnader i genomsnittlig spridningsmängd per km vid sand
ning av två vägar med olika standard.

Provens utförande

På vardera av länsväg 976, som är smal, krokig och backig, och på länsväg 
984, som är bred, med stora kurvradier och utan branta backar, uppmättes en 
sträcka om 9 km längd.

Varje sandspridare ställdes in så, att den vid 30 km/h körhastighet och 30° 
flaklutning gav ungefärliga spridningsmängden 0,2 m3/km. Spridaren kördes



Spridartyp
1 2 3 4

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Arbrå 59 ............. 114 62 48 65 139 125 102 133 136 152 120 15° 106 129 133 1 18

Ekonom ................ 300 252 285 270 272 2 77 266 271 123 175 179 142 13 1 82 144 133
Falköping ............. 200 210 278 144 13 1 173 165 149 156 153 15 1 168 1 1 1 125 124 1 17

Forshaga 3 ......... 137 152 147 138 173 185 158 17 1 132 154 163 153 129 120 124 115
Lucksta HYD . . . — — — — 167 183 222 194 M 7 154 173 164 184 17 1 136 2 13

Lucksta SP ......... — — — — 150 150 154 152 188 188 184 187 180 162 138 130

Mustad .................. 60 100 100 100 1 10 105 105 135 109 107 108 109 148 1 12 113 106

Väsby .................... 550 390 286 400 174 200 227 238 143 136 151 150 132 124 115 1 18
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Tabell 6. Spridningsmängd, i °!o av värdet vid  användning av sandsort i ,  v id  olika spridarinställningar ( i —4), 
körhastigheter ( 10 —40 km/h), jo °  flaklutning och användning av sandsort 3

Spridartyp
1 2 3 4

10 20 30 40 J O 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Arbrå 59 ............. 75 60 40 100 62 60 5 i 60 60 5 i 61 5 i 23 23 19 18
Ekonom ................ T35 200 215 2 10 146 124 118 172 124 134 142 130 95 68 9 i 1 12
Falköping ............. 1 14 60 144 150 38 62 104 96 20 3 i 78 86 37 38 56 68
Forshaga 3 ........... 12 22 60 54 13 23 14 22 6 20 26 12 17 2 1 1 4
Lucksta H Y D  . . . — — - — 62 63 80 60 63 87 107 102 122 100 I O I I O I

Lucksta SP ......... — — — — 23 38 40 35 54 62 70 57 102 99 84 84
Mustad .................. 40 67 67 50 106 97 100 125 103 I O I 102 103 63 70 74 72
Väsby .................... 175 60 43 100 17 17 22 39 7 9 7 j 1 2 2 6 2



sedan med denna inställning och flaklutning över de båda sträckorna med den 
hastighet, som föraren i varje punkt bedömde att han skulle ha hållit vid halka, 
varefter den genomsnittliga spridningsmängden per km beräknades ur samhöriga 
värden på utspridd sandmängd och tillryggalagd vägsträcka.

Proven utfördes med saltblandad sandningssand från ett av vägförvaltningens 
upplag intill väg 984. Denna sand var obetydligt grövre än den tidigare använda 
sandsorten 2.

Från varje sandlass, som hämtades från upplaget, uttogs prov på sanden för 
bestämning på laboratorium av siktkurva och fukthalt. Siktkurvan för den 
använda sanden framgår av kurva 4 i fig 9. Sandens fukthalt varierade mellan 
2,7 och 4,3 %  och uppgick i genomsnitt till 3,6 °/o.

Körhastigheten registrerades kontinuerligt med en Kienzle färdskrivare, som 
ombyggts så att diagramskivan vrids ett varv på 3 timmar mot normalt på 24 
timmar. Dessutom uppmättes den körtid, som bilen använt på sträckorna.

Provningsresultat

A v tabell 7 framgår de från färdskrivardiagrammen erhållna minimi- och 
maximihastigheterna samt de från körtidsmätningarna beräknade medelhastig- 
heterna. Körhastigheterna för de olika spridarna på samma väg avvek något 
från varandra, men skillnaderna var små. I genomsnitt var medelhastigheten 
22 km/h på väg 976 och 30 km/h på väg 984.

Tabellen upptar också de erhållna genomsnittliga spridningsmängderna per 
km samt kvoten mellan dessa för de olika spridarna.

Övriga vid provningarna vunna erfarenheter

För studium av hur jämnt sanden sprids över vägbanan utplacerades vid 
några körningar 50 st plåtburkar med öppningen 100 X  150 mm på vägbanan, 
så att de täckte ett område av 750 mm bredd och 1.000 mm längd. Burkarna 
placerades med kortsidan parallell med körriktningen. Sandningsbilen fick där
efter passera över burkarna med hjulen på ömse sidor om dem, varefter den i 
varje burk uppsamlade sandmängden vägdes. En beräkning har därefter för 
varje prov skett av dels den sammanlagda sandmängden i varje tvärs över väg
banan stående rad om fem burkar, dels den sammanlagda sandmängden i varje 
längs vägbanan stående rad om tio burkar. För vardera gruppen av värden på 
sandmängd har medelvärde och medelavvikelse beräknats. Tabell 8 upptar de 
genomsnittliga kvoterna mellan medelavvikelse och medelvärde för de olika 
spridarna, vilka är mått på hur jämnt sanden sprids i vägens längdriktning resp 
tvärriktning. Ett lågt värde motsvarar jämn spridning och ett högt värde ojämn 
:spridning.



Spridartyp

Spridnings
mängd vid 

30 km/h 
m3/km

L ä n s v ä g  9 7 6 L ä n s v ä g  9 8 4
K vot mellan 

spridnings
mängder 

på väg 976 
och väg 984

Minimi-
hastighet

km/h

M aximi
hastighet

km/h

Medel
hastighet

km/h

Genom
snittlig

spridnings
mängd
m3/km

Minimi-
hastighet

km/h

Maximi
hastighet

km/h

Medel
hastighet

km/h

Genom
snittlig

spridnings
mängd
m3/km

Arbrå 59 .............. 0,41 8 27 21 °,53 19 35 30 0,3 6 i ,47
Ekonom ................ 0,26 15 2 6 22 o?37 21 34 3 i 0,2 6 M 2
Falköping ............. 0,20 12 26 21 0,24 22 34 3 i 0,24 1,00

Forshaga 3 ........... 0,31 12 26 21 0,3 6 21 33 30 0,23 1,56

Lucksta FIYD  . .  . o,61 12 27 2 3 0,76 24 32 30 <M3 i ,43
Lucksta SP ......... 0,56 10 32 2 3 0,60 24 33 30 0,62 o,97
Mustad .................. 0,23 10 26 23 0,20 21 3^ 30 0,23 1,15
Väsby .................... 0,28 15 2 5 22 0,23 2 5 35 30 0,23 1,00



Tabell 8. Kvoten mellan medelavvikelse och medelvärde av sandmängd

K vot avseende K vot avseende 
c -j t sandspridningens sandspridningens

"  jämnhet i vägens jämnhet i vägens
längdriktning tvärriktning

Arbrå 59 .....................................................  0,57 0,19
Ekonom ........................................................ 0,29 0,26
Falköping .................................................... — —
Forshaga 3   0,43 0,39
Lucksta FIYD  ..........................................  0,55 0,18
Lucksta SP .................................................. — —
Mustad .......................................................... 0 ,12  0,42
Väsby ............................................................  0,47 0,21

Förutom proven med de förut angivna tre sandsorterna utfördes ett mindre 
antal prov med sand av sort 1, i vilken inblandats 3 %  singel med maximalt 
35 mm kornstorlek i syfte att undersöka inverkan på spridarnas funktion av 
stenhaltig sand. Flärvid visade det sig, att samtliga spridartyper utom Arbrå 59 
och Falköping släppte igenom stenarna, samtidigt som en avsevärd ökning av 
spridningsmängden per km uppmättes, utom för Mustad-spridaren, som gav 
ungefär oförändrad spridningsmängd per km. I spridarna av typ Arbrå 59 och 
Falköping samlades stenarna intill utmatningsspalten och hindrade sanden att 
passera, varför en minskning av spridningsmängden per km erhölls.

Spridartyperna Ekonom och Mustad släpper igenom stenar genom att utmat- 
ningsöppningen är tillräckligt stor. På spridartypen Forshaga 3 fjädrar en gum
mirem undan för stenar och återtar därefter sitt ursprungliga läge. Spridarty
perna Lucksta H Y D  och Lucksta SP är försedda med fjädrar, som medger att 
spridarvalsen lyfts för att släppa ut stenar. Dessa fjädrar visade sig vara för 
svaga att kunna pressa ned valsen, sedan den lyfts. En ökning av fjäderspän
ningen genom inmontering av distanshylsor medförde förbättring, men även 
efter denna åtgärd var fjäderspänningen för liten. På spridartypen Väsby 
öppnas fjäderbelastade luckor av stenar, varefter de åter stängs.

De flesta spridartyperna är kontinuerligt inställbara beträffande spridnings
mängd per km. Spridartypen Arbrå 59 inställs dock stegvis, och avståndet 
mellan de olika stegen förefaller att vara olämpligt stort. Även spridartypen 
Väsby har stegvis inställning, som dock är kombinerad med en kontinuerligt 
reglerbar inställningsmöjlighet. Avståndet mellan de olika stegen är acceptabelt.

Erforderlig tid för montering av de provade spridarna på bilen samt för av- 
montering av dem från bilen uppmättes sedan personalen gjort dessa arbeten 
några gånger. Tiden för dessa arbeten framgår av tabell 9.



Tabell 9. Tidsåtgång för montering och avmontering av provade sandspridare

Tid för Tid för
Spridartyp Antal man montering avmontering

min min

Arbrå 59 ......................... 2 13,5 8,5
Ekonom ...........................  2 1 6 9
Falköping ....................... 2 9 5,5
Forshaga 3   2 13,5 1 1
Lucksta F I Y D ................ 2 18,5 14
Lucksta SP ....................  2 21 12,5
Mustad .............................  3 2 10  180
Väsby ................................ 2 1 1  7,5

Diskussion av provningsresultaten

De spridare, där utmatningen av sand sker med en från bilens bakaxel driven 
anordning, d v s  spridare av typerna Lucksta SP, Mustad och Väsby, uppvisar 
vid oförändrad spridarinställning en av körhastigheten föga beroende sprid
ningsmängd per km, se fig 15 — 17. Den av ett separat hjul drivna spridaren 
Falköping borde uppvisa samma egenskap, men ger i stället en med ökad kör
hastighet något stigande spridningsmängd per km, se fig 12. Detta torde bero på 
att hela spridaren på grund av sin ringa vikt skakar i stället för enbart vaggan, 
vilket medför att mera sand rinner ut för varje slag av vaggan vid högre kör- 
hastigheter än vid lägre.

Samtliga provade spridare, där utmatningen av sand sker med en av elektrisk 
motor driven anordning, d v s  spridare av typerna Arbrå 59, Ekonom och 
Forshaga 3, uppvisar vid oförändrad spridarinställning en av körhastigheten 
starkt beroende spridningsmängd per km, se fig 10, 1 1  och 13. Detta är naturligt 
eftersom dessa spridare matar ut en tillnärmelsevis konstant mängd sand per 
tidsenhet. Den med hydraulmotor drivna spridaren Lucksta H Y D  uppvisar lik
nande karakteristik, se fig 14. Detta beror sannolikt på att tryckfallet i olje- 
ledningarna och hydraulmotorn är så stort, att hydraulpumpen ständigt får 
arbeta med det tryck, som överströmningsventilen är inställd på, varvid endast 
en del av den olja, som levereras av hydraulpumpen, passerar hydraulmotorn. 
Denna kommer därvid att gå med tillnärmelsevis konstant varvtal, vilket med
för att en ungefärligen konstant mängd sand matas ut per tidsenhet.

Om en sandspridare, som vid oförändrad spridarinställning har en med ökad 
körhastighet avtagande spridningsmängd per km, ställs in att ge lämplig sand
mängd vid en viss hastighet, uppkommer en onödigt stor sandförbrukning, när 
sandningsbilen tvingas att köra långsammare. Om sandningsbilen däremot skulle 
komma att köra fortare, blir spridningsmängden per km mindre än som avsetts. 
För en sandspridare med sådant samband mellan hastighet och spridningsmängd 
per km som Falköping-spridaren, blir förhållandet det omvända. Med hänsyn



till såväl sandningens ekonomi som trafiksäkerheten bör en sandspridare alltså 
ge en spridningsmängd p jr  km, som är oberoende av bilens körhastighet.

För spridare, där utmatningsanordningen drivs med elektrisk motor, kan 
spridningsmängden per km inom vissa gränser göras oberoende av körhastigheten 
genom reglering av motorvarvtalet. Ett par av de provade sandspridartyperna 
med elektriska motorer har manuellt betjänade regleringsanordningar för motor
varvtalet placerade i förarhytten. Det förefaller dock olämpligt att belasta fö
raren med att under körning söka anpassa spridarinställningen efter den ständigt 
skiftande körhastigheten. En sådan anpassning bör i stället ske automatiskt med 
hjälp av en regleringsanordning, som styrs av körhastigheten.

Varvtalet hos en likströms shuntmotor varierar endast obetydligt vid ändring 
av belastningen medan varvtalet hos en likströms seriemotor är starkt beroenlde 
av belastningen. Då belastningsvariationer kan uppstå t ex på grund av varie
rande tryck från sanden mot utmatningsanordningen, bör shuntmotorn föredras 
framför seriemotorn för drivning av denna anordning.

De praktiska körförsöken, se tabell 7, visar som väntat, att den genomsnittliga 
spridningsmängden per km på vägar med olika standard blir avsevärt högre på 
den väg, som endast medger en lägre körhastighet, då spridarna med elektrisk 
motor eller hydraulmotor används. I detta fall var genomsnittliga spridnings
mängden ca 45 %  högre på den sämre vägen, övriga spridare inklusive Fal- 
köping-spridaren hade däremot ungefär samma genomsnittliga spridningsmängd 
per km på de båda vägarna. Dessa resultat överensstämmer i stort sett med vad 
en kalkyl utgående från medelhastigheterna och fig 10— 17 ger.

Flaklutningens inverkan på spridningsmängden per km undersöktes för fem 
av spridartyperna, se tabell 4. I regel medförde ökad flaklutning en ökning av 
spridningsmängden per km. För de spridartyper, där utmatningen av sanden 
sker genom en spalt med liten öppning vid lastflakets bakände uppgår ökningen 
till i genomsnitt ca 2,5 %  per grad inom inter vallet 30° till 36° flaklutning. 
Dessa spridartyper är Arbrå 59, Forshaga 3, Lucksta H Y D  och Lucksta SP, 
vilka är ungefär likvärdiga i detta avseende. För spridartypen Ekonom, där ut
matningen av sand sker genom en avsevärt större spaltöppning, uppgår ökningen 
till nästan 10 gånger så mycket.

Det är önskvärt, att spridningsmängden per km ej alls påverkas av flaklut
ningen med hänsyn till dels variationer i den vinkel relativt bilramen, till vilken 
flaket tippas vid olika tillfällen, dels variationer i vägbanans lutning i längdled. 
Utmatningsspalten bör med hänsyn härtill ha liten öppning.

Variationer i sandens beskaffenhet medför i regel variationer i spridnings
mängden. Då det inte varit möjligt att hålla sandens fukthalt konstant, beror 
observerade variationer i spridningsmängd per km enligt tabellerna 5 och 6 ej 
enbart på de tre sandsorternas olika kornstorleksfördelning, utan även på skill
nader i fukthalt. Det har inte varit möjligt att särskilja inverkan av dessa båda 
faktorer.

Med hänsyn till variationer i sandens beskaffenhet inom ett och samma upplag 
och variationer mellan olika upplag, är det önskvärt, att spridningsmängden per 
km ej påverkas av sandens beskaffenhet.



Vid övergång från sandsort i till den grövre sandsorten 2 erhölls i regel en 
ökning av spridningsmängden per km. Spridartyperna Arbrå 59 och Mustad gav 
i genomsnitt ca 1 0 %  ökning av spridningsmängden per km, medan spridar
typerna Ekonom och Väsby i genomsnitt gav något mer än 1 0 0 %  ökning, 
övriga spridartyper gav värden däremellan och i genomsnitt 60 %  ökning.

Vid övergång från sandsort 1 till den finare sandsorten 3 erhölls i regel en 
minskning av spridningsmängden per km. För spridartypen Ekonom erhölls 
dock en ökning av ca 40 % . Detta resultat kan möjligen bero på variationerna i 
sandens fukthalt. Sandsort 3 hade nämligen lägre fukthalt vid proven med 
Ekonom-spridaren än vid proven med övriga spridare. Spridartyperna Forshaga 
3 och Väsby gav en minskning av ca 75 %  och övriga spridartyper i genomsnitt 
ca 30 %  minskning.

Samtliga spridartyper var utsatta för valvbildning i sanden vid användning 
av sandsort 3. Oftast utsatta för valvbildning var spridarna av typ Arbrå 59, 
Forshaga 3 och Väsby. För spridartypen Arbrå 59 kunde dock detta hinder för 
spridningen helt undanröjas genom vridning av de i beskrivningen av denna 
spridartyp omnämnda vikterna på excenteraxeln.

Undersökningarna visar, att det i spridartypen Mustad använda systemet för 
utmatning av sanden, nämligen en remtransportör i botten av sandbehållaren, 
ger minsta variationer i spridningsmängd per km på grund av variationer i san
dens beskaffenhet. För en gradering av övriga spridarsystem med hänsyn till 
nämnda variationer ger dock undersökningarna ingen säker vägledning. Vidare 
framgår det tydligt, att det är lämpligt att utsätta en av spridarens väggar och 
eventuellt även lastflaket för vibrationer för att motverka valvbildning. För 
att hindra att spridningen av sand minskar eller helt upphör på grund av an
samling av sten i spridaren, har anordningar som automatiskt släpper ut stenarna 
visat sig erforderliga.

Sandspridningens jämnhet är måhända av mindre betydelse vid vanlig sand
ning, där trafiken snart flyttar sanden. Vid vattensandning krävs däremot en 
jämn fördelning av sanden för att ett fullgott resultat skall erhållas. Därvid är 
spridartyperna med utmatning av sanden medelst en vagga (Falköping och 
Väsby) ej lämpliga på grund av att sanden läggs i ränder tvärs över vägbanan 
med rätt långa mellanrum. Likaledes är ej heller spridartypen, där sanden kastas 
ut av en roterande skiva (Mustad), lämplig för detta ändamål på grund av att 
sanden blir mycket ojämnt fördelad i vägens tvärriktning.

A v tabell 8 framgår, att även de andra spridartyperna med undantag för typ 
Mustad ger en ojämn fördelning av sanden i vägens längdriktning. Dessa ger 
dock inte en så långvågigt ojämn fördelning av sanden, varför ojämnheten i 
spridningen är av mindre betydelse. Även den ojämnhet i spridningen i vägens 
tvärriktning, som vissa spridare ger, är mindre regelbunden: än Mustad-sprida- 
rens.

Tidsåtgången för montering och avmontering av spridarna, tabell 9, varierar 
beroende på spridarnas utformning. Den stora tidsåtgången för spridartypen 
Mustad medför, att denna endast kan användas där den får sitta monterad på 
bilen under en längre tid. Bilen kan därvid ej användas för transporter utan 
endast för sandning och eventuellt för snöplogning.



Sammanfattning

Statens väginstitut har under år 1962 genomfört en provning av åtta typer av 
sandspridare på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Huvuddelen av 
undersökningarna har utförts i syfte att bestämma hur spridningsmängden per 
km beror av olika faktorer. Därjämte har vissa undersökningar gjorts av genom
snittlig spridningsmängd per km vid sandning av vägar med olika standard.

Kortfattade beskrivningar av de provade typerna av sandspridare lämnas.
Prov har utförts i syfte att fastställa hur de olika spridarna skall ställas in 

för att ge önskad spridningsmängd per km under vissa förhållanden beträffande 
sandningsbilens hastighet, bilflakets lutning och sandens beskaffenhet. Då er
farenheterna från vägväsendet visar, att spridarna sällan ställs om för att 
kompensera inverkan av ändringar i dessa faktorer, utfördes prov med spridarna 
för att bestämma inverkan av variationer i körhastigheten, bilflakets lutning och 
sandens beskaffenhet på spridningsmängden per km vid oförändrad spridar
inställning.

Undersökningarna visade, att de spridartyper, där utmatningen av sanden 
sker med en från bilens bakaxel driven anordning, ger en av körhastigheten föga 
beroende spridningsmängd per km, se fig 12, 15, 16  och 17. De spridartyper, 
där utmatningen av sanden sker med en av en elektrisk motor eller av en 
hydraulisk motor med konstant hastighet driven anordning, matar ut en till
närmelsevis konstant mängd sand per tidsenhet och uppvisar således en av kör
hastigheten starkt beroende spridningsmängd per km, se fig 10, 1 1 ,  13 och 14. 
Praktiska körförsök på två vägar med olika standard visade, att den genom
snittliga spridningsmängden per km vid användning av spridare av förstnämnda 
typ blev ungefär densamma på båda vägarna, medan den genomsnittliga sprid
ningsmängden per km vid användning av spridare av sistnämnda typ blev ca 
45 %  högre vid sandning av en krokig och backig väg än vid sandning av en 
väg med god standard. Med hänsyn till sandningens ekonomi bör en sandspri
dare därför ha en av körhastigheten oberoende spridningsmängd per km.

För spridare, som är försedda med elektriska motorer, kan spridningsmängden 
per km inom vissa gränser göras oberoende av körhastigheten genom reglering 
av motorvarvtalet. Föraren bör dock ej belastas med att under körning söka 
reglera spridarinställningen efter varierande körhastighet, utan detta bör ske 
automatiskt.

För de flesta spridartyperna medförde en ökning av bilflakets lutning en 
ökning av spridningsmängden per km med ca 2,5 %  per grad inom intervallet 
30° till 3 6° flaklutning. En spridar typ med stor spaltöppning gav dock nästan 
10 gånger så stor ökning.

Byte av sand till en grövre sort medförde i regel en ökning av spridnings
mängden per km och byte till en finare sort en minskning av spridningsmängden 
per km. Sandens fukthalt inverkar dock även på resultaten, men det har inte 
varit möjligt att särskilja inverkan av dessa båda faktorer.



Summary

The National Swedish Road Research Institute carried out in 1962 a series 
of tests on sand spreaders of eight types at the instance of the National Swedish 
Road Board. In the main, these tests were undertaken with a view to determin
ing the effects of various factors on the quantity of sand spread per km. More
over, some tests were made in order to study the average quantity of sand spread 
per km on roads differing in character.

Brief descriptions of the sand spreaders subjected to the tests are given in this 
report.

Tests were performed for the purpose of finding out how the various sand 
spreaders should be set so as to supply the requisite quantity of sand spread per 
km under certain definite conditions regarding the speed of the sanding lorry,, 
the angle of tilt of the dump body of the lorry, and the properties of the sand. 
Experiences in road maintenance show that the settings of sand spreaders are 
seldom adjusted so as to compensate for the effects of changes in the above- 
mentioned factors. Accordingly, the sand spreaders were tested in order to 
determine the effects produced by variations in the speed of the lorry, in the 
angle of tilt of the dump body, and in the properties of the sand on the quantity 
of sand spread per km at a constant spreader setting.

These tests showed that the spreaders of those types in which the sand is 
discharged by means of a device driven by the rear axle of the lorry supplied a 
quantity of sand spread per km which was but little dependent on the speed of 
the lorry, see Figs. 12, 15, 16 and 17. On the other hand, it was found that the 
spreaders of those types in which the flow of sand is produced by the aid of a 
device driven by an electric motor or a hydraulic motor at a constant speed 
discharged an approximately constant quantity of sand per unit time. In the 
tests on the spreaders of the last-mentioned type, the quantity of sand spread 
per km was therefore subject to great variations with the speed of the lorry, see 
Figs. 10, 1 1 ,  13 and 14.

Practical sanding tests on two roads differing in character showed that the 
average quantities of sand spread per km on these two roads were approximately 
equal when use was made of spreaders of the first-mentioned type, whereas the 
average quantity of sand spread per km on a road comprising many curves and 
gradients was found to be about 45 per cent greater than that on a road designed 
to a high standard, when sanding was performed by spreaders of the last- 
mentioned type.

To ensure economical sanding, a sand spreader should therefore supply a 
quantity of sand spread per km which is independent of the speed of the lorry.

I f  a sand spreader is equipped with an electric motor, then the quantity of 
sand spread per km can be rendered independent of the speed of the lorry within 
certain limits by controlling the speed of the motor. However, the driver should 
not be responsible for adjusting the spreader setting so as to adapt it to varia
tions in the speed of the lorry, because this would interfere with driving. This 
adjustment should therefore be automatic.



For most types of spreaders under test, an increase in the angle of tilt of the 
dump body caused an increase of about 2.5 per cent per degree in the quantity 
of sand spread per km when the angle of tilt of the dump body was varied in 
the range from 30 to 36 degrees. It is to be noted that this rate of increase was 
about 10 times as great in a spreader of a type having a large slot area.

As a rule, the use of a coarser grade of sand brought about an increase in the 
quantity of sand spread per km, while the use of a finer sand gave rise to a 
decrease in this quantity. Furthermore, the moisture content of the sand also 
influenced the sanding results, but it was not possible to segregate the effect of 
this factor from that of the partical size.
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