
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

M E D D E L A N D E  86

HYVELBLANDNINGSFÖRSÖK 
MED VIDHÄFTNINGSMEDEL 

VID ANEBY 1952
Road M ix Tests With Antistripping Agents 

at Aneby 1 9 5 2

A V

R U N E  E R IK S S O N

1 9 5 4





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

M E D D E L A N D E  86

HYVELBLANDNINGSFÖRSÖK 
MED VIDHÄFTNINGSMEDEL 

VID ANEBY 1952
Road M ix Tests With Antistripping Agents 

at Anehy 1 9 5 2

A V

R U N E  E R IK S S O N

19 5 4



I V A R  H i E G G S T R Ö M S  B O K T R Y C K E R I  A.  B.  
S T O C K H O L M  I 954

5 4 0 6 3 4



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Table o f  contents

Provvägens syfte och tillkom st.............................................................................. 5
Purpose and organization of tests

Provvägens läge och om fattn ing................................................................... 6
The scope of the tests and the position of the road
Vägbanans beskaffenhet före hyvelblandningen ......................................  6
Description of the old road

Material till hyvelblandningen .....................................................................  8
Materials employed in the mixes

Arbetets förlopp ...............................................................................................  10
The progress of the construction work

Arbetsmetoder ............................................................................................................. 14
Methods of construction

Grusets framtransport och utbredning ........................................................... 15
Delivery of aggregates to road

Spridning av bindemedel jämte h arvn in g ...................................................  17
Blending of binder and harrowing
Blandning av grus och bindemedel med h y v e l ..........................................  19
Mixing of aggregates and binder by blading
Utbredning av beläggningsmassa................................................................... 22
Spreading and finishing of mixes

Valtning ...............................................................................................................  23
Rolling
Samordning av arbetsmomenten . .  ...............................................................  24
Organization and coordination of the different steps of construction

Provsträckornas tillstånd under de första två å r e n ..........................................  26
Condition of test stretches during the first two years after construction

Allmänna synpunkter och slutsatser ..................................................................... 33
General remarks

Summary in English .................................................................................................. 35





P R O V V Ä G E N S SYFTE O C H  T IL L K O M ST

U n d e r  3 0 -T A l e  T gjordes här i landet, bl. a. av väginstitutet, försök med 
den i Amerika vanliga beläggningstypen »road mix», i Sverige kallad hyvel- 
blandning. Försöken visade, att man under gynnsamma förhållanden kunde göra 
bra och billiga beläggningar med denna metod. En stor nackdel hade dock 
metoden: den krävde torrt och stabilt väder. Stenmaterialet måste vara fullstän
digt torrt, för att bindemedlet skulle fästa tillfredsställande.

Vårt lands sommarväder är kallare och fuktigare än vädret i de trakter i 
USA, där denna metod har fått sin största utbredning. Vädret i Sverige visade 
sig också så besvärligt, att metoden måste överges.

Sedan vi nu inom landet efter omfattande försök ha lyckats framställa vid- 
häftningsmedel, som äro så effektiva, att de göra blandning med vått stenma
terial möjlig, har hyvelblandningsmetoden fått nytt intresse för oss.

Den maskinella utrustningen för hyvelblandning, hyvlar och spridaraggregat, 
har förbättrats sedan metoden senast prövades i Sverige. Dessutom finnas nu 
effektiva kallblandningsverk utprovade i USA både av väggående och av 
stationär typ. Ett rationellt utnyttjande av de nya maskinerna fordrar emeller
tid, att man genom försök klarlägger möjligheterna och begränsningarna i me
toden att blanda bindemedel och vått stenmaterial. Enär sådana försök till stor 
del komma att gälla utprovning av nya arbetsmetoder och redskap, måste de 
huvudsakligen ske i full skala på vägen.

Dessa synpunkter ha motiverat utförandet av en provväg med syfte:

att pröva hyvelblandning i stor skala med vidhäftningsmedel i bindemedlet 
och med moderna hyvlar under varierande väderlek,

att studera lämplig sammansättning för massan (kornfördelning, bindemedels- 
halt och viskositet) och

att vara en länk i kedjan av undersökningar beträffande våtblandade belägg
ningar.

I samråd med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppgjorde väginstitutet efter 
omfattande laboratorieförsök ett program för en provväg, vilken under som
maren 1952 anlades av vägförvaltningen i Jönköpings län i samarbete med väg
institutet. N ya Asfalt AB tillhandahöll därvid maskiner och personal för trans
port och spridning av bindemedel.

Förarbetet — profiljustering, utgrävning o. d. — ävensom tillverkningen av 
grus hade utförts av vägförvaltningen i egen regi. Närmast under vägdirektören,
H. Liljestrand, svarade härför arbetschefen, N. Hultén, som även för vägför- 
valtningens del ledde själva beläggningsarbetet.



Väginstitutets del i provvägsarbetet har planlagts och utförts under ledning 
av väginstitutets chef, överingenjör N. v. Matern. För genomförandet har 
chefen för vägavdelningen, tekn. dr S. Hallberg närmast varit ansvarig. Arbe
tena på platsen ha letts av tekn. lic. R. Eriksson, som även sammanställt denna 
redogörelse.

Provvägens läge och omfattning.

Provvägen, som utfördes under sommaren 1952, ligger på länshuvudväg 83 
mellan Eksjö och Tranås. Förutom den egentliga provvägen, som ligger mitt för 
Aneby, har en kort sträcka lagts inom Tranås stad.

O m f a t t n i n g Längd Bredd Yta Massa

Delen vid A n e b y ..................................
» i T r a n å s ......................................

Vägkors och väganslutningar

8 250 m 
260 m

6 m 
9 m

49 500 m2 
2 300 m2 
1 700 m2

6 700 ton 
320 ton 
230 ton

Mängd massa per m2 ...........................

Summa 53 500 m2 7 250 ton

ca 135 kg 
ca 5,5 cmBeläggningens tjocklek komprimerad

Provvägens plan och profil samt de olika provsträckornas lägen framgå av 
fig. 1.

Vägbanans beskaffenhet före hyvelblandningen.

Vägbanan bestod av ett några cm tjockt grusslitlager på makadamlager. Slit
lagret var behandlat med sulfitlut och hade en tät, fast yta. På några sträckor 
hade man grävt ut tjälfarlig jord och ersatt denna med bättre material samt 
justerat profilen genom påfyllning. Vägbanans fasthet var på dessa sträckor icke 
fullt tillfredsställande. Särskilt vägkanterna voro svaga. Det lösa underlaget 
försvårade blandningen genom att hyvlarna trots impregnering av vägbanan 
skuro ned i denna och blandade in en del av vägkroppen i beläggningen.

En vecka till en månad före hyvelblandningen impregnerades vissa jäm
förelsesträckor och sträckor, där vägbanan hade dålig fasthet, med 1,2 kg T  15 
per m2.

Detta arbete fördröjdes starkt av regn. Det fuktiga vädret gjorde, att amin 
måste blandas i tjäran.

Läget av de impregnerade sträckorna visas i fig. 1.



Fig. 1. Plan och profil av provvägen. 
Fig. 1. Alignments of the test road.



Fig. z. Siktkurvor för stenmaterial. 

Fig. 2. Grading curves of aggregates.

M aterial till hyvelblandningen.

Grus.

Utgångsmaterialet var sandigt rullstensgrus, som krossades och siktades genom 
20 mm-sikt. Detta krossgrus användes dels med den sammansättning det fick 
vid siktningen, dels uppdelat i fraktioner över och under 8 mm, som propor
tionerades till bestämd sammansättning. Totalt åtgick 4300 m3.

Tre stenmaterial användes (fig. 2):
Material med beteckningen »Tät kornkurva C» består av allt grus under 

20 mm, som erhölls vid krossningen.
Material med beteckningen »Kornkurva A» var sammansatt av material 

enligt kornkurva C och material över 8 mm, blandade i ungefär lika delar.
Material med beteckningen »Öppen kornkurva B» var sammansatt av 90 %  

material över 8 mm och 10 %  material under 8 mm.
Vid tillverkningen av material B och C erhölls sand i överskott. Denna an

vändes vid det ordinarie underhållet som vinter sand.
I tab. 1, kol. 5 och fig. 1 visas fördelningen av stenmaterialen på prov

sträckorna.

Bindemedel.

Totalt förbrukades 308 ton asfaltlösning och 46 ton naftalin-tjära för hyvel- 
blandning samt 24 ton tjära för impregnering.

För de först lagda sträckorna var utgångsmaterialet asfaltlösning MA 55—60, 
som förtunnades med lösningsmedel i varierande proportioner. På övriga 
sträckor användes asfaltlösning MA 45 och naftalin-tjära T  35. Tab. 2 och 3 
visa analysvärden för bindemedlen.

Lämplig bindemedelshalt hade utprovats på laboratorium. På provvägen 
varierades halten endast mellan 4,7 och 5,4 % .

Sort och halt av bindemedel äro angivna i tab. 1, kol. 3 resp. 4.



Tabell i .  Förteckning över provsträckorna.

Numrering av provsträckor i riktning från Eksjö mot Tranås. Provsträcka i (sektion 7,250) 
börjar i Sunneränga vid vägskälet till Flisby. Vägskälet vid Bredestad har sektionsbeteckning 
10,500 (provsträcka nr 6). Vägskälet vid »Blå Grindar» har sektionsbeteckning 13,420 (prov
sträcka nr 2 1). Avtagsvägen till Marbäcks kyrka har sektionsbeteckning 14,630 (gräns mellan 
provsträcka 24 och 25).

Sten Fuktighet i Temperatur

Prov
sträcka

Binde
medel

Binde- mate stenmaterialet i massan vid
Sektion medels- rial vikt-# blandning Anm.

halt Korn- östra västra östra västrakurva% sidan sidan sidan sidan
T 2 3 4 5 6 7 8 9 T O

I 7250- 7700 M A45 5.0 A I»i 1,8 2 2° 23°
Storamin har an
vänts för alla

2 7700- 8310 T  37 4,7 » 1,6 1,3 20° 2 1° sträckor utom
3 8 3 10 -  8850 » 5-2 » 4 3 2,8 17° 14° nr 4.
4 8850- 9325 M A45 4.9 » 2,7 0 , 5 15° 25° Stearin amin

5 9325-10020 » 4-9 » 2,7 0 , 5 15° 25°
6 10020-10080 5.2 » 2,9 2,9 23° 23° Förbered, försök
7 10 0 8 0 -10 3 10 » 4.9 » 2,4 2,4 18° i8° » »
8 10 310 -10 56 5 » 4.8 » 1 , 2 1 , 2 25° 2 6 ° » »

9 10565-10825 » 4-7 » O, 2 0,2 28° K) 00 0 » »
10 10 825-110 85 »

4 . 7 » 2,9 2,3 25° 25° »
1 1 1 10 8 5 -113 4 5 »

4 > 7 » 2,9 3 , 8 25° 17° » »
12 113 4 5 - 115 8 5 » 4,9 » 2,4 3 , 8 17° •7° " »

1 3 1158 5-12 0 0 0 5.2 » 3 , 0 2,7 22° 23°
14 12000-12230 » 5-° » — — 20° 25°
15 12 2 3 0 -12 7 10 » 5.0 » 1,1 4-2 23° 20°
16 12 7 10 -128 0 5 M A 53 5-4 C 1 , 5 1 , 5 25° 180 Förbered, försök
17 12805-12990 M A45 5-4 1 , 5 1 , 5 25° 18° »
18 129 9 0 -13 10 5 » 5-4 » 1,4 1,4 19° 19° » »

19 13 10 5 -13 2 4 0 MA 40 5-4 <  2 <  2 26° 26° » »
20 13240-13400 M A45 5-4 » 4 , 5 2,7 20° 20° » »
21 13400-13440 » 5>2 A 2,9 2,9 2 3 ° 23°
22 134 4 0 -139 10 » 4.8 3,3 2,4 1 7° 20°

2 3 139 10 -14 34 0 » 4 - 9 2,2 2,o 1 8° 22°
24 14340-14630 4-7 B 2,2 0,9 1 8° 2  2 °

2 5 14 6 30 -154 10 » 5>2 » 0 , 9 0,7 20° 1 8°
26 1 5410— f 5 5 4 5 2>

5 - 0
» 1,3 0,6 T 8° 17°

Table 1. List o f the test stretches.

Column 10 says that »Storamin» was used in all test stretches except in No 4, where it was 
replaced by »stearinamine». Förbered, försök =  Preliminary tests.

1 2 | q 4 5 6 | 7 8 | 9 1 0

Test
Stretch

No
Section Binder

Binder
con
tent

Aggre
gates

grading
curve

Moisture in 
the aggregates 
% of weight

Temperature 
in the mix at 
mixing. °C

east west 
side side

east west 
side side



V idhäftningsmedel.

Storamin, tillverkat av Stora Kopparbergs Bergslags AB, användes på alla 
provsträckor utom en, där stearinamin, tillverkat av Liljeholmens Stearinfabriks 
AB, prövades. Halten amin var 1,5 %  av bindemedelsmängden med undantag 
för ett par korta provsträckor med 2 % .

Den totala förbrukningen av amin var 5,8 ton.

Arbetets förlopp.

Hyvelblandningsarbetet började den 15 juli 1952. De först utförda fem prov
sträckorna (nr 20— 1 6) lades från Blå Grindar och söder ut (fig. 1). Deras sam
manlagda längd är 690 m.

Till dessa första provsträckor användes osorterat krossgrus, som var mycket 
tätt (kornkurva C). Vissa betänkligheter restes redan från början mot detta

Tabell 2. Analys av asfaltlösningar.

MA 60 
S.V. 5360

MA 45 
S.V. 5308, 

5 3 4 6 , 5349, 
5 3 6 5 . 5 3 6 9 ,

5380 och 5385 
Gränsvärden

MA 45 
S.V. 2306 

Använd vid 
hyvelbland- 

ning i Kalmar 
1935

Asfaltlösning 
MA 40 

enl. 1953 års 
bestämmelser

I 2 3 4 5

Temp, vid 500 centistoks viskositet 6o°C 4 1 — 45° C 45°C 32—45
Fraktionerad destillation 
Destillat uttryckt i vol.-°/o av hela 
den intill 360° C överdestillerade 
mängden:

intill 190° C ...................................... 0 0 1 , 4
—

»  2 2 5 °  C ...................................... 0 0 3 i <  20
» 260° C ...................................... 14 3 0 —34 52 20—65
» 3 1 5°  C ...................................... 67 72 — 81 84 70— 90
» 360° C  ...................................... 1 0 0 100 100 100

Destillationsåterstod uttryckt i
vol.-°/o av ursprunglig mängd: 79 68— 73 74 >  60

Destillations åter stodens egenskaper: 
Mjukpunkt med kula och ring
(K &  R )° C ...................................... 39 3 3 — 4 ' 40 35— 44
Duktilitet vid 1 5 0  C c m ................ >  120 >  120 — >  100
Löslighet i koltetraklorid °/o . . . . — 99 — 99.5
Spec, vikt vid +  250 C ................ 0 ) 9  5 0 , 9 5 — —

Table 2. Analysis Gf cutbacks.
In columns 2 and 3 cutbacks used on the test road. In column 4 a cutback used on a test road 

with roadmix 1935. In column 5: Swedish standards for cutback M A 40.



material, men man ansåg, att det dock borde prövas, eftersom det lätt kunde 
framställas i stora kvantiteter. Dessa sträckor blevo emellertid alla ostabila och 
degiga. Det ansågs nödvändigt att tillsätta grövre material.

En extra sikt, som skilde det krossade gruset i två fraktioner, sattes in i 
krossverket. Försök gjordes först med en 6 mm sikt, som fungerade tillfredsstäl
lande vid torrt väder, men som sattes igen, när grusets fuktighet ökades vid 
regn. En 8 mm sikt visade sig fungera betydligt bättre och användes i fort
sättningen.

Det så erhållna grövre materialet, 8— 20 mm, blandades med det tidigare 
krossade, osorterade materialet i lika proportioner, varvid kornkurva A erhölls. 
Med dessa nya material utfördes några provsträckor (nr 7— 12) på samman
lagt 1,5 km längd, vilka föreföllo ge tillfredsställande resultat. För att kross
verket skulle få tid att tillverka material tillräckigt för full drift till arbetets 
slut, gjordes härefter ett uppehåll i beläggningsarbetet.

I full utsträckning fortsattes arbetet från den 19 augusti till den 3 september, 
varvid de egentliga studierna av arbetsmetoder och kapacitet gjordes. Under 
denna tid körde man hela tiden med samma stenmaterial — kornkurva A — 
så när som på de sist utförda sträckorna 24— 26, på vilka försök utfördes med 
ett ännu öppnare material — kornkurva B.

Längre avbrott förekommo ej under denna tid. Den planerade dagsproduk
tionen måste likväl ibland inskränkas på grund av tankvagnsbrist och för
seningar. Arbetets försökskaraktär verkade också något hämmande.

Tabell 3. Analys av tjäror

B e n ä m n i n g

T 1 5
SV 5364

T  35 
SV 5370

I 2 3

Temperatur vid 500 centistoks viskositet 0 C .................... 17 37
Fraktionerad de stillad on:

vattenvikt-0/ o ................................................................................ O 0

lättolja (intill 170 ° C) v ik t-°/o ............................................... 0,6 0

mellanolja (170— 270° C) vikt-°/o ........................................ 25>i 19,3
tungolja (270— 300° C) vikt-°/o ............................................. 6,3 5>6
återstod vikt-°/o ............................................................................ 67,4 74,8

Destillationsåterstodens mjukpunkt med kula och ring
(K &  R ) ° C ..................................................................................... 38 42
N aftalin v ik t-°/o ......................................................................... 5,8 10,0
F e n o l................................................................................................ 3 .°

5»*
1,05
8,1Rest efter upplösning i bensol ...............................................

Spec, vikt vid +  250 C ............................................................ I ,iS 1,18

Table j .  Analysis of tars.

T  15 =  priming tar. T  35 =  road mix tar.
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Fig. 3. Daglig arbetsmängd cch nederbörd.

Fig. j .  D aily production and weather (precipitation in mm).



Den största per dag blandade mängden massa var 680 ton med en binde- 
medelsförbrukning av ungefär 33 ton. Medelproduktionen per arbetsdag under 
den tid arbetet drevs i full skala var 420 ton massa, vilket motsvarar omkring 
50 ton per arbetstimme.

Den maximalt utlagda mängden massa, således färdig beläggning, var 950 
ton per arbetsdag eller omkring 100 ton per arbetstimme (fig. 3).

Provsträckorna iordningställdes i följande ordning: Efter de förberedande 
försöken återstodo några provsträckor på delen Blå Grindar — Bredestad (nr 
13 — 15). Dessa lades först. Sedan följde sträckorna 1 t. o. m. 5, 2 1, 22 och 23 
samt slutligen med öppet stenmaterial (kornkurva B) sträckorna 24, 25 och 26.

På provsträcka 14 gjordes försök att flytta  den vägblandade massan från 
blandningssträckan till annan plats. På denna sträcka blandades därför två 
gånger, varvid den först blandade massan med lastbilar flyttades till vägkors 
och väganslutningar.

I omedelbar följd efter provsträcka 26 blandades massa, som flyttades till 
vägdelen i Tranås. Här var vägen 9 m bred, varför trafiken kunde släppas 
fram på den ena väghalvan, medan man lade ut massan på den andra väg- 
halvan.

övriga sträckor måste hållas stängda för genomgående trafik, medan arbetet 
pågick; endast enstaka fordon kunde tillåtas. Arbete och trafik skulle annars 
allt för mycket ha hindrat varandra på den endast 6 m breda vägen. Under 
arbetsdagarna leddes därför trafiken på sidovägar. Under nätterna kunde vägen 
hållas öppen för trafik.

Under arbetets gång har väderleken givit en naturlig variation i temperatur 
och fukthalt för provsträckorna. Regnmängden per dygn finnes angiven i fig. 3. 
Fukthalt i stenmaterialet omedelbart före blandningen och temperaturen i mas
san under blandningen finnas angivna i tab. 1, kol. 6 och 7 resp. 8 och 9.



A R B E T S M E T O D E R

H y V E  L B  L A N  D N  I N G E N  K R Ä  V E R ,  att vägbanans längdprofil och tvärsek
tion justeras i god tid före beläggningsarbetets början. Påfyllningar i svackor 
skola vara hårt komprimerade och måste ha legat under trafik i flera månader.

Utförandet av beläggningen kan indelas i följande deloperationer (fig. 4):

1. Grusets framtransport.
2. Utbredning och blanding av grus.
3. Spridning av bindemedel jämte harvning.
4. Blandning med hyvel.
5. Utbredning av massan.
6. Vältning, ev. kombinerad med sladdning.

Torkning av stenmaterialet, som tidigare i många fall var mycket tidskrä
vande, har eliminerats. Denna förenkling har gjorts möjlig genom verksamt vid- 
häftningsmedel.

För arbetet ha följande maskiner använts:
2 st tankvagnar 5 m3 

1 st Littleford bindemedelsspridare
1 st centrifugalpump med elektrisk motor

2 st amingrytor

2 st fotogenbrännare med bensinmotor
1 st krossverk

2 st lastningselevatorer

2 st slädar för fördelning av stenmaterialet 
2 st Caterpillar vägh yvlar, modell 12  (75 hkr vid  1.700 v)

1 st Caterpillar, väghyvel, modell 2 12  (50 hkr vid  1.700 v)

1 st harv (överum s Bruk typ M H F-52)
1 st traktor (Volvo typ T -22)

1 st gummivält (tom vikt =  1,5 ton)

1 st slätvält (Juno)

1 st beläggningssladd (Väginstitutets modell)
1 st Chaseside upplastningsaggregat 34 hkr 

lastbilar
eldsläckningsanordningar, laboratorieutrustning o. dyl.



i. Grustillförsel med utläggarsläde och genom 
direkttömning.

2. Utbredning och harvning av grus.

3. Spridning av bindemedel och harvning.

4. Blandning av beläggningsmassa.

5. Utbredning.

6. Lätt vältning och sladdning.

Grusets framtransport och utbredning.

Tillverkningen av krossgruset hade börjat omkring en månad före beläggnings- 
arbetet. Det krossade gruset hade lagts i upplag. Från dessa upplag och även 
direkt från krossen kördes sedan grus ut till vägen med lastbilar.

Det var av betydelse, att mängden grus per längdmeter väg blev så exakt 
som möjligt. Varje bil lastade därför varje gång samma grusvolym, vilket kon
trollerades genom avstrykning av lassen. Vikten av dessa grusvolymer bestäm
des genom upprepade vägningar under arbetets gång.

Utläggningen skedde enligt två metoder.
a) Utläggning med en släde, som genom en lucka släppte ut en grussträng 

med konstant tvärsnitt.
b) Tippning direkt från lastbil vid körning fram och åter (minst tre vändor).

Metoderna voro ungefär likvärda ifråga om tidsåtgång för utläggning. Tiden 
för tippning var i medeltal 10 min. per lass inklusive spilltid.

Metod a fordrade två man, metod b endast en man för utläggningen.

7» Yältning med gummihjuls- och slätvält.

Fig. 4. Arbetsoperationer. 

Fig. 4. Construction stages.



Fig. 5. Grusets utbredning.

Fig. 5. The flattening out o f the aggregate 
windrow.

Om gruset var fuktigt, klibbade det gärna fast vid lastbilsflaket. Det öppna 
stenmaterialet, kornkurva B, var avsevärt fördelaktigare i detta avseende och 
därigenom lättare att lossa än övrigt stenmaterial.

Metod a gav jämn fördelning av gruset längs vägen oberoende av billassens 
storlek, som dock även i detta fall kontrollerades genom avstrykning. Vid metod 
b blev fördelningen längs vägen något ojämnare än enligt metod a.

Det utspridda materialet måste, om vägen trafikerades, snarast skjutas åt 
sidan med väghyvel, då det lösa gruset utgjorde en fara, särskilt för motor
cyklister.

På större delen av vägen sammansattes stenmaterialet av två slag. Utlägg
ningen skedde därvid så, att ett av stenmaterialen utlades i en sträng vid vardera 
vägkanten enligt metod a. Det andra materialet spreds enligt metod b vid sidan 
om varje sådan sträng och sköts sedan med väghyveln mot vägkanten. Även 
andra metoder prövades, men de ovan angivna visade sig vara lämpligast.

Grussträngarna måste läggas en bit från vägkanten, eljest uppstodo svårig
heter vid inflyttningen. Därigenom inkräktade grussträngarna avsevärt på väg
banan och hindrade eller försvårade möte på vägen, varför det var nödvändigt 
att ordna mötesplatser. Vid regn sögo grussträngarna upp vatten och orsakade 
vattensamlingar på vägen, som därvid uppmjukades. Denna olägenhet kunde 
man i viss mån minska genom att utföra genomstick i grussträngarna.

Omedelbart före bindemedlets spridning skedde blandning av grusfraktio
nerna och utbredning av gruset. Därvid flyttades den ena grussträngen ut på 
vägens mitt och sköts där med hyveln några (oftast 4) gånger fram och till-



Fig. 6. Värmd amin hälles upp i hinkar.

Fig. 6. Heated amine is poured into buckets.

baka, för att de olika grusslagen skulle blandas. Strängen breddes sedan ut i 
ett jämn tjockt lager omkring 3 m brett (fig. 5) och harvades med en traktor
dragen tallriksharv med stora tallrikar. En viss ringa uttorkning uppkom där
vid, men då försöken gingo ut på att undersöka metodens användbarhet i före
kommande väderlek, lades ingen omsorg ned på torkning av stenmaterialet. 
Efter harvningen var stenmaterialet omedelbart klart för inblandning av binde
medel.

Spridning av bindemedel jämte harvning.

Bindemedlet kom i järnvägstankvagn till Aneby järnvägsstation.
T  ankv agnarna värmdes upp med fotogenbrännare, typ Marcus, som matades 

med en bensinmotordriven kompressorpump. Tjäran värmdes till 60—700 C 
och asfaltlösningen till 70— 800 C. Uppvärmningen av en kall tankvagn till 
spridningstemperatur på bindemedlet tog 6— 8 timmar. Tiden varierade något 
med olika vagntyper. När bindemedelsbehovet översteg 30 ton per dag, måste 
arbetet med uppvärmning börja redan klockan 3 på morgonen och arbetet vid 
bindemedelsdepån kunde då pågå till kl. 20 på kvällen.

För smältningen av vidhäftningsmedlet (amin) användes 2 st 100-liters mant- 
lade grytor, som eldades med ved. Det tog omkring 1 timme att smälta 100 1. 
Tidsvinsten med två grytor ligger i att den ena grytan kan iordningsställas, 
medan den andra värmes (fig. 6).

A v stor betydelse var att tillse, att intet vatten fanns i aminfaten, och att 
uppvärmningen skedde försiktigt med hänsyn till eldfaran. Aminen levererades



Fig. 7. Spridning av bindemedel jämte 
harvning.

Fig. 7. Application o f binder, harrowing.

dels med halvfast och dels med fast konsistens, i förra fallet i fat, i senare fallet 
i kakor. Den sistnämnda typen var lättare och trevligare att arbeta med.

Bindemedlet pumpades från järnvägstank till biltank med en 15 hkr elmotor
driven pump. Pumpens kapacitet var 500 liter/min. Biltankarna rymde 5 m3. 
För fyllning åtgick 10— 15 min.

Medan fyllningen pågick, hälldes den smälta aminen i biltanken, varigenom 
aminens inblandning i bindemedlet underlättades. När tanken var fylld, kopp
lades ledningarna om för rundpumpning under omkring 25 min, motsvarande 
två genompumpningar. Bindemedlet pumpades runt ytterligare en gång vid 
framkomsten till vägen med spridaraggregatets pump.

Från depån transporterades bindemedlet med två tankbilar (å 5 m3) till 
vägen, en sträcka av i medeltal omkring 6 km.

Bindemedlet spreds över det utjämnade och harvade stenmaterialet (fig. 7). 
Spridningen skedde med en tvåhjulig påhängningsspridare av typ »Littleford».

Tankbilen, som drog påhängsspridaren, var försedd med särskild hastighets- 
mätare. På spridaren fanns dessutom mätare för utpumpad bindemedelsmängd 
per tidsenhet, vilket möjliggjorde noggrann fördelning längs vägen.

Spridningen skedde vanligen i tre omgångar, för att man skulle få möjligast 
jämn fördelning av bindemedlet i längdled. På vägsträckor med brant lutning 
ökades antalet spridningsomgångar till fyra. Dessutom harvades omedelbart 
efter varje spridning. Vid stark lutning rinner nämligen bindemedlet gärna 
längs vägen.



Det var lämpligt att välja varje dagsetapp så lång, att bindemedelsmängden 
motsvarade multiplar av hela tankar.

För en sträcka (ca 500 m), motsvarande två hela biltankar, fördelades i medeltal tids
åtgången för spridningen på följande sätt:

Vändningstid1 inkl. körning till v ä n d p la t s ............................................................. 20 min.
Ren sp rid n in g stid ...............................................................................................................  20 min.
överpum pning från den ena biltanken till den a n d r a .........................................  10  min.
T id  för koppling o. d. vid  denna ö verp u m p n in g.................................................  10  min.

60 min.

Tiden för överpumpning från järnvägsvagn till biltank, rundpumpning och 
körning till vägen utgjorde ca 1,5 tim.

Den totala tiden för spridning av två biltankar (å 5 m3 vardera) räknad från 
pumpningens början vid järnvägen till spridningens slut på vägen var normalt 3 
timmar. För varje ytterligare par av biltankar tillkommo även 3 timmar.

Harven följde något tiotal meter efter spridarbilen vid varje spridning av 
bindemedel (fig. 7). Det är betydelsefullt att bindemedlet omedelbart harvas 
ned i gruset. I annat fall kan bindemedlet flyta längs vägen i fåror och hjul
spår och anrikas till sänkorna, så att bindemedelshalten blir ojämn.

För harvningen användes en tallriksharv med största förekommande tallrikar. 
Harven drogs av en liten gummihjulstraktor (Volvo typ T -22). Denna traktor 
var dock alltför lätt för att fungera fullt effektivt. Den slirade kraftigt. Genom 
kombination av nötning vid slirningen och upplösning av däckgummit i asfalt
lösningen blev slitningen på traktordäcken stor. En omgång däck nöttes ut under 
arbetet.

En jeep med koppling för fyrhjulsdrift provades även framför harven. Den 
hade betydligt större dragförmåga än traktorn och slirade ej märkbart.

Blandning av grus och bindemedel med hyvel.

Det utbredda, bindemedelsdränkta stenmaterialet flyttades ihop med väg- 
hyvel till vägbanans mitt. Samlade man från början noggrant upp materialet i 
en jämn sträng längs vägen, underlättade och förbättrade detta det fortsatta 
arbetet i hög grad.

Gruset och bindemedlet blandades vanligen med två hyvlar, som körde tätt 
efter varandra. Den första flyttade massan åt sidan så mycket som bladet tillät. 
Den andra väghyveln flyttade tillbaka materialet till utgångsläget. Detta för
farande upprepades tills massan hade blivit homogen (fig. 8).

Väghyvlarna körde på växel 2 motsvarande en hastighet av omkring 5 
km/tim. De förmådde därvid blanda grussträngar, som innehöllo upp till om-

1 Påhängsspridaren, som ej var styrbar, var mycket besvärlig att backa.



Fig. 8. Blandning av grus och bindemedel. 

Fig. 8. M ixing binder and aggregate.

kring 400 kg per m. När materialmängden tillfälligtvis var större, pressades 
materialet över hyvelbladet.

Blandning med bindemedel MA 55 gick betydligt tyngre än med MA 45. I 
det första fallet ( + 2 5 °  i massan och kornkurva C) utnyttjades nästan hyvelns 
maximala dragkraft på 2:a växeln, vilket torde motsvara ett motstånd från 
massan av ungefär 4 ton.

Vändningen av hyvlarna var inget större problem. Vändningen kunde ske 
praktiskt taget var som helst, utom där vägdikena voro särskilt djupa eller 
vägbankarna höga. Avtagsvägar underlättade dock avsevärt vändningen.

Vändningen kunde göras på en tid av 0,5— 3 min. beroende på vändplatsen. 
Till vändplatsen kunde väghyvlarna köra med i medeltal ungefär 20 km/tim. 
Valet av vändplats kontra körsträcka bedömde den vane hyvelföraren lätt.

Antalet hyvlingar ( =  antalet enkla körningar) för homogen blandning ha 
varierat mellan 8 och 30. Antalet beror av grusets korngradering och fuktig- 
hetshalt samt bindemedlets viskositet. Vid högre temperatur, när bindemedlet 
var lättflytande, fordrades mindre antal hyvlingar än vid lägre temperatur, när 
bindemedlet var tjockflytande.

Stenmaterial enligt kornkurva A fordrade i medeltal 18 hyvlingar för homo
gen blandning. För det öppna stenmaterialet enligt kornkurva B räckte det gott 
med 12 hyvlingar.



När blandningen av en sträng var avslutad, sköts den åt sidan på vägen. 
När den sista av strängarna hade blandats, sköts denna intill den första 
strängen, så att allt material kom att ligga på vägens ena sida. Detta underlät
tar både trafiken och utbredningen av massan. Om möjligt bör strängen ligga 
på den högsta vägkanten med hänsyn till vattenavrinningen.

Med ledning av tidsstudier på några blandningssträckor ha medelhastighet 
och medeltid för arbetsmomenten räknats ut. Följande ungefärliga värden er- 
höllos:

Vändning av hyvel .................................................................  0 ,5— 3 min.
B la n d n in g ......................................................................................  80 m/min.
Färd till och från v ä n d p la ts ................................................... 300 m/min.
Inställning av hyvelblad och justering vid  blandning . . 2 min. per blandning

Man får för grus enl. kornkurva A resp. B och bindemedel M A 45 följande 
ungefärliga värden på blandningstiden:

Kornkurva A Kornkurva B
Sträcka =  2 5 0 m  ......................................... c : a i , i  timme c:a  0,7 timme

» == 500 m .........................................  » 1 , 6  » » 1 , 1  »
» =  1,000 m .........................................  » 2,3 » » 1,6  »

Utbredning av beläggningsmassa.

För utbredningen fordrades en skicklig hyvelförare med en lätt väghyvel (fig. 
9) och en kontrollant, som mätte beläggningens tjocklek.

Vid detta arbetsmoments början låg beläggningsmassan, som vanligen hade 
blandats dagen innan eller tidigare, i en sträng efter ena vägkanten. Strängen 
var oftast delvis deformerad och tillkörd av nattens trafik och hade genomstick 
för vattenavledning och sidovägar.

Det var nödvändigt, att massan vid själva utläggningens början låg jämnt 
fördelad längs vägen. Detta underlättade en jämn utbredning. De första två 
körningarna med väghyveln (moment 1) tjänade därför till att luckra upp och 
räta ut strängen av beläggningsmassa.

Körningarna omfattade följande arbetsmoment och normala antal körningar:
Mom. 1. Strängen av beläggningsmassa luckrades upp och rätades . . 2 körningar

» 2. Den motsatta vägkanten jämnades a v ..........................................  2 »
» 3. Kantstöd skars för beläggningen .................................................... 2 »
» 4. Massan lades ut på vägbanans fria  del ................................... 8 »
» 5. K varvarande sträng flyttades ........................................................  3 »
» 6. Kantstöd skars för b e läggn in gen .................................................... 2 »
» 7. Massan lades ut på resten av v ä g b a n a n ................................  4 »
» 8. K varvarande massa fördelades efter b e h o v ................................  2 »
» 9. Vägbanans mitt (bomberingen) justerades ................................  2 »

Sammanlagt antal körningar, normalt =  27 »

Moment 8 kunde vid noggrann arbetsplanering bortfalla, likaså bortföll 
moment 9, om avjämningssladd användes.



Fig. 9. Utbredning av beläggningsmassa. 

Fig. 9. Final spreading o f the mix.

Väghyveln har vid dessa arbeten i allmänhet gått på 1 :ans växel motsvarande 
en hastighet av omkr. 3 km/tim. Vändningstiden och tiden för inställning av 
hyvelbladet var 2,5 min.

Vid vissa flyttningar av massan, justering av vägkant m. m. är det vid jämn 
rak väg möjligt att öka hy veins hastighet till 2:ans växel, omkr. 5 km/tim. I 
allmänhet får man dock räkna med den lägre hastigheten och får därvid föl
jande tidsåtgång för utläggning av beläggningsmassa:

250 m ..................................................................................3,2 tim. arbetstid
500 m ..................................................................................5,3 » »

1,000 m ..................................................................................9,5 » »

Därtill kommer spilltid (ca 10 % )  och maskinskötsel (ca 1 tim. per dag).

Det visade sig ändamålsenligt att flytta färdigblandad massa till vägkors, 
infartsvägar och andra platser, där hyvelblandningen skulle ha varit besvärlig 
att utföra. För detta ändamål blandades på en sträcka (250 m) massa, som sedan 
flyttades.

Upplastningen gjordes så, att allt material sköts ihop i en sträng, varefter 
det lastades upp med en skoplastare av typ Chaseside (fig. 10). Lastningstiden 
för 3 m3 massa (ett billass) var omkring 6 min. Tömningen från lastbilen skedde 
lättast genom sidotippning.



Fig. io. Lastning av hyvelblandad beläggningsmassa. 

Fig. io. Loading the mix.

Vältning.

Efter utläggningen följde vältning med gummihjulsvält för förstärkning av 
kanter och lätt vältning med en ordinär slätvält (fig n  och 12).

För att förbättra jämnheten hos beläggningen har den delvis sladdats med en 
beläggningssladd (fig. 13) (Väginstitutets modell, se S. V. rapp. 23), följd av 
förnyad noggrann vältning.

Kantvältning och lätt vältning togo omkring 1 timme och avjämning följd av 
noggrann vältning togo omkring 3 timmar för en 500 m sträcka och för kortare 
och längre sträckor i proportion därtill.

Fig. 1 1 .  Vältning med slätvält.

F ig • 1 1 .  Rolling with steel-faced roller.



Fig. 12 . Vältning med gummihjuls
vält.

Fig. 12 . Rolling with pneumatic 
roller.

Fig. 13 . Avjämning med special
konstruerad beläggningssladd.

Fig. 13 . A  multiple blade drag was 
used for finishing procedure.

Samordning av arbetsmomenten.

Grusets tillverkning kunde ske oberoende av dess transport till och utbredning 
på vägen. En upplastning sparades in, om man körde från krossens lastficka 
direkt till vägen. Grusutläggningen måste dock därvid gå så långt före sprid
nings- och blandningsmomenten, att ett ordinärt driftsstopp i grustillverkningen 
icke stoppade dessa senare arbetsmoment.

Spridning av bindemedel och blandning med hyvlar måste ske på samma dag. 
Dessa moment måste därför avpassas efter varandra för rationellt utnyttjande av 
maskinerna. Med den tillgängliga maskinparken befanns det lämpligt att dela 
arbetet på två skilda vägsträckor varje dag. Sedan spridningen hade skett på 
den första sträckan, kunde blandningen göras där, under det spridningen pågick 
på den andra sträckan.

Arbetstiden per blandningshyvel blev vid denna organisation i medeltal 4,5 
timmar per dag. En del av den återstående arbetsdagen användes till maskinsköt
sel, justering av vägen och de utlagda grussträngarna samt flyttning av massor 
vid utläggning. Spridarbilarnas arbetstid blev omkring 9 tim., vartill kom ma
skinskötsel, rengöring m. m.

Spridningsmomentet tog således ungefär dubbelt så lång tid som blandnings- 
momentet. Det är därför i första hand genom minskning av tiden för binde- 
medelsspridning, som metodens kapacitet kan ökas. Pumpningstiden vid fy ll
ning och rundpumpning av bindemedlet bör observeras. Trots att en stor pump 
användes (jfr sid. 18), krävde dessa moment ganska lång tid.



Utläggningen av den färdigblandade massan över vägen kunde ske oberoende 
av blandningen. Massan syntes ej taga någon skada av att ligga några dagar. 
Eftersom den kunde skjutas åt sidan, var den ej heller alltför besvärande för 
trafiken. För utläggningen kunde man därför välja lämplig sträckindelning med 
hänsyn till vändningsplatser och arbetstid samt undvika dagar med olämpligt 
väder.

Vältningen med slätvält följde strax efter utläggningen med hyvel.
Under arbetet togs ringa hänsyn till vädret. Tillfredsställande vidhäftning 

nåddes även mellan fullständigt genomblött stenmaterial och bindemedel. De 
större stenarna blevo dock därvid icke helt täckta med bindemedel, men efter 
några dagar hade bindemedlet även krupit på de större stenarna.

Även om vidhäftningen kan bli tillfredsställande, bör man dock icke ut
föra spridning, blandning och utläggning i mycket dåligt väder. Kraftiga regn 
skada vägbanan och stora kvantiteter instängt vatten i beläggningen kan orsaka 
framtida skador. Inträffar regn, medan blandningen pågår, kan denna fort
sättas och avslutas. Utbredningen av massan bör däremot uppskjutas, tills 
vädret blivit gott och vägen torkat upp.



P R O V S T R Ä C K O R N A S  T IL L ST Å N D  U N D E R  

DE FÖ RSTA  TVÅ Å R E N

"U n d e r  d e  T V Å  Å R , som provvägen har legat, har man kunnat konstatera 
väsentliga olikheter betr. fyra typer av provsträckor:

1. Stenmaterial enl. kornkurva C med asfaltlösning
2. » » » A  » »
3. » » » A  » naftalintjära
4. » » » B  » asfaltlösning

1. Det täta stenmaterialet (kornkurva C) med asfaltlösning gav omedelbart 
efter läggningen en mjuk, degig och blödande beläggning, som upprepade gånger 
måste täckas av med makadam 4— 16  mm för att bli stabil.

Inom vissa områden av dessa provsträckor försvann bindemedlet från sten
materialet och lämnade rena stenytor. Sammanhållningen upphörde och pott
hål bildades (fig. 14 och 15).

Det förefaller vara det vid utläggningen instängda vattnet, som åtminstone 
delvis har orsakat de nämnda fenomenen. Finnes vatten instängt i en beläggning

Fig. 14. Provsträckorna nr 18 och 19 i november 1952. 

Fig. 14. Test stretches no 18 and 19 in N ovem ber, 1952.



Fig. 15. Detalj av provsträcka 
nr 19 i mars 1953.

Fig. 1  j . Close-up view  o f test 
stretch N o 10 in March, 1953.

och denna komprimeras av trafiken, minskas det hålrum, vari vattnet befinner 
sig. Det blir lätt överskott av vatten +  bindemedel med påföljd, att belägg
ningen blir instabil. Trycket i vattnet och bindemedlet ökar och när en viss grad 
av komprimering nåtts, pressas vatten och bindemel ut ur beläggningen. I vissa 
olyckliga fall kan det inträffa, att bindemedlet helt lossnar från stenarna. Det 
vattentryck, som vidhäftningen mellan stenmaterial och bindemedel kan motstå,

Fig. 16. Provsträckor, närmast nr 8, därefter 
nr 9, med stenmaterial, kornkurva A  och as
faltlösning, (mars 1953).

Fig. 16. Test stretches N o 8 (in foreground) 
and N o  9 with aggregate A, and cutback . . . 
(March, 1953).



Fig. 1 7. Provsträcka nr 1, kornkurva A, as
faltlösning, i november 1952.

Fig. iy . Test stretch N o 1 , aggregate A , cut
backs, in N ovem ber, 1952.

Fig. 18. Provsträcka nr 1 i mars 1953.

Fig. 18. Test stretch N o 1  in March, 1953.

är nämligen enligt laboratorieförsök av storleksordningen endast några cm vat
tenpelare. Bindemedlet kan därför på detta sätt bli undanpressat från sten
materialet med magra partier och potthål som följd. Men även asfaltlösningens 
beskaffenhet torde ha inverkat, jfr följande.

2. Provsträckorna, som hade sammansatts av stenmaterial enl. kornkurva A 
med asfaltlösning, ha uppfört sig på sinsemellan olika sätt, beroende huvudsak
ligen på olika väderlek vid utförandet.

Sträckorna ha delvis en rå men tät yta. Blödande fläckar störa dock utseen
det (fig. 16 och 19).

På några av sträckorna uppkommo någon vecka efter utläggningen kraftiga 
blödningar, till en början begränsade till stråk i vägens mitt. Blödningarna 
bredde sedan ut sig åt sidorna. Med hänsyn till trafiken var det nödvändigt 
att sanda de blödande partierna.

Vid inspektion av vägen två månader efter utläggningen hade mycket magra 
<=tråk, 20— 100 cm breda, bildats i vägens mittparti (jmfr under 1). Den binde- 
medelshud, som blödningarna tidigare givit, hade antagligen nötts bort av 
trafiken och därunder återstod en mycket mager beläggningsyta. Potthål hade 
bildats, vilka efter hand hade lagats (fig. 17).

Dessa magra partier hade av sig själva förbättrats under vintern. I mars 1953 
var visserligen ytan fortfarande mest lik en ljus ytbehandling (fig. 18), men



under ytan hade bindemedlet krupit på stenarna igen. Detta förefaller vara en 
följd av att vidhäftningen är aktiv och haft kraft att verka, sedan det i belägg
ningen instängda vattnet hade försvunnit. På provsträckorna av typ i och 2 ha 
under 1953 delvis kraftiga blödningar förekommit (fig 20).

3. Stenmaterialet enl. kornkurva A med naftalintjära har givit en jämn, 
skrovlig beläggning utan blanka partier (fig. 21). Hållbarheten har dock icke

Fig. 20. Detalj av blödning på provsträcka nr 4.

Fig. 20. Close-up view  o f bleeding spot on test stretch N o 4.

Fig. 19. Detalj av beläggning 
med stenmaterial, kornkurva A, 
och asfaltlösning (provsträcka 
nr 8, mars 1953).

Fig. 19. Close-up view  o f pa
vements with aggregate A and 
cutback (test stretch N o 8, 
March, 1953)-



Fig. 2 i. Beläggning med stenmaterial, korn
kurva A, och naftalintjära (provsträcka nr 2, 
mars 1953).

Fig. 2 1 . Pavement with aggregate A and naph
thalene tar (test stretch N o  2, March 1953)

varit fullt tillfredsställande. Stenmaterial har lossnat och kastats åt sidan av 
trafiken. Grunda sår ha bildats (fig. 22). Dessa beläggningar böra därför ytbe- 
handlas.

4. A v vad man hittills kan döma, har det öppna stenmaterialet med as
faltlösning varit det enda, scm har givit fullt tillfredsställande resultat

Fig. 22. Detalj av beläggning 
med stenmaterial, kornkurva 
A, och naftalintjära (prov
sträcka nr 2, mars 1953).

Fig. 22. Close-up v iew  o f pa
vement with aggregate A and 
naphtalene tar (test stretch No  
2, March 1953).



Fig. 23. Beläggning med öppet stenmaterial 
(kornkurva B) och asfaltlösning. (Provsträckor 
nr 24 och 25, mars 1953).

Fig. 23. Pavement with open graded aggregate 
B and cutback (Test stretches N o 24 and 25,
March 1953)-

(fig. 23). Dessa provsträckor ha råa ytor, som äro sträva och icke speglande. 
Mindre blödningar ha uppkommit på sträckorna med den högsta bindemedels- 
halten. Hållbarheten förefaller vara god (fig. 24).

Man hade kunnat befara, att beläggningens öppenhet skulle orsaka dålig håll
barhet. Att så ej varit fallet hittills, kan bero på att bindemedlet har haft aktiv 
vidhäftning. Därtill kommer, att blandningen kunde ske, utan att massan upp
hettades, varför man kunde hålla relativt tjocka bindemedelsskikt, vilket säker
ligen också verkat gynnsamt.

De omfattande blödningarna på sträckorna med asfaltlösning voro oväntade 
bl. a. med hänsyn till att man tidigare exempelvis på provvägen vid Kalmar 
år 1935 utfört hyvelblandning med asfaltlösning utan att få blödningar i väg-

Fig. 24. Detalj av beläggning 
med öppet stenmaterial (korn
kurva B) och asfaltlösning 
(provsträcka nr 24, mars 1953).

Fig. 24. Close-up view  of pa
vement with open graded ag
gregate (grading curve B) and 
cutback (Test stretch No 24, 
March, 195 3 ).



ytan annat än i obetydlig omfattning. Detta har givit anledning till en närmare 
undersökning av asfaltlösningarnas sammansättning.

Destillationsvärdena för asfaltlösningarna från Kalmar-vägen och Aneby- 
vägen visa en väsentlig olikhet. För asfaltlösningen från Kalmar-provvägen 
voro de överdestillerade mängderna intill 2250 och 260° 31 resp. 5 2 % , medan 
motsvarande värden för Aneby-provvägen voro o resp. 30— 34 %  (tabell 2). 
Halten lättflyktigt destillerat har således varit mindre i asfaltlösningen på 
Aneby-provvägen, varigenom denna asfaltlösning hårdnat långsammare. Det 
förefaller sannolikt, att bindemedlets långsamma hårdnande varit huvudorsaken 
till skillnaden i blödningar och stabilitet på de båda provvägarna, möjligen i 
kombination med effekter av innestängt vatten.



ALLM ÄNNA S Y N P U N K T E R  OCH SLUTSATSER

E n  V Ä G B A NA ,  på vilken hyvelblandning skall utföras, bör vara stabil 
och fast i ytan. Om så är fallet, erfordras icke impregnering.

Med lämpligt vidhäftningsmedel kan vidhäftning mellan bindemedel och vått 
stenmaterial åstadkommas. Det blir därigenom möjligt att utföra beläggningen 
med vått stenmaterial. Men man bör icke förbise, att vattnet kan ha annan skad
lig inverkan. Om beläggningen är av tät sammansättning, kan vatten bli instängt 
och orsaka skador vid beläggningens komprimering. En öppen beläggning ger 
däremot vattnet möjlighet att avgå. För att kunna arbeta oberoende av vädret 
bör man sålunda dels ha ett gott vidhäftningsmedel, dels ett tillräckligt öppet 
stenmaterial, som icke stänger in vatten.

A v försöken har tydligt framgått, att det är fördelaktigt att använda öppet 
stenmaterial i dåligt väder. Det suger till sig ringa mängd vatten och torkar 
snabbt.

Det öppna stenmaterialet visade sig även ha andra fördelar vid hyvelbland- 
ningsförsöken. Det var lätt att sprida och blanda med bindemedel samt tillät 
större variation i bindemedelshalten än tätt stenmaterial.

Ett öppet stenmaterial kräver emellertid, att vidhäftningen mellan binde
medel och stenmaterial skall vara utmärkt. Vidare måste stenmaterialet vara 
starkt, så att det tål trafiken på vägen utan att förstöras och underlaget måste 
givetvis tåla nedträngande vatten.

Asfaltlösning MA 45 är så lättflytande, att den kan blandas även på hösten 
med stenmaterial av den öppna typen, som har använts på provvägen. M A 55 
bör vara tillräckligt lättflytande för blandning under sommaren med samma 
material. Naftalintjära T-35 hade lämplig viskositet för blandning.

De omfattande blödningarna tyda på att bindemedelshalten vanligen varit 
tilltagen i överkant. — För den på provvägen använda asfaltlösningen, som var 
lågsamt hårdnande, bör den lämpliga bindemedelshalten för ett öppet stenmate
rial ligga mellan 4 och 5 °!o. Det torde dock vara fördelaktigt att använda en 
asfaltlösning, som hårdnar snabbare.

Det är möjligt att lägga ut och blanda två grusfraktioner på vägen, men detta 
komplicerar arbetet och man bör huvudsakligen använda en fraktion. Någon 
svårighet att få stenmaterialet homogent i vägens längled fanns icke.

Om den sträcka, som skall beläggas är lång, och om maskinparken är väl 
avvägd, så att såväl spridar- som blandningsredskap utnyttjas fullt, bör mycket 
stor kapacitet kunna nås med hyvelblandningsmetoden.

En besvärande nackdel med hyvelblandningen, där vägen ej är bredare än 
6—7 m, är, att endast enstaka fordon kunna tillåtas passera arbetsplatsen.



Kunde materialet för hela vägbredden blandas i endast en sträng och icke som 
på denna provväg med halva materialmängden i taget, skulle det vara möjligt 
att tillåta trafiken passera. Men detta förutsätter, att blandningshyvlarnas 
styrka och blad förstoras eller att beläggningslagrets tjocklek minskas. Det sist
nämnda kan förekomma, särskilt när en gammal beläggning skall förses med 
nytt slitlager.

Den färdigblandade massan kan ligga en tid efter tillverkningen utan att taga 
skada. Utbredningen kan därför ske oberoende av blandningen.

Jämnheten hos beläggningen kan ytterligare ökas genom sladdning.



SU M M A R Y

General Description
Purpose

T o try road m ixing  on a large scale with adhesion im proving additives in the binder 
and with modern graders under varying weather conditions.

Location
H ighw ay N o 83, Tranås— Eksjö in M id-Sweden.

Dimensions of Test Road
Length: 8.5 km; width: 6 m; surfaced area 53,500 m2;
Q uantity of m ix: 7.200 tons =  135  kg/sq m;
Thickness of pavement: 5,5 cm.

Condition of Existing Surface
The wearing course consisted of gravel of good grading treated with sulphite lye for 

dust prevention.

Time of Construction 
Summer and autumn 1952.

Weather Conditions
R ain  quantities are shown on Fig. 3. Moisture in the aggregate immediately before 

mixing is tabulated in Table 1, columns 6 and 7.

Constructions Equipment
Equipment for crushing and sieving of aggregates. Trucks for transport of aggregate 

and simple spreader boxes for even distribution of aggregate along the road. T w o air- 
mantled iron kettles for heating of antistripping agents and equipments for heating and 
pumping of binder. T w o 5-tons truck tanks for transport and one L ittleford trailer- 
distributor for spraying binder. T w o heavy-duty graders and one disc harrow for 
m ixing of aggregate and binder. One patrol grader and one especially designed drag 
(State Road Institute Report 23) for spreading and finishing of the mix. One pneu
matic roller and one steel-faced roller for final compression.

Aggregates
Three gradings were tested. The gravel, a glaciefluvial deposit, was taken from  a pit 

close to the road. It was crushed and sieved and the sieve fractions were blended to 
give the desired gradings (Fig. 2).



Binders
Cutbacks (bitumen fluxed with kerosene) M A  45 (M C-2) to M A  60 (M C-3) and tar 

35— 40 (consisting of ordinary road tar fluxed with naphthalene). For qualities see,. 
Tables 2 and 3.

Content of Binder
Varied from  4.7 to 5.4 of ready mix.

Antistripping Agents
T w o antistripping agents of Swedish make were used; “ Storamin”  with a consistence 

of a half-solid fat, delivered in barrels and “ Stearinam in” in the form  of solid cakes. The 
antistripping agents amounted to 1.5 % (by weight) of binder.

Test Stretches

Details of the different construction stages are found in Fig. 1 and Table I.

Construction Methods

M ixing and spreading operations conformed with normal road-mixing procedure 
(Figs. 5 and 7— 13), except that additives were used which made it possible to leave 
out the time-wasting drying procedure which has norm ally preceded the spraying of 
the binder earlier in Sweden.

The amine was melted in double-walled small kettles (Fig. 6). O wing to the fire risk, 
a rigid control so that there was no w ater in the kettles and that the heating was made 
with care, was necessary. O f the two types o f amine the one in form  of cakes was more 
convenient.

Amine, after melting, was added to the binder in the truck tanks and then carefully 
mixed by pumping. The temperature of the binder was kept between 60 and 8o° C. 
A t that temperature the amine had a very low viscosity and was easy to mix with the 
binder.

A ll the work, from the spreading of the binder to the final rolling, was carried out 
independent o f weather conditions and therefore, sometimes, with very  wet aggregates.

Observations and Results

Adding an additive of the type employed in sufficient quantity makes road mixing 
with moist or even wet aggregate possible. T h at does not, however, mean that the water 
can be completely disregarded. F ieavy rains soften the surface of the gravel road to 
such a degree that it cannot carry the m ixing machines. I f  the mixture is wet when 
spread and compacted, large quantities of w ater w ill be enclosed in the finished pave
ment. Such water can cause trouble in the future. Even if the mixing is done in rain, 
it is advisable to postpone the laying of the mix and the compaction until dry weather.



Four main types of test stretches may be distinguished on the road:

1. V ery  dense aggregate, grading C, with cutbacks gave soft, unstable, bleeding pave
ments which very soon had to be covered with chippings to stabilize their surface. On 
some spots the water and binder were expelled together from the mix during compaction 
(Figs. 14 — 15).

2. Aggregate, grading A , with cutbacks, gave partly good, partly  bleeding pave
ments. On several places in the centre o f the road where traffic  compaction was rapid, 
the binder issued from the mix, so that bleeding and then scaling occured (Figs 16 — 20).

3. W ith naphthalene fluxed tar, the normal-graded aggregate of curve A  gave 
pavements with a rather rough surface. Ravelling occurred and the coarser stones were 
loosened from  the surface by traffic  (Figs. 2 1 — 22).

4. Open-graded aggregate B with cutbacks gave pavements o f an even but rough 
surface of good riding qualities (Figs. 2 3— 24). O nly very small damages have occurred, 
and the durability seems to be good. The advantages o f using an open graded aggregate 
when mixing moist or wet have been fu lly  demonstrated. The open graded aggregate is 
easy to lay on the road, absorbs only little water, dries out rapidly and is easy to m ix with 
binder. It is not so sensible to variations in the binder quantity as a dense-graded material 
and it also gives a surface that dries out rapidly. I f  the adhesion is reliable, the dura
bility o f the pavement ought also to be satisfying. The cutback grades M A  45 — 50 
and the tar grade T  35— 40 have proved to be easy to mix with the aggregates at the 
climatic conditions of M id-Sweden during late summer and early autumn. A  binder 
content of 4— 5 %  seems to be adequate for an open graded aggregate of max. 20— 25 
mm particles. The cutback used on the test road conformed to A .A .S .H .O . standard 
specification for M C  cutbacks. The vo latility  of the solvent, however, was rather low 
and in consequence the binder hardened slow ly in the pavement. A  more quick setting 
cutback than the one used seems to be better for Swedish weather conditions.

I f  the mechanical equipment is well adapted to the job a very  high speed can be 
reached with the road-mix method (Fig. 3).



F Ö R T E C K N I N G

Ö VER

P U B L IK A T IO N E R  F R Å N  SV E N SK A  V Ä G I N S T IT U T E T  

OCH STATENS V Ä G IN S T IT U T

M e d d e l a n d e n .

Svenska V äginstitutet.

1. Förslag till vägncmenklatur. Del i. Allmänna benämningar samt speciella benäm
ningar för undersöknings- och utsättningsarbeten, terrasserings- och beklädnadsar- 
beten, konstarbeten, vägmaskiner och redskap samt vägmärken. (Utgånget) ................  1925

2. Protokoll från det av Svenska Väginstitutet anordnade diskussionsmötet i tjälfrågan
i Luleå den 5 och 6 oktober 1925. (Utgånget) ..........................................................................  1926

3. Erfarenheter från Svenska Väginstitutets trafikräkningar åren 1924— 1925, av E.
Nordendahl. {Utgånget) ..................................................................................................................  1926

4. Del I. Erfarenheter från trafikräkningar i Gävleborgs län år 1925. Trafikens för
delning å vägnätets olika delar, trafikmängder m. m.
Del II. Några erfarenheter rörande användbarheten av masugnsslagg för vägända- 
mål, av E. Nordendahl.
Del III . Vägbeläggningar av silikatbehandlad makadam. (Utgånget) ...........................  1 91 7

5. Klorkalcium och sulfitlut som dammbindnings- och vägförbättringsmedel. En hand
ledning i användningen av dessa medel, av A. Lagergréen, E. N ordendahl och
N . Wiheck. (Utgånget3 se medd. 14) ............................................................................................  1927

6. Automobiltrafikens inverkan på byggnaders bestånd med hänsyn särskilt till bil
ringarnas beskaffenhet och fordonens hastighet. {Utgånget).
Bilaga: H . Kreiiger: Vibrationsmätningar i Norrköping 1926 ........................................... 1 91 7

7. Om motorfondens rörelse, speciellt i avseende på dess samband med vågbildningen
å vägar, av G. Blum. {Utgånget) ................................................................................................  1927

8. Metoder för och resultat av bergartsprovningar för vägändamål, av R. Schlyter.
(Utgånget) ............................................................................................................................................. 1928

9. Provvägen vid Braunschweig, av E. Nordendahl {Utgånget) .........................................  1928

10. Gatu- och vägbeläggningars slirighet, av E. Nordendahl. {U tg å n g et) ............................  1928

1 1 .  Förslag till vägncmenklatur. Del II. Vägbyggnadsmaterial av jord- och bergarter.
{Utgånget) ................................................................    1928

12. Uppmätning av ojämnheten hos vägars körbanor med s. k. skrovlighetsmätare, av
E. Nordendahl. {Utgånget) .............................................................................................................. 1929

13. Tjälproblemets grundfrågor. Sammanfattning av de viktigaste resultaten av pågå
ende undersökningar. I. A v  G. Beskow. {Utgånget) ............................................................. 1929

14. Klorkalcium och sulfitlut scm dammbindnings- och vägförbättringsmedel. En hand
ledning i användningen av dessa medel. Andra omarbetade upplagan............................. 1 9*9

15 . Dräneringens betydelse för vägarnas tjälförhållanden. Sammanfattning av de vik
tigaste resultaten av pågående undersökningar. II. A v G. Beskow. {U tg å n g et)   I 929

16.  Iakttagelser från en studieresa i bil genom Danmark och norra Tyskland, av E.
N ordendahl ..........................................................................................................................................  J 929



iy . Provväg vid Kristianstad mellan Ringelikors och västra Göinge härads gräns på
vägen Kristianstad— Hässleholm ................................................................................................... 1929

18. Vågbildning å vägar. Corrugations on road surfaces. Bidrag till utredning om or
sakerna till vågbildning å vägarna av Fr. Enblom  och G. Blum  (Utgånget) .............. 1929

19. Provvägen i Gävle på västra utfartsvägen ............................................................................  1929

20. Vägstudier i Danmark år 1929, av N . v. Matern ...............................................................  1930

2 1. De geologiska faktorernas betydelse för vägarnas tjälförhållanden, av G. Beskow.
(iUtgånget) .............................................................................................................................................  1930

22. Erfarenheter från provvägarna år 1929, av N . v. Matern. (Utgånget) ........................  1930

23. Svenska Väginstitutets trafikräkningar år 1929, av N . v. Matern ................. 1930

24. Om vägarnas bärighet vid vattenövermättning, av G. Beskow. (Utgånget) . I 93°

25. Om jordarnas kapillaritet, av G. Beskow. (Utgånget) ........................................................ 1930

26. Om isoleringsåtgärder mot tjälskott och tjälskjutning, av G. Beskow. (Utgånget) 1930

27. Några undersökningar rörande klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut och deras
lämplighet som dammbindningsmedel av G. Beskow  och N . v. Matern. (Utgånget) 1930

28. Bidrag till frågan om högklassiga vägbeläggningar i Sverige, av N . v. Matern . . . .  1930

29. Provvägen vid Kalmar. The experimental Road at Kalm ar, av N . v. Matern . . . .  1931

30. Om vägarnas allmänna ytuppmjukning i tjällossningen. Softening of Roads in
Spring, av G. Beskow  ....................................................................................................................... 1931

3 1. Vägstudier i Förenta Staterna 1930. Road Studies in the United States of America
1930, av T. Biide, G. Höckert, N. L idvall, N . v. Matern, A. Valsinger och E. P. 
W re tlin d .................................................................................................................................................. I 93I

32. Om indränkning cch ytbehandling. Grouting and Surface Treatment, av N . v.
Matern .................................................................................................................................................... 19 31

33. Erfarenheter från provvägarna år 1930. Experiences from the Test Roads 1930,
av F. Schiitz ......................................................................................................................................... 19 31

34. A sfalt och tjära för vägändamål. Asphalt and T ar for Road P u rp o ses ........................  19 31

35. Undersökningar rörande bromslängden för bilar vid olika väglag. Investigations
into braking Distances for Motor Cars under different Road Conditions, av G. 
Andersson och E. Lundeberg .........................................................................................................  19 31

36. Om användning av vägtjära utomlands. The Use of Road Tars Abroad, av S.
H allberg ...............................................................................................................................................  1932

37. Om korrugeringen och dess motarbetande. Corrugation on Gravel Roads and its
Counteraction, av G. Beskow  (Utgånget) ................................................................................. 1932

38. Avnötningsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of Wear on Pavements,
av N . v. Matern och Fr. Schiitz ................................................................................................... I 932

39. Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige. A  Statistical Survey of Motor
Vehicles in Sweden, av 19 3 1 års väg- och brosakkunniga .................................................  1932

40. Provning av betong vid betongvägar medelst provbalkar. Testing of Concrete for
Concrete Roads on Beams, av C. F o rsse ll...................................................................................  1933

4 1. Tjälens betydelse för vägbeläggningar. Influence of Frost Action in the Subgrade
on Pavements, av G. Beskow  .......................................................................................................  1933

42. Provvägen vid Borås. The experimental Road at Borås, av N . v. M a te r n .................. 1934

43. Utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor. Investigations about
Concrete Pipes for Road Culverts, av 19 3 1  års väg- och brosakkun niga ....................  J 934

44. Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Vägar. Technical-Economical
Researches into Road Construction and Transport in Sweden, av 19 3 1 års väg- och 
brosakkunniga. (Utgånget) .............................................................................................................. x934



45. Arbetsbeskrivningar för bituminösa vägbeläggningar. Standard Specifications for
Bituminous Pavements, utgivna av K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. (Utgånget) 1935

46. Enkla bituminösa vägbeläggningar på grusvägar. Low Cost Bituminous Roads, av
N . v. Matern och S. Hallberg .......................................................................................................  1935

47. Prcvvägen på Lidingön. The Lidingö T ar Pavement Test Road, av M. Rahlén . . . .  1935

48. Tjälbildningen och tjällyftningen med särskild hänsyn till vägar och järnvägar.
Soil Freezing and Frost Heaving, av G. Beskow  ...................................................................  1 9 3 5

49. Förhandlingar vid nordiska vägtekniska mötet i Stockholm år 1935. Proceedings
of the Scandinavian Road Technical Meeting at Stockholm 1935 ..................................  1936

50. Prov vägen på Blackebergsvägen. Test Road on the Blackeberg Road near Stock
holm ........................................................................................................................................................  19 36

j 1. Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm 1934. Tests with
Dust-laying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1934, av S. H allberg  . . . .  1936

52. Ytbehandling av grusvägar enligt Värmdömetoden. Experiences with double Sur-
fase Treatments on Gravel Roads, av A. S. Odelberg ........................................................  1936

53. Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm 1936. Tests with
Dust-laying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1 9 3 6 ........................................... 1936

54. Erfarenheter från statens väginstituts materialkontroll under åren 1935 och 1936.
Testing of Road Materials during 1935 and 1936. Report from the Swedish State 
Road Institute ......................................................................................................................................  1937

55. Undersökningar rörande stenkrossar. Some Investigations about Crushers ................ : 937

5 6. Utredning rörande bilbeskattningen. Road Technical Views on Motor Taxation,
av N . v. Matern och G. K u llb e r g ................................................................................................  1938

57. Fallkilen. A  new Method for Determining the Bearing Capacity o f Soils and
Gravel Roads, av F. Rengmark ......................................................................................................  1938

58. Arbetsbeskrivningar för vägbeläggningar. Standard Specifications for Pavements.
(iUtgånget) ............................................................................................................................................. 1939

59. Undersökningar rörande tunna betongbeläggningar på bärkraftig underbädd. Vibro-
betong och Hclterbetong. Some Investigations about Thin Concrete Pavements on 
Subgrade with Good Bearing, av N . v. Matern, H. Röhfors och G. Wästlund . . . .  1939

60. Faktorer som inverka på bituminösa beläggningars vattenbeständighet. The Resi
stance of Bituminous Pavements to Water, av S. H a llb e r g ...............................................  1939

6 1. Gatstensprovvägen Sanna—Hinsholmen. Sett Paving Test Road Sanna—Hinshol-
men, av A. Hjelm ér .........................................................................................................................  1941

62. Jämnhetsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of the Unevennesses of
Road Surfacings av N . v. Matern och G. Kullberg  ................................................. 1941

63. Snabb bestämning av bitumenhalten i vägbeläggningar. Rapid Determination of the
Bitumen Content in Pavements, av H. A rnfelt ...................................................................... 1 9A1

64. Arbetsbeskrivning för byggnad och underhåll av slitlager av grus. Specifications
for Gravel Roads, utgivna av K. Väg- och V attenbyggnadsstyrelsen .............................  1942

6 5. Försök med pågrus. Tests with Chippings, av N . v. Matern och A. H je lm é r ...........

66. Skador på betongvägar uppkomna genom saltbehandling vintertid. Damage on
Concrete Pavements by Wintertime Salt Treatment av H. A r n f e l t .............................  1943

67. Några undersökningar av snöskärmar. Some Investigations as to Snow Fences av
S. Hallberg  ........................................................................................................................................  1943

68. Undersökningar rörande konsistens hos betong. Investigations as to the Consistency
of Concrete Mixtures av N. v. Matern och N . O d e m a rk .................................................... *944

69. Statens väginstituts provvägmaskin. The Road Machine of the State Road Institute
av G. Kullberg  ....................................................................................................................................  1944



jo . Ett långtidsprov på betongrör. Iakttagelser på en tioårig provledning i aggressivt
myrvatten. A  Lond-time Test on Concrete Pipes. Observations on a Ten Years Old 
Pipe-line in Aggressive Moorland Water, av Hjalm ar Granholm  ........................   1944

71'. Sambandet mellan viskositet och temperatur för bituminösa bindemedel i grafisk
framställning. Graphical Representation of Viscosity o f Bituminous Substances as a 
Function of Temperature av S. H a llb e r g ...................................................................................  1945

72. Statens väginstituts inventeringar av naturliga vägmaterialförekomster (»Grusin
venteringar») 1933— 1944. Investigations into Natural Deposits of Gravel and other 
Material for Roads in Sweden 1933— 1944 av F. Rengmark ........................................... J 945

73. Undersökning av avnötning hos smågatsten i provvägmaskinen år 1945. Investi
gations into the Wear of Sett Pavings carried out with the Road Machine in 1945
av O. Gabrielson ................................................................................................................................ 1 947

74. Köldsprickor i gjutasfalt. Cracks in Mastic Pavements due to low Temperatures
av S. Hallberg  och N ils Lindholm  ..............................................................................................  1947

75. Tjärbeläggningar på Spångavägen 1946. Tests with T ar Pavements on the Spånga-
vägen near Stockholm 1946 av O. Martin ............................................................................... 1949

76. Distillation Analysis of Road Tars.
Metoder för destillationsanalys av vägtjäror av Sten H allberg  och H arry A rnfelt 1949

77. Undersökning av elasticitetsegenskaperna hos olika jordarter samt teori för beräk
ning av beläggningar enligt elasticitetsteorin. Investigations as to the Elastic Pro
perties of Soils and Design of Pavements according to the Theory of Elasticity av
N ils Odemark ................................................................................    I949

78. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av vatten. The
Adhesion of Bituminous Binders and Aggregates in the Presence of Water av Sten
H allberg  .................................................................................................................................................  1950

79. D ifferential Thermal Analyses of some Quaternary Clays of Fennoscandia by
U. Soveri ................................................................................................................  1951

80. Provväg med ytbehandlingar på Dalarövägen 1948. Test Road with Surface Treat
ments on the Dalarö Road near Stockholm 1948 av Sven G y l ls jö .................................. 1951

81. Amerikansk och svensk jordklassifikation speciellt för vägar och flygfält. American
and Swedish Soil Classification. Especially for Highways and Airfields av Gunnar 
Beskow  .................................................................................................................................................... 1951

82. Asfalters deformation och hållfasthet vid långsam och snabb belastning. Deforma
tion and strength of asphalts at slow and rapid loading av Rune E r ik s s o n ................ 19 51

83. Provvägen på Ekerö 1948. The Test Road at Ekerö 1948 av Björn Ö r b o m ..............  1952

84. En metod att på arbetsplatsen kontrollera bindemedelshalten i en bituminös be-
läggningsmassa genom bestämning av massans specifika vikt. A  Field Method for the 
Control of the Binder Content of a Bituminous M ix by Specific G ravity Measure
ments av Sten Hallberg ..................................................................................................................  1953

85. Dragprov på sandasfalt. Tension Tests on Sheet-Asphalt av Rune E r ik ss o n ..............  1954

R a p p o r t e r .

1. Erfarenheter från provvägen vid Bålsta under åren 1932 och 1933, av N . v.
Matern och S. Hallberg  ..................................................................................................................  1933

2. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1943 1934

3. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1935
(lUtgången) .............................................................................................................................................  1935

4. Hyvelblandning på kustvägen norr om Kalm ar år 1935, av N . v. M a te r n . 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 i januari 1939 1939

9. Maskinblandning av grusvägbana Södra Åsbo 1938— 1939, av G. Beskow. (U tg.) 1939

10. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1940 1940

1 1 .  Möjligheter till ökad användning av sulfitlut i Sverige ...................................................  1940

12. Bomullsväv scm inlägg i bituminösa beläggningar av S. Hallberg och A. Hjelm ér 1941

13. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1941 1941

14. Några undersökningar av sulfitlut, av H. A r n f e l t ................................................................. 1941

15. Provväg med olika pågrus vid Derome i Hallands län av A. H jelm ér och B.
Liljeqvist ............................................................................................................................................... 1941

1 6. Avnötningsmätningar på smågatstensbeläggningar ................................................................  1941

17. Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1943.
{Utgånget) ............................................................................................................................................. 1943

18. Möjligheter att 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 at a Viscosity of 500 
Centistokes av S. Hallberg ................................................................................................................... 1945

20. Kalciumkloridens dammbindningsförmåga vid låg temperatur. On the Dust Bind
ing Capacity of Calcium Chloride at low Temperature av H. A r n f e lt ......................... 1948

21. Stenkolstjärans lämplighet som tillsats till asfalt vid ytbehandling. Coal Tar as an
Admixture to Asphalt for Surface Treatments av S. H allberg  ........................................  1948

22. Bestämning av kornstorlek med hydrometer. Analysis of Particle Size with H ydro
meter, av Rune G a n d a h l ..................................................................................................................  1952

23. Försök med en beläggningssladd. A  multiple-blade-drag for bituminous retread work,
av Sten Hallberg  ...............................................................................................................................  1953

24. Some Research on Bituminous Materials at the Road Research Laboratory, Great
Britain. Några undersökningar av bituminösa material i England, av A. R . Lee . . . .  1953

25. Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial och dess betydelse för
vägbeläggningar. A short Treatise on the Adhesion of Bituminous Binders and Aggre
gates and its Importance to Road Pavements, av Sten H a llb e r g ......................................  1953



Pris 2 kronor


