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BOMULLSVÄV SOM INLÄGG I BITUMINÖSA 
BELÄGGNINGAR

D e t  HÅR i praktiken visat sig rätt svårt att hållbart laga spruckna bituminösa 
beläggningar. I allmänhet har man sökt dölja sprickorna genom ett nytt slit
lager, utfört genom ytbehandling eller med beläggningsmassa av något slag. 
Tyvärr ha emellertid sprickorna ofta på kort tid fortplantat sig genom det nya 
slitlagret. Särskilt svårlagade ha de beläggningar varit, som spruckit till följd 
av att underlaget ej varit stabilt. I sådana fall har man varit nödsakad att 
avlägsna beläggningen, utföra en förstärkning av underlaget och pålägga ny 
beläggning; en omständig och kostsam »lagning».

Före det nu pågående krigets utbrott utförde väginstitutet vissa försök att 
förbättra sammanhållningen i spruckna beläggningar med tillhjälp av bomulls
väv, vilken inlades som »armering» i beläggningarna. Då dessa försök givit lo
vande resultat, skall i fortsättningen lämnas en redogörelse för försöken och de 
slutsatser, som hittills kunnat dragas av dem.

Metoden att armera bituminösa beläggningar med bomullsväv har prövats i 
viss omfattning i U. S. A. Användningen av bomullsväv har där befrämjats ge
nom anslag, som jordbruksministeriet erhållit för experiment i syfte att utprova 
nya och förbättrade användningsmetoder för bomull. Det uppges, att försöken 
visat, att vävarmering av beläggningar kan medföra betydande besparingar i 
underhållskostnaderna. — Väven har i de amerikanska beläggningarna fungerat 
som dragarmering med uppgift att förhindra sprickbildning. V äv inlägg har där
för använts, dels när man haft anledning befara, att beläggningen skulle spricka* 
d. v. s. på otillförlitlig grund, och dels vid lagning av spruckna beläggningar,. 
I sistnämnda fallet har väven klistrats fast vid den gamla beläggningen, varpa 
ett nytt slitlager eller ytbehandling utförts ovanpå väven.

Initiativet till de svenska försöken togs av Gamlestadens Fabrikers AB i Göte
borg. Efter samråd med AB Bergendahl &  Höckert anhöll nämnda firma i juni 
1938, att statens väginstitut skulle prova bomullsväv som inlägg i bituminösa 
beläggningar. Fabriken erbjöd sig att ställa väv av lämplig typ till förfogande. 
Med anledning härav avtalade väginstitutet med Stockholms läns västra väg- 
distrikt, att försök med väv skulle ske på en kortare sträcka vid Hammarby på 
vägen Stockholm—Uppsala. Den gamla beläggningen, en asfaltindränkning, var 
på den utvalda sträckan starkt söndersprucken och uppvisade ett vittförgrenat 
spricknät. Lagningen utfördes med väv, som fastklistrades vid beläggningsytan 
och ytbehandlades.



Ytterligare försök med vä vinlägg utfördes i september 1938 på Drottning- 
holmsbron. Den bituminösa beläggningen på bron vilar på bärplank, som f  jädra, 
med påföljd att beläggningen spricker. Liksom på sträckan vid Hammarby 
klistrades väv på den gamla beläggningsytan. Slitlagret utfördes därefter genom 
två ytbehandlingar.

Båda dessa beläggningar utfördes av vägdistriktet i egen regi och under kon
troll av väginstitutet. Institutet har därefter med jämna mellanrum besiktigat 
beläggningarna.

Den använda väven (fig. 10) var en gles, oblekt bomullsväv (nr A 586) av 
tvåtrådigt, tvinnat bomullsgarn med lika trådtjocklek och trådavstånd i varp 
och väft. Vikten var 0.15 kg/m2 och antalet trådar 71.4 per dm2. Undersökning 
av avslitningskraft och tänjbarhet hos 50 mm breda remsor har utförts i Schop- 
pers hållfasthetsprovare för väv. Härvid erhölls följande resultat:

V ä v e  ns  a v s l i t n i n g s k r a f t :  kg per 50 mm bredd

varpriktningen ................................................................................  37
väftriktningen............................................   25

V ä v e n s  t ä n j b a r h e t :  %
varpriktningen ................................................................................  8
väftriktningen..................................................................................  10

Vävens uppgift på de båda försökssträckorna är att bilda ett sammanhållande 
skikt, som hindrar beläggningsstyckena att förskjuta sig i sidled i förhållande till 
varandra. Däremot kan den givetvis inte förhindra vinkeländringar mellan be
läggningsstyckena. Härav följer, att slitlagret, som ligger ovanpå väven, bör göras 
i möjligaste mån böjligt, d. v. s. lagret bör vara tunt och mjukt. Skulle sprickor 
uppkomma i det nya slitlagret, bero de sannolikt antingen på otillräcklig håll
fasthet hos väven eller på otillräcklig böjlighet hos slitlagret. I förra fallet spric
ker såväl väv som slitlager. I senare fallet spricker endast slitlagret.

Fig. 2. Väven klibbade något vid hju
len på spridarbilen, men denna kunde 
dock utan svårigheter köras på den 
klistrade väven.



Fig. 3 och 4. Magert resp. fett parti, uppkommet på grund av ojämn spridning av 
bindemedlet. På fig. 3, omedelbart nedanför räknestickan, ligger väven blottad. 

(Räknestickans längd ca 18 cm.)

Provsträckan vid  Hammarby är belägen på vägen Stockholm—Uppsala vid 
Glädjen, Hammarby, omedelbart söder om avtagsvägen till Vallentuna. Den 
gamla beläggningen utgjordes av asfaltindränkning, som spruckit på grund av 
rörelse i vägkroppen. Försök med väv utfördes på en 30 m lång provsträcka den 
15 juli 1938. Samtidigt utfördes en lika lång jämförelsesträcka utan väv.

På sträckan med vävinlägg (den södra provsträckan) klistrades väven på den 
gamla beläggningen med tjära T  55— 80, 0.8 kg/m2. Denna mängd, som visade 
sig lämplig, hade bestämts genom laboratorieförsök. Tjäran spreds för hand, 
varefter väven rullades ut i våder av 150 cm bredd (fig. 1). I skarvarna täckte 
våderna över varandra ca 5 cm.

Den sålunda klistrade väven uppsög sakta tjäran, men bibehöll sin vita färg, 
utom där den utsattes för tryck, t. ex. i bilspår eller fotspår. På dessa ställen 
trängde tjäran igenom väven och klibbade något vid t. ex. bilringar, dock ej i 
högre grad än att det var möjligt att ovanpå väven köra tankbilen med asfalt- 
tjära till ytbehandling (fig. 2). Vid sträckans början måste dock väven lossas från 
däcken, vid vilka den klibbat fast. — Till ytbehandling användes asfalttjära 
A T  80/20, ca 1.8 kg/m2, som spreds för hand under självtryck ur tankbil. Den 
sammanlagda bindemedelsmängden blev alltså 2.6 kg/m2. Genom handsprid
ningen blev asfalttjäran tämligen ojämnt fördelad. Pågruset spreds med grus- 
spridarvält och utgjordes av tvättad natursingel, 6— 14 mm, som vid sprid
ningen var mycket våt. Trots detta fäste pågruset emellertid väl utom på några 
ställen, där tydligen bindemedelsmängden genom ojämnhet i spridningen blivit 
otillräcklig.



Fig. 5. Lyckad ytbehandling på bom
ullsväv. Provsträckan vid Hammarby 
i mars 1939. (Räknestickans längd ca 
18 cm.)

På jämförelsesträckan (den norra provsträckan) utfördes ytbehandlingen di
rekt på den gamla beläggningen med 1.8 kg bindemedel per m2.

Arbetsstyrkan var 8 man, d. v. s. 2 man mer än vid vanlig ytbehandling. Dessa 
två man erfordrades för utläggning och justering av väven. Arbetet utfördes på 
ungefär samma tid, som erfordras för två ytbehandlingar. Klistringen och ut
läggningen av väven krävde nämligen ungefär lika lång tid som den efterföljande 
ytbehandlingen.

Vid inspektion av sträckan med vävinlägg en vecka efter utförandet visade 
den sig i stort sett bra. Det var dock tydligt att spridningen av asfalttjära skett 
ojämnt, ty vissa fläckar voro något för feta, medan väven på andra låg blottad 
(fig. 3 och 4). Den på väven spridda bindemedelsmängden torde emellertid ha 
varit tillräcklig, om den spridits jämnt. På sträckan utan väv syntes vid samma 
tillfälle inga magra partier, men väl alltför feta. Ytbehandling på väv synes 
alltså kräva något mera bindemedel än ytbehandling av gammal beläggning.

Sedan de nämnda magra partierna, där väven var blottad, under hösten 1938 
lagats med asfaltemulsion, har vävsträckan i stort sett varit utan skador till 
november 1940, och spricknätet i den gamla beläggningen har inte gått igenom 
vävarmeringen. Fig. 5 visar vävsträckans utseende i mars 1939.

Sträckan utan väv, den norra provsträckan, motstod påfrestningarna under 
den första vintern utan allvarligare skador. I januari 1939 observerades visser
ligen på ena väghalvan två längsgående valkar ca 1 och 3 m från vägkanten 
och mellan dem ett magert parti, men beläggningen var fri från sprickor. I mars 
samma år var beläggningen däremot genomdragen av ett nät av fina sprickor, 
(fig. 6 och 7) och i april måste några potthål lagas. I oktober 1939 hade de 
finaste sprickorna delvis läkt igen, men sprickor förekommo dock i tämligen 
stor utsträckning. Senare under hösten måste ytterligare några potthål lagas med 
asfaltemulsion. Vid inspektion i april 1940 var beläggningen genomdragen av ett 
vittförgrenat spricknät. Magra och feta partier omväxlade och på några ställen 
funnos antydningar till potthål.

Betydande sprickbildning uppstod alltså på den oarmerade delen av belägg
ningen vid den första tjällossningen, medan den vävarmerade delen legat utan 
sprickbildning eller andra skador i två år.

*



Drottningholmsbron är utförd med bärande konstruktion av järnbalkar och 
hade ursprungligen brobana av trä. Ovanpå denna brobana utfördes senare en 
bituminös beläggning, vilken emellertid spruckit och i september 1938 skulle för
ses med nytt slitlager.

Avsikten var först att utföra essenbeläggning på underlag av bomullsväv. 
Enär tveksamhet rådde, om det var möjligt att med essenasfalt erhålla ett till
räckligt mjukt och böjligt slitlager, utfördes först två provsträckor med essen
asfalt på väv om tillsammans 20 m längd. Väven klistrades fast vid den under
liggande beläggningen med asfaltemulsion resp. asfaltlösning, 0.7 kg/m2, och 
vältades, varefter essenmassan utlades på vanligt sätt. Den levererade massan 
visade sig emellertid vara hård och innehöll en mängd klumpar. Den var därför 
mycket svår att finfördela. Återstoden av partiet måste kasseras.

Provsträckorna med essenasfalt visade redan efter en vecka flera tydliga 
sprickor, vilka stnare ökat i storlek och antal. Vid inspektion i maj 1940 funnos 
sålunda ett stort antal breda, längsgående sprickor samt flera lagade potthål. 
Delvis berodde misslyckandet på att den erhållna essenasfalten var av dålig kva
litet. Huvudorsaken var dock sannolikt att essenasfalt är mindre lämplig på 
instabila underlag. Den relativt låga bindemedelshalten och stenmaterialets be
skaffenhet samverka till att göra essenasfalt till en »stel» beläggning, som lätt 
spricker vid deformation.

På den återstående delen av bron utfördes slitskiktet genom två ytbehand
lingar med A T  80/20 ovanpå bomullsväven. Väven klistrades med tjära T  55 — 
80 vid den underliggande spruckna beläggningen. Arbetet utfördes på samma

Fig. 6 och 7. Ytbehandling utan vävarmering. Spricknät på provsträckan vid Hammarby 
i mars 1939, fotograferat samtidigt som fig. 5.



Fig. 8. Drottningholmsbron. Sprickorna i beläggningen förekomma huvudsakligen 
i tre med brons längdriktning parallella linjer, markerande skarvar mellan 

bomullsvävens våder. November 1940.

sätt som provsträckan vid Hammarby, men med den skillnaden att ytbehand
lingarnas antal var två.

Den ytbehandlade delen av bron uppvisade i mars 1939 ett fåtal djupa hål 
och sprickor, men dessa voro lokalt mycket begränsade och kunde direkt hän
föras till skador i underliggande plankor. Där fanns också ett litet antal fina 
sprickor. Vid besiktning i augusti 1940 var beläggningen i sin helhet mycket fet. 
Förutom en del skador, förorsakade av bristande hållfasthet hos underliggande 
plank, förekommo längsgående sprickor eller antydningar till sprickor. Dessa 
voro koncentrerade till tre längsgående linjer med ca 1.5 m inbördes avstånd. 
De kunde iakttagas på hela den ytbehandlade delen av bron, och markerade 
tydligen skarvar mellan armeringsvävens olika våder. Mellan dessa linjer före
kommo inga sprickor. — Några månader senare, i november samma år hade 
dock en del sprickor uppstått även mellan skarvarna i våderna. (Fig. 8 och 9.) 
För att utröna, om sprickbildningen berodde på att vävarmeringen gått sönder, 
eller om den berodde på otillräcklig böjlighet hos slitlagret, brändes detta på ett 
par ställen bort med blåslampa. Härvid konstaterades, att väven gått sönder i 
sprickorna, men att den för övrigt var oskadd. Sprickorna syntes vara fortsätt
ning på sprickor i den underliggande beläggningen.

Försöken på Drottningsholmsbron synas alltså visa, att skarvarna mellan 
vävens våder i den utförda beläggningen varit för svagt utformade, vilket med
fört sprickbildning kort tid efter utförandet. Om man bortser från dessa spric
kor i skarvarna, har vävarmeringen hindrat sprickbildning i beläggningen under 
två år, men därefter ha sprickor uppstått även mitt på våderna, beroende på brott



Fig. 9. Sprickor i brobanebeläggningen på Drott- 
ningholmsbron. November 1940.

i vävarmeringen. Denna synes alltså ha varit för svagt utbildad. Att märka är 
dock, att väven i detta fall varit utsatt för ett mycket hart prov, enär deforma
tionerna i bärplanken varit stora.

Ett spörsmål, som är av stort intresse i detta sammanhang, är huruvida väven 
är utsatt för förruttnelse. Därest tjära användes som klistringsmedel, har man 
anledning förmoda, att vissa i tjäran ingående beståndsdelar skola fördröja eller 
hindra förruttnelseprocessen. Huruvida tjärbehandlingen i längden är ett effek
tivt skydd, är ej klarlagt.

Kostnaderna för en ytbehandling med inlägg av bomullsväv kunna inte be
räknas med någon större noggrannhet, enär försöken utförts i alltför liten skala. 
Antas emellertid klistringen av väven med en efterföljande ytbehandling kräva 
ungefär lika mycket tid och bindemedel som två vanliga ytbehandlingar, kan 
priset uppskattningsvis beräknas på följande sätt. Priserna hänföra sig till ar
beten i Stockholmstrakten 1938.

Kostnad för 2 ytbehandlingar å 0.50 kr/m2   1: — kr/m2
Arbetskostnad för 2 man e x t r a .................................  o: 01 »
Kostnad för väv1 .................... ......................................  o: 33 » 1: 34 kr/m2

Avdrag för ett lager pågru s..........................................  0 : 1 2  kr/m2
Avdrag för en omgång vä ltn in g .................................  0: 05 » 0 : 1 7  kr/m2

Summa 1: 17  kr/nr

1 Samma pris, som betalades för väven till Drottningholmsbron.



Kostnaden för ett lager väv jämte en ytbehandling skulle sålunda vara ungefär 
i :  20 kr/m2.

En sammanfattning av resultaten av de utförda försöken att laga spruckna 
bituminösa beläggningar med bomullsväv visar, att försöken givit ganska lovan
de resultat. Sprickbildningen har antingen helt förhindrats eller i hög grad redu
cerats. Då det hittills varit mycket svårt att laga spruckna, bituminösa belägg
ningar, synes metoden därför vara värd att ytterligare prövas, när världsläget 
åter medger anskaffandet av väv till normalt pris.

Fig. io. Ett stycke av den använda bomullsväven 
i naturlig storlek.

Stockholm i december 1940.

Stockholm 1941, Ivar Hxggströms Boktryckeri A. B.
404875



Pris :  50 öre.


