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

R A P P O R T  2 1

STENKOLSTJÄRANS LÄMPLIGHET SOM 
TILLSATS TILL ASFALT VID 

Y T B E H A N D L IN G

Coal Tar as an Admixture to Asphalts fo r  Surface Treatments

AV

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

1 9 4 8



F Ö R T E C K N I N G

Ö V E R

R A P P O R T E R  F R Å N  S V E N S K A  V Ä G I N S T I T U T E T
OCH

S T A T E N S  V Ä G I N S T I T U T
1. E rfarenheter från  provvägen vid B ålsta under åren 1932 och 1933, av N. von 

Matern och S. Hallberg .......................      1933
2. Vägbeläggningar på landsbygdens allm änna vägar i Sverige den 1 januari 1934 1934
3. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1935.

(Utgången) ......................................................................................................................................  1935
4. Hyvelblandning på kustvägen norr om K alm ar år 1935, av N. von M a te rn   1936
5. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1936 1936
6. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1937 1937
7. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1938 1938
8. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1939 1939
9. M askinblandning av grusvägbana Södra Åsbo 1938—1939, av G. Beskow. (U t

gången) ....................................      1939
10. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1940 1940
11. M öjligheter till ökad användning av sulfitlut i S v e r ig e .................................................. 1940
12. Bomullsväv som inlägg i bituminösa beläggningar, av S. Hallberg och A. Hjelmér 1941
13. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1941 1941
14. • N ågra undersökningar av sulfitlut, av H. A rnfelt ..........................................................  1941
15. Provväg med olika pågrus vid Derome i Hallands län, av A. Hjelmér och B. Lilje- 

qvist ...................................................................................................................................................  1941
16. Avnötningsm ätningar på smågatstensbeläggningar .........................................................  1941
17. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1943.

(Utgången) ................................................................    1943
18. M öjligheter a tt  använda hård rumänsk asfalt till vägbeläggningar av S. Hallberg 1943
19. Förslag till enhetlig benämning av bituminösa bindemedel. Uniform Classification 

of Bituminous Products According to their Temperatures a t a Viscosity of 500 
centistokes, av S. Hallberg. (Omtryckt) ............................................................................  1915

20. Kalciumkloridens dammbindningsförmåga vid låg tem peratur. On the Bust B ind
ing Capacity of Calcium Chloride a t Low Temperature, av H. A r n f e l t .................... 1948

21. Stenkolstjärans lämplighet som tillsats till asfalt vid ytbehandling. Coal Tar
as an Admixture to Asphalts for Surface Treatm ents, av Sten Hallberg 1948



S T E N K O L S T J Ä R A N S  L Ä M P L I G H E T  SOM TILLSATS
T I L L  A S F A L T  V I D  Y T B E H A N D L I N G

Det förekommer ganska allmänt, att man i vårt land använder blandningar av 
asfalt och tjära som bindemedel vid ytbehandling. Dessa blandningar äro av två 
olika typer: antingen tjära med asfalttillsats, vanligen 15 eller asfalt med tjär- 
tillsats, vanligen 20 %. I äldre normer betecknades typerna A T  15/85 resp. 
A T  80/20 efter mängderna av asfalt och tjära i blandningen. 1947 års norm
förslag upptar endast den första typen, under beteckningen A T  60. I likhet med 
övriga bindemedel har typen i normförslaget benämnts efter den temperatur —  
i detta fall 6o° C — , vid vilken viskositeten är 500 centistok. Den senare typen, 
A T  80/20, finnes icke med i 1947 års normförslag. Under sommaren 1947 har 
den dock använts i stor utsträckning, enligt uppgifter lämnade av de större asfalt
leverantörerna över 3.000 ton. Med hänsyn till typens popularitet har man all 
anledning att allvarligt överväga, om typen åter bör införas i våra normer.

Undersöker man vilka typer, som användas utomlands, finner man, att det 
ganska ofta förekommer, att man använder tjära, tillsatt med en mindre mängd 
asfalt, 10 å 20 %. Däremot synes man mycket sällan använda asfalt, tillsatt med 
en mindre mängd tjära. Den senare typen är mycket litet omnämnd i litteraturen.

Både asfalt och tjära bestå huvudsakligen av blandningar av kolväten av mer 
eller mindre komplex natur. Dessa kolväten äro dels lösta i varandra, dels dis- 
pergerade kolloidalt. De lättaste, enklast uppbyggda kolvätena äro oljor, som äro 
lösta i varandra och som vid vanlig temperatur bilda ett mer eller mindre seg
flytande ” m e d i u m’\ I detta medium sväva de tyngre kolvätena i form av små 
partiklar. Partiklarna, de s. k. m i c e 11 e r n a, ha en komplicerad uppbyggnad. 
Innerst bestå micellerna av en kärna av rent kol, —  grafit enligt Nellensteyn —  
eller mycket komplexa, fasta kolväten. Runt denna kärna ligga adsorberade i 
skikt efter skikt allt mindre komplexa kolväten. Övergången från micell till 
medium är sålunda diffus. Egenskaperna hos de olika slagen av kolväten och 
proportionen mellan dem bestämmer bindemedlets karaktär, exempelvis dess vis- 
kositet, klibbkraft osv.

Genom yttre påverkan är det lätt att rubba jämvikten i det invecklade systemet. 
Upphettar man exempelvis bindemedlet, bli allt fler kolväten flytande; micellerna 
minska i storlek och bindemedlet får allt mer karaktären av en äkta vätska. Av- 
kyles däremot bindemedlet, bli de oljeaktiga kolvätena allt mer segflytande och 
micellerna växa, så att de kanske till slut komma att beröra varandra. Avkyl- 
ningen medför, att bindemedlet mer och mer antar karaktären av en fast kropp, 
exempelvis börjar uppvisa elastiska egenskaper o. dyl.



Jämvikten i bindemedlet är i hög grad beroende av kolvätenas inbördes löslig
het. Minskar exempelvis mediets —  dvs. de lättaste kolvätenas —  förmåga att 
lösa de tyngre kolvätena, förena sig micellerna gärna till större partiklar, som 
kristallisera eller flockas ut ur bindemedlet. I samband härmed ändrar bindemed
let sin karaktär. Det kan få minskad klibbkraft, annan viskositet osv.

Om man i stället ökar mediets lösningsförmåga, medför detta att en del av 
micellerna gå i lösning. I första hand sker därvid en avskalning av de yttre skik
ten i micellerna. Även denna förändring kan vara skadlig. Till vissa av skikten 
runt micellkärnan äro kolväten —  hartser m. m. —  koncentrerade, som främst 
förläna åt bindemedlet klibbkraft och kohesion. Upplösas ifrågavarande skikt 
minskas dessa egenskaper katastrofalt.

För att få ett konkret exempel kan man studera, vad som inträffar* när tjära 
blandas med bensol. Blandar man tjära med en tillräcklig mängd bensol, falla 
micellerna (kärna +  omgivande skikt) ut praktiskt taget fullständigt, enär de 
ej äro lösliga i bensol. Bestämning av den ” bensololösliga resten” —  eller enligt 
äldre oegentlig terminologi ”halten av fritt kol” —  är ett vanligt kvalitetsprov på 
tjära, som även förekommer i svenska normer. Sedan ” det fria kolet” avlägsnats 
ur tjäran, saknar denna de egenskaper, som fordras av ett bindämne.

Det utfällda ” fria kolet” kan emellertid i sin tur uppdelas i två beståndsdelar 
genom att man blandar det med pyridin, som har större förmåga än bensol att 
lösa de tunga tjärkolvätena. En del av det ” fria kolet” går då åter i lösning. 
Pyridinet utlöser nämligen vissa av kolväteskikten runt micellkärnan. Dessa ha 
starkt bindande egenskaper och förmå, om de tillsättas till ovannämnda ” kolfria 
tjära” , att förläna bindande egenskaper åt denna.

I fråga om asfalt äro förhållandena likartade med tjära. Löslighetsförhållan- 
dena äro dock olika, varför vissa ämnen kunna verka fällande på tjära samtidigt 
som de äro upplösande för asfalt. Exempel på ett sådant ämne är just bensol.

Efter denna orientering om bindemedlens uppbyggnad är det lättare att förstå, 
vad som inträffar eller kan inträffa, när man blandar asfalt med tjära.

U tlä nd ska försök.

Redan på 1920-talet gjordes ingående försök med blandningar av asfalt och 
tjära. De då använda tjärorna voro ofta dåligt raffinerade och mången gång 
mycket lättflytande. Det är därför naturligt, att man sökte förbättra deras egen
skaper genom att tillsätta asfalt. Dessa tidiga försök, utförda av bl. a. Schläpfer, 
Luer, Hoepfner och Nellensteyn, finnas kort refererade i Svenska Väginstitutets 
meddelande nr 34.

A v  färskare datum äro tysken Mallisons i Asphalt und Teer år 1942 publicerade 
undersökningar samt vissa franska undersökningar, som återfinnas sammanfat
tade i fransmannen Duriez’ bok Liants Routiers av år 1946.

Mallis on använde vid sina undersökningar en tysk normtjära med 10— 17 sek 
viskositet vid 30° C i 10 mm standardviskosimeter. ( =  T  50 enligt svensk beteck
ning). Denna tjära blandades med två asfalter av olika härkomst, båda hårda och 
såvitt framgick av en rutinanalys enligt gängse asfaltnormer mycket lika. För 
att visa hur lika asfalterna voro återges här Mallisons analysdata i utdrag.

A sfalt A A sfalt B
Penetration ........................................................... 1/10 mm 35 34
M jukpunkt Krisemer-Sarnow .............................. °C 43,5 41
Droppunkt Ubbelohde ..................................   °C 67,5 65
P a ra ff in  .................................................    % 0,1 0,2



Asph. u. Teer, 1942.
F ig . 1 och 2. M ikrobilder av as.falttjäror enlig t Mallison. a) 40 Vo asfa lt A. ib) 50 Vo asfa lt B.

Den kemiska uppbyggnaden var dock olika såsom framgår av följande värden:
A sfalt A A sfalt B

A sfaltener ...............................................................  % 19,55 14,55
Elem entaranalys: H  ............................................. %  10,00 10,56

C ............................................. % 82,29 85,02
S .................................   % 5,45 2,00

Med dessa utgångsmaterial framställdes en serie blandningar mellan asfalt och 
tjära, innehållande från io  till 90 % asfalt.

De blandningar, som innehöllo asfalt A, voro till utseendet homogena och hade 
god duktilitet ännu efter fyra veckors lagring. Dock hade blandningarna med 
30— 50 % asfalt börjat anta ett för blotta ögat skönjbart finkornigt utseende 
(”grieselig” ). Kornigheten tilltog med tiden. I mikroskop iakttogs flockar av kol- 
och tjärhartspartiklar. Denna flockbildning framträdde kraftigast vid 30— 50 % 
asfalthalt. Vid högre asfalthalt blevo flockarna mer sparsamma, på grund av att 
tjärhalten var mindre. De förekommo dock ännu vid 90 %  asfalthalt.

Blandningarna med asfalt av typ B hade andra egenskaper. Efter 24 timmars 
lagring observerades stark kornighet för blandningen med 30 % asfalt. Kornig
heten växte med stigande asfalthalt till 50 för att så småningom avta, när 
asfalthalten ytterligare stegrades mot 90 %. Därtill förekom fri olja på ytan av 
proven med 30— 50 % asfalt. Duktiliteten var samtidigt dålig. Däremot var 
duktiliteten god för asfalthalterna 70— 90 %. Vid längre tids lagring eller centri- 
fugering avskildes för asfalthalterna 20— 40 '% ett kraftigt lager av brun, ganska 
tunnflytande olja över ett svart, segt, tjärigt skikt. I mikroskop iakttogs dels 
ovannämnda för asfalt A  observerade fällningar av kol och tjärhartser, dels olje
droppar i emulsionsform.

Ökades asfalthalten till 30 % flöto oljedropparna ihop till sammanhängande 
sliror. När asfalthalten översteg 50 % avtogo slirorna åter i mängd, så att mikro
bilden för 70— 90 % asfalthalt var enhetlig.

A v Mallisons undersökningar framgår sålunda, att den största heterogeniteten 
erhölls för asfalthalter mellan 20 och 70 %.

Även tjärans egenskaper anses i Tyskland ha betydelse i detta sammanhang. 
De tyska normerna —  som endast befatta sig med asfalttjära innehållande 15 %



asfalt —  fordra, att blandningen av asfalt och tjära 24 timmar efter tillverkningen 
ej får visa oljeavskiljning i dropp- eller emulsionsform vid mikroskopering med 
80— 150 ggr förstoring. Man fäster däremot ingen vikt vid att kol och hartsoljor 
flockas samman.

Duriez påvisar i sin bok Liants Routiers, att de tvä bindemedlens olika ytspän
ning är orsaken till att fällningar uppstå. ” Utfällningen visar sig klart och tydligt, 
när asfalthalten överstiger 20 %. —  Heterogeniteten ger sig niakroskopiskt till
känna genom en mycket märkbar förlust i kohesion.” . De franska erfarenheterna 
överenstämma i stort sett med Mallisons ovan återgivna.

Beträffande asfalthalter under 20 % äro de franska undersökningarna omfat
tande och gå tillbaka till före 1930. En ringa mängd asfalt i tjäran anses vara 
välgörande, trots den utflockning som kan förekomma. Försök ha visat, att asfal
ten fördröjer tjärhudens åldrande avsevärt.

Beträffande blandningar med hög asfalthalt anför Duriez: ” Dessa blandningar 
ha hittills varit av mindre intresse och de ha blivit mycket mindre studerade. 
Framhållas bör dock det rådande intresset att till vägasfalter sätta några procent 
tjära. (Ett förfarande som allmänt användes före leveransen av produkterna 
från fabrikanterna). Man bör också i detta sammanhang framhålla, att utmärkta 
cutback-asfalter framställas av asfalt och kreosot-oljor från stenkolstjära (Tjär- 
oljorna äro utmärkta lösningsmedel för asfalt)” . —  —  ” Vanliga asfaltsorter 
ge vid tjärtillsatser varierande mellan 5 och 25 % ut fällningar och användningen
är begränsad till några speciella fall.” —  ” Sammanfattningsvis förefalla
asfalter med tjärtillsats ha föga intresse på teknikens nuvarande ståndpunkt även 
i de gynnsammaste fallen och detta i någon mån på grund av deras känslighet 
för temperaturvariationer, deras pris, men också och enligt vår åsikt framför 
allt på grund av deras otillräckliga klibbkraft.”  (Kursiveringarna ha gjorts av 
Duriez).

Man synes allmänt vara ense om, att av asfaltens beståndsdelar är det oljorna 
och av tjärans beståndsdelar becket, som ha den sämsta fördragsamheten. Minsta 
risken för misslyckande föreligger därför enligt samstämmiga uppgifter, när man 
blandar hård (oljefattig) asfalt med oljerik (beckfattig) tjära. Beckfria tjäroljor, 
t. ex. antracenolja, blanda sig väl med asfalt och användas i stor omfattning vid 
tillverkning av asfaltlösningar ej blott i Sverige utan även utomlands.

Försök utförda vid S tatens Väginstitut.

Väginstitutet har vid några tillfällen undersökt blandningar mellan asfalt och 
tjära av typen A T  80/20. De flesta undersökningarna ha utförts i samband med 
den kontroll av material till vägbeläggningar, som väginstitutet tidigare handhaft. 
Någon systematisk forskning har däremot icke skett rörande detta ämne. I det 
följande lämnas en kort redogörelse för resultaten av några försök, utförda un
der de senaste tre åren. Undersökningarna omfatta dels fyra blandningar, till
verkade i liten skala på väginstitutets laboratorium, dels sex prov uttagna från 
fabrikstillverkade blandningar. De sistnämnda proven uttogos av Oljeraffina
deriet i Nynäs på väginstitutets begäran under hösten 1947 och äro representativa 
för den då levererade och i praktiken använda asfalttjäran.

Utgångsmaterialen för de fyra på väginstitutets laboratorium tillverkade bland
ningarna ha varit två tjäror från Stockholms gasverk och två asfalter från O lje
raffinaderiet i Nynäs. Tabell I och II ge utgångsmaterialens analysdata. Samtliga



äro att döma av analysvärdena fullgoda. Tjäran Sv 1454 valdes som exempel på 
en segflytande tjära.
Tabell I  — Asfalter.

Prov nr Sv 232 Sv 5346
Typbeteckning A 140 A 135
Erhållen år 1941 1938

Penetration vid 25 °C .............................................. 1/10 mm 80 104
M jukpunkt med kula och ring ................................. °C 52 47
B rytpunkt enligt Fraass ......................................... .. °C —13 < - 1 8
D uktilitet vid 25 ° 0 ...................................................... cm 103 >  120

„ 10 ° c ...................................................... cm 41 >  120
V iktförlust vid upphettning under 5 tim. till

163 °C .......................................................................... % 0,45 0,7Stegring av m jukpunkten e fter upphettning . . . . °C 7 5
B rytpunktens läge efter upphettning .................... °c —12 —19D uktilitet efter upphettning vid 25 0C ............... cm 109 —

w 10 “C ............... cm — 26

Tabell I I  —  Tjäror.

Prov nr 
Typbeteckning 
Erhållen år

Sv 193 
T 50 
1941

Sv 1454 
T 65 
1944

Tem peratur vid 500 c e n tis to k ..................................... °C 51 65
Viskositet i 10 mm standardviskosimeter vid

30 °C .............................................................................. sek 26 270
F raktionerad destination

v a t t e n .............................................................................. % Spar 0
lä tto lja  (intill 170 °C) ......................................... % 0,2 0
mellanöl ja  (170—270 °C) ..................................... % 12 5
tungolja (270—300 °C) ......................................... % 6 4Destillationsåterstodens m jukpunkt med kula och
ring ................................................................................. °C 39 *)N a f ta l in .............................................................................. % 4 1Rest e fte r upplösning i bensol ................................. % 7 8

Spec, vikt vid 25 °C ..................................... ................. — 1,21
*) Analysen u tförd  efter äldre bestämmelsen D IN  1995. Antracenolja (omräknad) : 25 %, 

beckåterstod omräknad till 67° m jukpunkt K  & S: 66 % .

Tabell III ger analysvärdena för de undersökta asfalttjärorna.
Temperaturen vid 500 centistok, bestämd i rotationsviskosimeter, ligger i me

deltal vid 115 °C, varför asfalttjäran bör få beteckningen A T  115 enligt nu gäl
lande beteckningssystem. Det bör emellertid observeras, att man har möjlighet 
att variera asfalttjärans viskositet och därmed också dess beteckning inom vida 
gränser genom att ändra exempelvis utgångsmaterialiernas viskositet.

Vid ytbehandling med varmasfalt användes vanligen asfalt A  120 eller A  125. 
Asfalttjäran har tydligen varit något mer lättflytande vid hög temperatur. Den 
har till följd härav kunnat spridas vid 5— io° lägre temperatur än de vanligen 
använda varmasfalterna A  120 och A  125, vilket inneburit en viss fördel ur ut
förandesynpunkt.

Enär tjära i regel är mer temperaturkänslig än asfalt, kan också asfalttjäran



Tabell III . Egenskaper hos undersökta blandningar av asfalt och tjära.

Beteckning
A sfa lt 80 1o 
T jä ra  20 $>

Blandningar, t i llv e rk a d e  på 
V äg inB titu te ts  laboratorium från  AB.

Prov av leveranser 
Nynäs-Petroleum, hösten 1947

Svensk norm ^  
fö r  a s f a l t

SV 5346 
SV 1454 I

sv 5346 
sv 195 

I I
sv 5346 
sv 193I I I

SV 252
sv 195

IV

1947
sv 5144 SV 5145 SV 5146 sv 5147 SV 5148 SV 5185 A 115 A 120-

Temperatur v id  500 oSt v is k o s i te t  °C 118 115 ca 120 ca 120 110 116 113 114 122 106 ca 115 ca 120
V isk o s ite t i  ro ta tion sv isk osim e ter

v id  20° C c en tis to k
" 40° C »
" 60 C "

5,53*107

5,39*104

3,48*107

5,95*104

1 ,42*107

3,41*10? 
2,68*10

1,97'-107 

5,78*104

1,35-107 

2, 64*104

2,42*107

5,28*104
2,95*107 

5,53*104

1,64*107

2 ,21*104

« 80° C " 3,65*1Q3
1 , 00*103 1,06 a o 3 1 , 87*103" 100° C " 1 ,46*103 1 , 22*103 0, 87*105 1 , 29*105 o,73*io3

" 120° C " 445 589 294 401 332 364 585 246

P ene tra tio n  " 25° C i / i q  nna >500 >500 211 152 >500 >500 >500 >300 >500 >500 ca 320 ca 245
Mjukpunkt med k u la  och r in g  °C 40 37 38 40 34 32 38 35 38 37 32-35 35-39
Brytpunkt e n l. F raass °C -15 -15 <-20 <-20 <-20 <-20 <-20 <-18
D u k ti l i te t  v id  25°C cm 43 >100 - -

, " " 10°C cm 58 >120 50 96 >120 >120 >100 57 >120 78 >100 >100

Spec.v ik t  v id  25° C 1,02 1,07 1,07 1,08 1,05 1,05 1,05 1,07 1,05 1,04 >0,98 >0,99
V ik tfö r lu s t v id  upphettn ing 
under 5 tim . t i l l  165°G 3,5 3,2 4 ,3 3,2 2,5 2,7 <2,5 <2,5
Minskn. av penetra tionen  e f te r  upphettn* 
S tegring  av mjukpunkten e f t .  upphettn . C

69
13

72
16 16,5 14 14 18

<602)
<10

<602)
<10

Brytpunktens läge  e f te r  upphettningen °c -7 +1 -17 ,5 -15 <-18 -14 <-15 <-13
D u k ti l i te t  e f te r  upphettn . v id  25°C cm 

»• » '• " 10°C cm
55
9

29, 49 
7 12 10 37 6 >45 >35

1) Kungl. Väg- och V att enhy ggnads b ty re  Isens bestämmelser fö r  b i  frum inö sa bindemedel t i l l  vägbelägghingar 1947* Endast da fordringar»  som här äro ar in tre s se  ha 
m edtagits i  ta b e lle n .

2) Ur 1939 Srs bestämmelser.



F ig . 3. V isikositetslinjer för n å g ra  a s ia lttjä ro r, som undersökts av v äg in stitu te t. Jäm för tab . III . Den streckade  linjen avser en norm al o ljeasfalt A 120.

väntas vara något mer temperatur känslig än asfalt. Detta synes vara bekräftat 
av mjukpunktens läge. Normalt ligger för A  115 mjukpunkten vid 33,5 °C, 
medan den i genomsnitt för de tio proven A T  115 ligger vid 37 °C. Spridningen 
i försöksvärdena är dock stor. De ha varierat mellan 32 och 40 °C. En nog
grannare upplysning om temperaturkänsligheten får man genom att bestämma 
viskositeten vid olika temperaturer.

Bindemedlets temperaturkänslighet har givetvis stor betydelse. För att när
mare studera hur viskositeten varierade med temperaturen undersöktes i rotations- 
viskosimeter viskositeten vid olika temperaturer för flera av asfalttjärorna, se 
tabell III och fig. 3. Viskositetslinjerna förlöpa jämnt och praktiskt taget paral
lellt. På fig. 3 finnes också inlagd viskositetslinjen för en asfalt A  120. Av 
viskositetslinjernas förlopp kan man icke sluta sig till, att asfalttjära är bättre 
eller sämre än ren asfalt.

Övriga analyser i tabell III avse bindemedlets kvalitet. Ett studium av tabellen 
visar, att asfalttjärorna i flera avseenden icke fylla lika höga fordringar som de 
rena asfalterna. Duktiliteten vid 10 °C  är opålitlig och förändringen vid upp
hettning oftast stor. Särskilt anmärkningsvärd är den starka stegringen av mjuk
punkten och den dåliga duktiliteten efter upphettningen.

Fig. 4 a— g visa några karakteristiska mikrobilder av de olika slagen av binde
medel. Medan asfalten a) har en optiskt ren bild, uppträder i bilden av stenkols- 
tjära b) partiklar i stor mängd, jämnt fördelade. Bilderna a) och b) kunna 
anses som karakteristiska för de två slagen av bindemedel. Fig. c) visar en asfalt
tjära av 50 % asfalt och 50 % tjära. I detta fall har en tydlig sammanflockning 
av tjärans fria partiklar ägt rum. Fig. d) och e) visa asfalttjäror med 80 % 
asfalt och 20 % tjära. Bilden d) avser blandning II i tabell III, vilken blandning



a) A sfalt A 135. (SV 5346) •b) T jä ra  T 50. (SV 193) c) 50 °/o A 135 +  50 ,0/o T 5C. (SV 5346 +  SV 193)

d) Blandning II  i tab. III . 80 «/o A 135 +  20 "Vo T 50. (SV 5346 +  SV 193)
e) Blandning I  i tab. I II . f) 80 %> A 95 +  20 Vo T 65.80 % A 135 +  20 Vo T 65. (SV 3315 +  SV 1454)

(SV 5346 +  SV 1454)

F ig . 4 a—g. Mikrofotografier av några av de blandningar av asfalt 
och tjära, som undersökts av väginstitutet.

F örsto ring : 250 gånger.

g-) 80 "'/o ,MA 75 +  20 ,ö/o T 65. (SV 2100 4- SV 1454)

har hyggliga egenskaper, medan bilden e) avser den sämre blandningen I. I båda 
bilderna förekomma kristaller, i e) avsevärt mer än i d). Fig. f) visar bilden 
av den mjukaste svenska asfaltsorten A  95 och fig. g) en asfaltlösning M A  90 
( =  asfalt +  fotogen), båda blandade med 20 % tjära. I båda har kristallbild
ningen varit mycket stark.

I analogi med vad utländska forskare funnit visa dessa svenska mikrobilder, 
att blandningar av asfalt och tjära under vissa omständigheter kunna bli inhomo- 
gena. Någon oljeutskiljning av sådant slag som Mallis on påvisat har emellertid



icke förekommit. I stället förekom kristallbildning. Särskilt stark har denna 
varit i de mjuka bindemedlen. Det torde icke vara radligt att inblanda tjära i en 
mjuk asfalt eller i en asfaltlösning, som innehåller lätta petroleumoljor.

En anledning till att inblanda tjära i asfalten skulle kunna vara, att vidhäft
ningen mellan bindemedlet och stenmaterialet därigenom kanske förbättras. T jä 
ra anses ha bättre vidhäftningsegenskaper än asfalt. Väginstitutet utförde under 
år 1947 en serie försök med ytbehandlingar med olika bindemedel i provvägs- 
maskinen. Vid dessa försök provades bl. a. de tre bindemedlen asfalt, asfalt- 
tjära och tjära. Intet av dem tålde tillfredsställande den hårda påfrestning, som 
de utsattes för vid provningen. De voro inbördes ganska lika med avseende på 
vidhäftningen och avgjort sämre än vissa av de bindemedel med vidhäftnings- 
främjande tillsatser, som samtidigt provades. Andra försök, som utförts av väg
institutet, tyda dock på att tjärtillsats kan förbättra vidhäftningen.

A v  ovanstående torde framgå, att Sverige är ganska ensamt om att använda 
asfalttjärblandningen 80/20 och att fördelarna ej äro klarlagda ur teoretisk syn
punkt. Att blanda de två bindemedlen asfalt och tjära med varandra medför extra 
arbete och kostnader, som endast äro motiverade, om bindemedlens egenskaper 
därigenom bli förbättrade. Med hänsyn till de omfattande beläggningsarbeten, 
som planeras, är det av vikt att frågan blir belyst ur alla synpunkter. Framför 
allt måste den praktiska erfarenheten från arbeten med bindemedlet i fråga till
mätas den största vikt. Väginstitutet har därför anmodat dem, som ha praktisk 
erfarenhet av de tre bindemedlen, att delge sina erfarenheter. Svar ha lämnats 
av entreprenadfirmorna A B  Bergendahl & Höckert, Granit- och Betonaktiebola- 
get, A B  Skånska Cementgjuteriet, A B  Svenska Stenbeläggningar, Svenska Väg- 
aktiebolaget och A B  Vägförbättringar.

I följande redogörelse för svaren betecknar:

A T  115 asfalttjära med ca 80 % asfalt och ca 20 % tjära
A T  60 „ „ „ 15 % „ „ „ 85 % „

Åsikterna synas gå ganska starkt i sär. I vissa fall är man tveksam. Sålunda
anför Granit- &  Beton A B  (Eric Rosén) att man ” trots ivriga studier av rubr. 
fråga icke erhållit några som helst positiva resultat betr. jämförelser av yt
behandlingar utförda under olika väderleksomständigheter med användande av ren 
asfalt resp. tjärblandad asfalt. Vissa av de beläggning sdelar, som utförts och även 
fått ligga under trafik under de mest gynnsamma väderleksförhållanden hava loss
nat, medan andra ytbehandlingar utförda så sent som i början av oktober, fort
farande befinna sig i ett fullt tillfredsställande skick”

Skånska Cementgjuteriet, Malmö avdelning en (W. Warnhammar), anser sig icke 
heller av sina ytbehandlingsarbeten med ren asfalt resp. asfalttjära A T  115 kunna 
draga några slutsatser om vilket bindemedel som är bäst, enär misslyckanden 
kunna bero av många faktorer, men man anser att störningar i arbetsprocessen 
få mindre stark inverkan på resultatet om asfalten innehåller en mindre kvantitet 
tjära.

Skånska Cementgjuteriets Göteborgskontor (Carl-Olof Ohlsson), har under år 
1947 utfört ganska omfattande ytbehandlingsarbeten med olika bindemedel, dels 
på öppen asfaltbetong, typ ÖAb 3,5 cm, dels på impregnerad grusväg, typ Yg,



dels underhållsytbehandlingar, typ Uy. Därvid ha följande bindemedel använts 
vid ytbehandlingen:
på 60.000 m2 ÖAb: A  120. 1,6— 1,9 kg/m2.
„ 24.000 „ „ : A T  115. I medeltal 1,55.

„ 72.000 „ Y g : 1 ytbehandling A T  60.
2 „ A  120.

„ 10.000 „ Äldre beläggn. (U y) A  120.

*) Dessa ÖAb-ytor något tä ta re  än föregående.

Samtliga ytbehandlingsarbeten utfördes med samma arbetsledare, samma ar
betare och samma maskiner. De senare utgjordes av Etnyre bindemedelsspridare, 
Buckey pågrusspridare och io-tons Masta vält. Praktiskt taget ha alla arbeten 
utförts under gynnsamma väderleksbetingelser.

Beträffande resultatet av dessa arbeten anföres:
” Samtliga ytbehandlingar med A  120 ha väl uthärdat vintern och några skador 

ha icke uppstått. Ytbehandlingen med A T  115 har däremot klarat sig sämre. Den 
låg till en början mycket bra och såg ut att bli den bästa av alla ytbehandlingarna. 
På senhösten, när kyla och regn satte in, började emellertid pågruset plötsligt loss
na och ytbehandlingen glesnade betänkligt. Det föreföll som om bindemedlet hade 
blivit sprött och förlorat i klibbkraft.

I  tjällossningen blev beläggningen svårt skadad genom ytuppmjukning och den 
blev på stora delar kraftigt krackelerad. På de svårast krackelerade styckena har 
ytbehandlingen helt flagnat av.

Något fel på pågruset kan det knappast ha varit. Makadamen var ny krossad 
och vare sig dammig eller fuktig. Det förefaller som om orsaken till att pågruset 
delvis lossnat vore att söka hos bindemedlet och vi komma tills vidare icke att inom 
Göteborg sdistrikt et använda A T  115.”

A B  Bergendahl &  Höckert (Sten Modée), har i sitt svar gjort en jämförelse 
mellan bindemedlen A  120, A T  115 och A T  60.

På vägar i Hässelby, Spånga och Duvbo, som ytbehandlades under försomma
ren 1947, användes i början A  120, men då resultatet blev mindre lyckat gick 
man över till A T  60. Dagen innan man bytte bindemedel blev ena väghalvan vt- 
behandlad med A  120 i vackert, men något kyligt väder. Den andra väghalvan 
ytbehandlades med A T  60. Efterföljande natt regnade det rätt kraftigt, varpå 
det nästa dag visade sig, att på den väghalva, som ytbehandlats med A  120, var 
nästan allt pågruset borta, medan den med A T  60 ytbehandlade väghalvan var i 
det närmaste oskadad.

Omfattande ytbehandlingsarbeten utfördes på eftersommaren 1947 på vägen 
Rö— Rimbo— Öregrund i Stockholms län, varvid arbetena påbörjades i mitten av 
augusti. De första dagarna användes A T  60 med gott resultat. H ärefter bytte 
man bindemedel och arbetade en tid med A T  115. Resultatet blev i början gott, 
men när det började bli kyligare i luften började stenen släppa. Man gick då till
baka till den tjärrikare blandningen A T  60. Resultatet blev, om icke fullgott, 
dock avsevärt mycket bättre —  trots kyligare väder —  än det tidigare med A T  
115 erhållna.

I Piteå utfördes 1947 en Yg-beläggning, varvid den andra ytbehandlingen ut-

(Ytan blev något fet.) 
kg/m2. (Lagom bindemedels- 
mängd.)*)

I medeltal 1,45 kg/m2. (Lagom 
bindemedelsmängd.)
I medeltal 1,2 kg/m2 (En aning 
för mycket bindemedel.)



F ig . 5. Yg II, P iteå  1947. Den andra ytbehandlingen utfördes dels med asfa lt A 1,20 — till vänster på bilden —, dels med a sfa lttjä ra  AT 60 — till höger på bilden.

fördes, dels med A  120, dels med A T  60. Man erhöll en tydlig skillnad i resul
tat, i det att ytbehandlingen med A T  60 blev bra, medan ytbehandlingen med 
A  120 blev bristfällig (fig. 5),

Även vid ytbehandling på Alingsåsvägen fann man, att resultatet blev sämre 
med A  120 än med asfalttjära. Sammanfattningsvis anföres:

” Det är vår bestämda uppfattning, att man är mera säker på ett gott resultat 
vid användande av A T  60 för ytbehandlingar än vid användande av enbart asfalt 
eller blandningar med övervägande asfaltmängd relativt tjärmängd.”

A B  Väg förbättringar, (Erik O. Back), anför resultaten av ytbehandlingar i 
Stockholms län på vägen Segeltorp— Stuvsta med ren asfalt och på Vendelsö- 
vägen med A T  115, utförda 1947. Bindemedlen spreds i båda fallen med Et- 
nyre-spridare och pågruset med Rasbo-spridare. Segeltorpsvägen är ganska kur- 
vig och går genom samhällen medan Vendelsövägen är rakare och har bättre 
grund. Beträffande resultatet av ytbehandlingarna anföres:

” Partier av vägarna, som varit exponerade för solen och ej skuggade av träd, 
äro i allmänhet väl bibehållna, medan de delar av vägen, som äro skuggade på 
middagen och eftermiddagen eller ligga i skarpa kurvor, visa smärre eller större 
skador, dvs. att pågruset helt eller delvis lossnat.

Vid jämförelse mellan vägarna synes arbetet, som utförts med tjär inblandning, 
visa bättre resultat än vägen utan tj är inblandning och detta är genomgående på 
såväl solexponerade som skuggade ställen.

Som förut anförts, är emellertid Segeltorpsvägen krokigare och har säkerligen 
sämre grund, vilket delvis inverkar på resultatet av ytbehandlingen. Det synes 
dock som om t j  är inblandning skulle inverka fördelaktigt på resultatet av ytbe
handlingarna.

Anledning till att tj är inblandning en är fördelaktig behöver icke enbart bero på 
att klibbkraften ökar. Tjäran har lägre viskositet, än den använda asfalten och 
en tjärtillsats kommer alltså att sänka visko sitet en hos bindemedlet, varigenom 
bindemedlet längre håller sig ” levande” .

Svenska Vägaktiebolaget (Sven Erikson) anför, att man funnit att tjärtillsats

AB Bcrgemlalil & H öckert.



F ig . 6. M ikrobild av asfa lt A 120 (S. V. 33.16) fluxad  med 3 °/o antracenolja  (S. V. 198). Yid 250 gångers fö rsto ring  m ärkes ingen u tflookning.

till asfalt medför ” att en dylik blandning är okänsligare för skiftningar i fuk- 
tighetshalt hos stenmaterialet samt ökar vidhäftningen. —  Beträffande kvaliteten 
hos den färdiga beläggningen synes den oss överlägsen ytbehandling med ren 
asfalt eller tjära” .

Som synes äro erfarenheterna ej samstämmiga, vilket kan bero på att binde
medlet A T  115 ej haft konstanta egenskaper. I flera svar påpekas att pågruset 
fäster bättre med A T  115 än med A  120. Orsaken härtill kan vara att tjäran 
har bättre vidhäftning än asfalten. Den lägre viskositeten hos A T  115 jämfört 
med A  120 är säkerligen också en starkt bidragande orsak. A T  115 har på vägen 
samma viskositet som A  120 vid en temperatur, som ligger ca 50 C lägre än för 
A  120; en temperaturskillnad, som är betydelsefull. I Stockholmstrakten sjunker 
temperaturen i medeltal med ca 50 per månad under höstmånaderna. A T  115 
behåller sålunda sin av viskositeten betingade förmåga att klibba vid stenytorna 
under en månads längre tid på hösten jämfört med A  120.

Såväl viskositetssänkningen som den eventuellt ökade vidhäftningen tala så
lunda för en tillsats av tjära till asfalten, medan en eventuell förstörning av asfal
ten talar emot. Såsom framgått av det föregående är det främst becket i tjäran, 
som är skadligt för asfalten. Genom att använda tjäroljor i stället för tjära kan 
man undvika beckets skadliga inverkan. Tjäroljornas fluxverkan är avsevärt 
starkare än tjärans. Några få procent av exempelvis antracenolja mjuka upp 
asfalten lika mycket som 15 % av tjära T  60. Någon risk för att antracenoljan 
skall skada asfalten synes ej heller föreligga (fig. 6).

Rättelse: De fläckar, som förekomma i fig. 6 ha uppkommit vid tryckningen. 
Mikrobilden var jämnt grå utan fläckar.
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