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Företal.

I UTLAKDET AHVÄHDES mer än i vårt land, de enkla beläggningar, som 
åstadkommas genom indränkning eller ytbehandling. Det är endast vissa av 
våra städer, som ha någon längre erfarenhet om dessa arbetsmetoder. För 
beläggning på landsbygdens vägar i Sverige ha de ännu ej vunnit någon 
större spridning.

Denna publikation avser att tjäna som en orientering beträffande dessa 
arbetsförfaranden. Publikationen är baserad på erfarenheter från väginstitu- 
tets provvägar, framförallt den vid Kalmar, på studier utförda av väginsti- 
tutets ingenjörer under resor utomlands samt på studier av den omfattande 
litteraturen i ämnet. I dettä meddelande redogöres ej närmare för de bitumi- 
nösa bindemedel, som användas för de nämnda beläggningarna. I ett blivan
de meddelande från institutet kommer en orientering att lämnas för olika 
typer av asfalt och tjära för vägändamål, deras framställning, egenskaper 
och provning.

Vid utarbetandet av detta meddelande har ingenjören K. W. Rasmussen, 
Köpenhamn, medverkat, samt ingenjören vid väginstitutet Fr. Schiitz. Arbets
utskottet inom Svenska Väginstitutet har för granskning av detta medde
lande anlitat civilingenjörerna B. Dahlberg, J . Gendt och N. Wibeck.

Preface.

This publication will give a description of low-cost types of bituminous 
pavements, produced by grouting or surface treatments. These types of pave
ments have not yet got any great use on Swedish highways.

The publication is based on experiences from the test roads, constructed 
under the supervision of the Swedish Institute of Roads, on studies abroad 
by engineers of the institute and on studies of the rich litterature on this 
subject.

Stockholm i april 1931.
NILS v o n  MATÉRN.





OLIKA ARTER AV ASFALT- OCH TJÄR- 
BELÄGGNINGAR*

jA s f å L T  OCH T JÄ R A  ha på senare år fått en alltmer vidsträckt använd
ning inom vägtekniken. Ett stort antal olika arter av beläggningar ha upp
stått, framkallade av olika behov och förutsättningar. Med hänsyn till för
farandet vid tillverkningen och utförandet kan man indela beläggningarna i 
olika grupper.

En grupp bildas sålunda av sådana beläggningar, som framställas av asfalt- 
haltiga sten- eller jordarter, vilka i malet tillstånd utläggas på vägen. Exem
pel på dylika beläggningar äro stamp asfalt (bituminös kalksten), som utläg
ges i varmt tillstånd, och kyrock (bituminös sandsten), som utlägges i kallt 
tillstånd.

En annan och större grupp omfattar beläggningar, som tillverkas enligt 
den s. k. blandningsmetoden. Dessa beläggningar framställas genom meka
nisk blandning i maskiner av i regel uppvärmd asfalt eller tjära med upp
värmda och torkade stenmaterialier. Allteftersom den sålunda tillverkade be- 
läggningsmassan utlägges i varmt eller kallt tillstånd, erhålles två olika ty
per av beläggningar. Blandningsbeläggningar, utlagda varma, äro bl. a. gjut
as falt, sandasfalt, t opeka, asfaltbetong och tät t jär betong m. fl. Blandnings
beläggningar, som utläggas kalla, äro amiesite, colprovia, essenbeläggning, 
öppen tjärbetong m. fl.

De enklare beläggningar, som erhållas genom spridning av ett bituminöst 
bindemedel på ett nylagt makadamlager, kunna sammanföras till en grupp. 
Dylika beläggningar benämnas asfaltmakadam, tjärmakadam eller emulsions
makadam, beroende på om bindemedlet är asfalt, tjära eller emulsion. Det 
arbetsförfarande, som därvid användes, är indränkning.

Utsprides ett bituminöst bindemedel på en befintlig makadamväg, erhålles 
en annan typ av beläggning, som kan benämnas ytbehandlad makadam. Det 
förfarande, som därvid användes, är ytbehandling. Det är uteslutande de 
båda sista grupperna, som i detta meddelande komma att behandlas.

En annan närstående grupp av beläggningar äro de, som utföras genom 
spridning av ett lättflytande bituminöst bindemedel på en grus- eller jordväg. 
Åstadkommes därvid en intim blandning äv vägbanans material och binde
medlet med hjälp av motorväghyvlar eller andra redskap, kallas metoden 
ytblandning (engelska »mixed in place»). Detta arbetsförfarande kommer 
icke heller att beröras i denna publikation.

* I denna publikation avses med bitumen den del av asfalt och tjära, som är löslig i 
kolsvavla. Såväl asfalt som tjära anses sålunda innehålla bitumen och benämnas bituminösa 
bindemedel, liksom beläggningar framställda av dem, benämnas bituminösa beläggningar.



ALLMÄNT OM IN D RÄN KN IN G OCH 
YTBEHANDLING

Med indränkning förstår man spridning av ett bituminöst bindemedel på 
ett nylagt makadamlager, varvid bindemedlet tränger något ner i makadam
lagret, därpå följande utbredning av finmakadam eller grus samt vältning.

Ytbehandling utföres antingen som första behandling av en gammal maka- 
damväg i gott stånd eller som underhåll av tidigare ytbehandlad eller in
dränkt vägbana. Ytbehandlingen består i spridning av ett bituminöst binde
medel samt därefter följande utbredning av finmakadam eller grus samt 
eventuellt vältning.

Indränkningen är antingen fullständig (helindränkning) eller lätt (halv- 
indränkning). Vid den fullständiga indränkningen, som är det äldsta, av de 
båda indränkningsförfarandena, är makadamlagret öppet och makadamste
narna genom lagrets hela tjocklek bundna av bindemedlet. Vid den lätta in
dränkningen, som på senare tid fått stor användning, fyllas hålrummen i 
makadamlagret till största delen med grus eller sand, och makadamstenarna 
bindas av bindemedlet endast i övre delen. Bitumenåtgången och därmed 
även kostnaden är därför större för den fullständiga indränkningen.

Genom olika variationer i utförandet äro gränserna mellan de båda in
dränkningsförfarandena och ytbehandlingsmetoderna ofta rätt obestämda.

Den vanliga makadamvägen, som väl lämpade sig för hästtrafiken, visade 
sig icke vara en lämplig konstruktion för den hastiga motortrafiken, som rev 
upp makadamstenarna. Därav framgick, att dessa voro i behov av en bättre 
inbördes förankring i ytan.

Där man vid motortrafikens början hade makadamvägar, försökte man 
tidigt att genom ytbehandlingar med asfalt eller tjära förse dem med en 
dammfri och mer hållbar yta. I vårt grannland Danmark (jämför Svenska 
Väginstitutets meddelande nr 20), liksom i England, Frankrike och Tyskland 
har man i stor utsträckning systematiskt gått in för dylika beläggningar.

I vårt land äro förhållandena något olika, i det vi i regel ej ha makadam
vägar i så gott stånd, att man med fördel kan göra en ytbehandling direkt 
på dem. I regel — med undantag för städerna — torde det för oss gälla vid 
utförandet av dessa enkla beläggningar att först utlägga ett makadamlager 
och indränka detta.

Indränkningsmetoden innebär en förbättring av den gamla makadambe
läggningen, i det att bindemedlet — asfalt eller tjära — övertager den funk
tion, som i makadamvägbanan utföres av bindjorden. Makadamen sprides



och vältas på samma sätt, men bindemedlet ger beläggningen en större och 
mer beständig hållbarhet än den, som förefinnes i en vanlig makadamväg.

Principen för indränkningsförfarandet är att med sorterat stenmaterial 
uppbygga en så tät massa som möjligt, att åstadkomma en beläggning, som 
har ett skelett av grova stenar, vilket tätas och fastkilas av mindre sten eller 
grus och som genom det tillsatta bindemedlet erhåller större motståndskraft 
mot de angripande krafterna.

Den förnämsta uppgiften för bindemedlet i en indränkt och därefter yt- 
behandlad vägbana är att täcka ytorna av de översta stenarna och därigenom 
bibringa den bindekraft, som erfordras för att kvarhålla de mindre stenarna 
mellan ytorna av de stora stenarna, så att de icke rivas loss av trafiken. En 
annan viktig uppgift för bindemedlet är att tillsammans med stenmaterialet 
bilda ett tätande och sammanhängande lager, som förhindrar ytvattnets ned
trängande.

Bindemedlet i en indränkt vägbana är ej i stånd till att stabilisera ett löst 
utlagt makadamlager. Tvärtom skall det utlagda makadamlagret först väl
tas, tills stenskelettet är så fast sammanpressat, att det endast företer obe
tydlig rörelse. Innan stenlagret sålunda i sig självt är så stabilt som möjligt, 
bör bindemedlet icke spridas.

För att full stabilitet skall erhållas kan man antingen fylla lagrets hålrum 
delvis med grus (ev. bindande) eller mindre sten. Eller också kan till indränk
ningen användas ett bindemedel (ev. med tillsats av filler), som har tillräck
lig stabilitet, sålunda en hårdare asfalt- eller tjärsort. I detta senare fall 
måste stenlagret vara öppet och en helindränkning utföras.

En ofullständigt stabiliserad indränkningsbeläggning är ej i stånd att för
hindra rörelser i beläggningen, när trafiken kommer på. Ett överskott av 
bitumen kan tvärtom underlätta uppkomsten av rörelser och vågbildning.

Till indränkning och ytbehandling användes asfalt eller tjära i uppvärmd, 
emulgerad eller löst form. Den emulgerade asfalten eller tjäran benämnes 
resp. asfalt- eller tjäremulsion. Löst asfalt eller tjära kallas asfalt- eller tjär- 
lösning (asfalt- eller tjärsolution).

Dessa olika bituminösa bindemedel ha olika egenskaper och betinga på 
denna grund olika metoder vid användningen.

En jämförelse mellan de olika bindemedlen med hänsyn till deras lämp
lighet för indränkning och ytbehandling ger vid handen bl. a. följande: 

Asfalten är mycket beständig mot inverkan av luft och sol. Tjäran i en 
beläggning undergår däremot så småningom förändring, i det att flyktiga 
beståndsdelar bortgå samt dessutom en viss förändring sker av tjärans mole
kylära struktur, polymerisation, vilket allt medför ett hårdnande och en 
minskning av klibbkraften hos tjäran. De bortgående ämnena fylla samma 
uppgift som vattnet i en emulsion, d. v. s. kunna anses som transportör av 
de kvarstannande beståndsdelarna. Denna förändring hos tjäran är större 
i partier, som ligga i ytan än i partier djupare ned. Hänsyn till denna för



änderlighet hos tjäran bör tagas vid utförandet. Tjära, som användes för in- 
dränkning, bör sålunda vara rätt hård, medan tjära för ytbehandling kan 
vara mjukare, avsevärt mjukare än asfalt för samma ändamål. De bortgå
ende ämnena äro på sätt och vis att anse som en merkostnad för tjäran.

För en beläggning, som regelbundet förses med ett nytt slitlager genom 
ytbehandling, är tjärans föränderlighet i ytan givetvis av mindre betydelse.

Tjäran har vanligen ca io— 15 % större specifik vikt än asfalt. Med 
samma viktmängd och samma tjocklek hos bitumenskiktet kan man sålunda 
täcka ca 10— 15 % större yta med asfalt än med tjära.

Vanlig tjära har bättre nedträngningsförmåga i en vägbana än asfalt. 
Den lämpar sig på denna grund bättre än asfalt för första ytbehandlingen 
av en makadamväg samt för lätt indränkning. Tjära anses ha större klibb- 
kraft än asfalt, särskilt vid låg temperatur.

Vid en jämförelse mellan behandling med uppvärmd asfalt eller tjära och 
behandling med emulsion förtjänar följande anföras.

Uppvärmningen av asfalten eller tjäran fordrar vissa maskinella anord
ningar, kokare, förvärmare m. m., vilka ej erfordras vid emulsionsbehand- 
ling. Emulsionerna kunna spridas med enkla handredskap, eventuellt direkt 
från faten. Likaså drager uppvärmningen en viss kostnad samt tager viss tid. 
Det är icke alltid möjligt att planlägga arbetet, så att man undgår uppehåll 
i arbetet under tiden för uppvärmningen.

De varma bindemedlen fordra en absolut torr vägbana samt dessutom 
varmt väder. Likaså måste pågruset vara fullständigt torrt. Där ej dessa vill
kor uppfyllas, riskerar man ett misslyckande, i det att bindemedlen icke 
fästa vid stenmaterialet, icke nedtränga i vägbanan i önskad utsträckning 
och ej heller bli mättade med stenmaterial utan överskott av bindemedel 
uppstår. Emulsionerna kunna däremot spridas på fuktig vägbana och i fuk
tigt väder, dock ej i regn. Därigenom kan man utföra emulsionsbehandling 
under längre tid av året än de varma behandlingarna, vilket har särskild be
tydelse i vårt land med dess korta, kalla och ofta regniga somrar.

Emulsionerna äro i regel mer lättflytande än de uppvärmda bindemedlen. 
De stelna ej heller så fort efter spridningen som dessa. Därigenom erhålles 
vid behandling med emulsion lättare en jämn vägbana än vid varma behand
lingar med asfalt eller tjära.

Emulsionerna ge tunnare bitumenhinnor kring stenarna, varigenom mera 
sten vid emulsionsbehandling upptages och fasthålles i förhållande till bitu- 
menmängden. Detta förhållande innebär även, att risken för överskott på 
bitumen är mindre vid emulsionsbehandling. Det är framförallt ett sådant 
överskott på bitumen, som vid dessa enkla beläggningar bör undvikas. Ett 
dylikt överskott ger upphov till »blödningar» sommartid samt vågbildning.

Emulsionerna ha f. n. ungefär samma pris som asfalt och tjära men inne
hålla ca 50 % vatten. Vid en sådan jämförelse bör man dock även hålla i 
minnet den nyss nämnda egenskapen hos emulsionerna att binda mer sten
material samt icke behöva uppvärmas, varigenom prisförhållandena i viss 
mån utjämnas.

Emulsionerna ha den olägenheten, att de icke äro beständiga vid lagring



utan koagulera efter kortare eller längre tid. Därjämte förändras deras lätt- 
flutenhet med tiden.

En olägenhet med emulsionerna är vidare deras känslighet vid frost. Det 
finnes f. n. få emulsioner, som tåla några timmars frost utan att taga all
varlig skada. Vissa emulsioner ha tendens att återemulgera. I en beläggning, 
framställd av en sådan emulsion, kan bitumenet under inverkan av regn och 
trafik upplösas och försvinna.

Några fackmän anse, att emulsionerna icke ge samma bindekraft som de 
uppvärmda bituminösa bindemedlen. Huruvida detta är riktigt, är ännu 
ofullständigt utrett.

Asfalt- och tjärlösningar ha på senare tid börjat användas för enklare be
läggningar, bl. a. i Förenta Staterna. Även i Sverige ha mindre försök där
med blivit utförda. Dessa bindemedel torde i framtiden komma att erhålla 
vidgad användning.

De beläggningar, som erhållas genom indränkning och ytbehandling, ligga 
med avseende på standard, beskaffenhet och kostnad mellan grusvägbanan 
och de högklassiga beläggningarna. De äro dammfria och ha ej som grus
vägen perioder, då vägbanan är blöt, spårig och smetig.

Väl utförda ha dessa beläggningar en jämn vägbana, som bereder trafiken 
samma eller obetydligt mer rullningsmotstånd än de högklassiga beläggnin
garna. Vid utförandet måste emellertid särskild uppmärksamhet ägnas alla 
faktorer, som kunna inverka på jämnheten.

Beroende på den omsorg och de redskap, som användas, de materialmäng
der, som förbrukas, samt de kostnader, som nedläggas, erhållas beläggningar 
av varierande typ med större eller mindre hållbarhet. De bästa typerna ligga 
de högklassiga beläggningarna mycket nära och kunna vid en okulär besikt
ning knappast skiljas från dem. För att erhålla bästa möjliga resultat er
fordras lämpliga material, framförallt bör stenmaterialet vara lämpligt, samt 
användning av en god teknik.

Indränkta och ytbehandlade vägbanor kräva ett regelbundet underhåll. 
De äro till skillnad från de högklassiga beläggningarna s. k. underhållsbe- 
läggningar. Beroende på den omsorg, som nedlagts vid utförandet, samt på 
trafiken, behöva dylika beläggningar genomgående ytbehandlingar varje, 
vartannat eller vart tredje år, stundom kanske med ännu längre mellanrum. 
Vid dessa ytbehandlingar förses alltså beläggningen med ett nytt, tunt slit
lager.

Beroende på mängden av makadam och bindemedel, som behöver utläggas 
med hänsyn till vägens beskaffenhet och trafikmängden, varierar anläggnings
kostnaden för dessa beläggningar mellan i kr/m2 och 4 kr/m2. Den årliga 
underhållskostnaden i medeltal för flera år uppgår till mellan 15 öre/m2 och 
40 öre/m2 vid rationellt ordnat arbete i något så när stor skala.

En ekonomisk jämförelse mellan beläggningar, framställda genom indränk
ning eller ytbehandling, och högklassiga beläggningar är utförd i tabellerna 
nedan:



Tabell angivande nuvärdet av anläggnings- och totala 
underhållskostnaden vid en beläggning, framställd genom 

indränkning eller ytbehandling.

Anläggningskostnad
kr/m2

Å r l i g t  u n d e r h å l l

15 öre/m2 30 öre/m2 45 öre/m2

N u v ä r d e  kr/m2

i: — 4 : — 7 : — 10: —
2: —• S: — 8 : — 1 1 : —
3: — 6: — 9: — 12: —

4: — 7• — 10: — 13 : —

T  abell angivande nuvärdet av anläggningsombyggnads- 
och underhållskostnaderna vid högklassiga beläggningar.

Anläggningskostnad
kr/m2

Tid mellan varje ombyggnad

15 år 20 år 25 år

N u v ä r d e  k r m 2

5
_ 9: 66 8: 34 7: 62

6 — 10: 66 9: 34 8: 62
7 — 11:  66 10: 34 9: 62
8 — 12: 66 1 1 :  34 10: 62
9 — 13: 66 12: 34 11 :  62

10 — 14: 66 13: 34 12: 62

Vid dessa kalkyler är räntesatsen antagen till 5 %. För beläggningen, 
framställd genom indränkning eller ytbehandling, är ingen amorteringskost- 
nad beräknad, utan beläggningen anses kunna städse hållas i stånd genom 
ytbehandlingar.

Kalkylerna rörande de högklassiga beläggningarna äro utförda på så sätt, 
att varje ombyggnad beräknats kosta 4 kr/m2, således mindre än anlägg
ningskostnaden. Den högklassiga beläggningen anses sålunda ha ett visst rest
värde vid livslängdens slut. Vidare har antagits, att den högklassiga belägg
ningen är underhållsfri de första 5 åren, men därefter kostar 6 öre/m2 i år
ligt underhåll.

Av tabellerna framgår exempelvis, att en indränkningsbeläggning med en 
anläggningskostnad av 4 kr/m2 och en underhållskostnad av 30 öre/m2 är 
billigare än en högklassig beläggning, som kostar 6 kr i anläggning med 15- 
årig livslängd."'

De enkla beläggningarna, framställda genom indränkning och ytbehand
ling, kräva avsevärt mindre anläggningskostnad, varför svårigheten att an

* Jämför även Svenska Väginstitutets meddelande 28, sid. 65, där för de högklassiga 
beläggningarna mer ogynnsamma antaganden blivit gjorda.



skaffa erforderligt kapital i många fall torde tvinga till val av dessa belägg
ningar i stället för högklassiga, i anläggning dyrare beläggningar.

De nämnda enkla beläggningarna torde särskilt vara lämpliga på grus
vägar med olämpligt planläge, vilka i en framtid måste omläggas, men där 
stark trafik och höga underhållskostnader omedelbart fordra en bättre och 
förstärkt vägbana.

De enkla beläggningarna utgöra en god grund för dyrbarare vägbelägg- 
ningar, varför deras utförande ofta kan vara motiverat på vägar med väx
ande trafik, innan trafiken vuxit sig så stark, att en högklassig beläggning 
är berättigad.

De enkla beläggningarna, framställda genom indränkning och ytbehand
ling, förmå, om de äro väl utförda, att upptaga en betydande trafik, därest 
ej en tung och stark hästtrafik framgår. Sådan erfarenhet föreligger bl. a. 
från Förenta Staterna och vårt grannland Danmark. I Dansk Vejlaborato- 
riums berättelse nr 2 av år 1931 angående resultat, vunna på olika ytbehand
lade provsträckor, angives, att de vunna erfarenheterna ge vid handen, att 
ytbehandlade vägar kunna hållas i stånd genom en årlig ytbehandling, när 
den dagliga trafikmängden icke överstiger ca 250 ton per breddm (ca 1,250 
ton på 5 m bredd) med ca 30 % hästtrafik eller ca 400 ton per breddm 
(ca 2,000 ton per 5 m bredd) med ca 18 % hästtrafik. Därest hästtrafiken 
ligger procentuellt ännu lägre, torde vägen sannolikt kunna tåla en väsent
ligt större trafik, men härom ger det föreliggande försöksmaterialet ingen 
upplysning.

De resultat, som erhållits på den danska prowägen på Roskildevägen, 
byggd år 1926, äro i detta samband även av intresse."' På denna väg är tra
fiken uppdelad i 3 kategorier: luftringad motortrafik, massivringad motor
trafik samt hästtrafik.

Ärliga utgifter per m2 till förräntning och underhall av ytbehandlade 
makadamkörbanorna på Roskildevägen.

Luftringar..........................
M assivringar...................
Hästtrafik..........................

U n d e r h å l l Daglig trafikmängd

Reparationer 
okt. 1926—okt. 1929 Yt-

behand-
ling

kr/m2

Totala 
utgifter till 
underhåll 

kr/m2

ton pr 
bredd m.

ton på 
5.5 m. 
breddtotalt kr pr år 

och m2

65: 20 
30: 36 

268: 48

0: 12 
0: 06 
0: 50

O! 09 
OJ 09 
O.' 17

0: 21 
0: 15 
0: 67

805
100
45

4430
55°
280

* Meddelelser fra Vejlaboratoriet nr 3: Forsogsvejbanen paa Roskildevej, sid. 123.
Trafikuppgifterna i den näst sista kolumnen äro hämtade ur den danska berättel

sen och avse trafikmängden uträknad på bredden av den 3 m breda körbanan. Siffrorna 
i den sista kolumnen äro beräknade vid väginstitutet med ledning av uppgifterna i den 
näst sista kolumnen.



Den danska berättelsen över prowägen framhåller emellertid det vansk
liga i att överföra resultaten med hänsyn till utgifterna för underhållet från 
de korta provsträckorna till förhållandena i praktiken. Resultaten ge emel
lertid en god inblick i de olika trafikslagens inverkan. Särskilt tydligt fram
går, vilken ödeläggande inverkan, som en trafik enbart med hästdragna for
don åstadkommer. Berättelsen framhåller emellertid, att därest hästtrafiken 
kombineras med motortrafik, slitningen blir mindre, än om enbart hästtrafik 
förekommer. Man kan sålunda icke av siffrorna i tabellen draga några slut
satser beträffande en trafik, sammansatt av olika trafikslag.

Väginstitutets provvägar ha på grund av den korta observationstiden icke 
ännu lämnat resultat, varav bestämda slutsatser om underhållskostnaden för 
de enkla bituminösa beläggningarna kunna dragas.



UTFÖRANDET AV INDRÄNKNING OCH
YTBEHANDLING

1. Undergrundens beskaffenhet.
För alla asfalt- och tjärbeläggningar, såväl sådana av mer högklassig art, 

exempelvis sandasfalt och asfaltbetong, som sådana av enklare slag, tarvas 
en god och bärkraftig undergrund. Den relativt ringa tjockleken, 5 ^ 7  cm, 
hos dessa beläggningar medför, att fordonens tyngd icke utbredes i nämn
värd grad över underlaget. Dylika beläggningar äro icke tillräckligt styva 
utan ge efter för undergrundens rörelser. Sättningar i grunden och formför
ändringar tillfölje tjälskjutningar komma därför att avspegla sig i ytan så
som ojämnheter, varjämte sprickbildning kan uppstå.

Det är sålunda av största vikt vid alla asfalt- och tjärbeläggningar, ay 
enklare eller dyrbarare typ, att vägkroppen under beläggningen är möjligast 
homogen och försedd med ett bärlager, som förmår fördela trycket över 
större yta. Man kan givetvis icke helt avlägsna rörelser i vägkroppen. Tjäle 
och varierande fuktighet komma alltid att orsaka sådan rörelse. Genom 
lämpliga åtgärder bör man emellertid eftersträva, att dessa ofrånkomliga 
rörelser ske jämnt och utan permanenta förändringar.

De åtgärder, som kunna rekommenderas för ett förstärkande av under
grunden, äro bl. a. följande:

1) dränering av vägkroppen genom bl. a. sänkning av grundvattenytan. 
Därigenom minskas i hög grad tjälens skadliga inflytande (Svenska Vägin
stitutets meddelande nr 15);

2) bortschaktande av närmast ytan befintliga tjälkänsliga jordarter eller 
dylika, som äro i hög grad känsliga för variation av fuktigheten;

3) utbredande av ett utjämnande och isolerande lager av god, homogen, 
icke tjälskjutande jordart;

4) utförande av ett bärlager av makadam eller packsten. Ett sådant lager 
har icke allenast betydelse för utbredning av trycket utan är även fördel
aktigt för vägkroppens dränering.

Alla erforderliga arbeten av denna art tillhöra varje genomgripande för
bättring av en väg. De äro nödvändiga att verkställa, innan kostnader ned
läggas på en bättre körbana. Grunden bör förbättras, innan körbanan för
bättras.

Det förtjänar i detta sammanhang påpekas nyttan av att vid mera genom
gripande grundförstärkning eller omläggning låta trafiken bearbeta vägba
nan, innan denna förses med en bituminös beläggning.

2. Fullständig indränkning (helindränkning).
Den fullständiga indränkningen skiljer sig från den lätta indränkningen 

däri, att man avser stenlagrets bindande till större djup, varför större mängd



bindemedel påföres och stenlagret måste vara mer öppet. Den fullständiga 
indränkningen är därigenom dyrare.

Den fullständiga indränkningen har hittills varit den mest använda i 
Sverige. Vid fullständig indränkning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
proportionen mellan bitumen och stenmaterial, så att överskott av bitumen 
icke uppstår, när stenmaterialet efterkomprimeras av trafiken. Dylikt över
skott medför risk för vågbildning. Många av de i Sverige utförda belägg
ningarna av detta slag ha emellertid stått sig mycket bra.

Vid fullständig indränkning kan man som bindemedel använda uppvärmd 
asfalt, tjära eller emulsion. Gott resultat erhålles i allmänhet lättast med 
asfalt. Tätheten hos det makadamlager, som skall indränkas, bör avpassas 
efter viskositeten hos det bindemedel, som användes.

Asfaltmakadam.

Stenlagret. Sedan underbädden och bärlagret iordningställts på sätt, som 
förut beskrivits, utbredes det makadamlager, som skall indränkas.

Vid fullständig indränkning göres icke någon fyllning med grus i hålrum
men mellan makadamstenarna.

Makadammaterialet bör vara av ett starkt och segt, icke vittrat eller 
sprucket material. Grovmakadamen utsättes visserligen icke direkt för trafi
kens slitning, som träffar det finare ytlagret. Med hänsyn härtill vore det 
tänkbart att använda mindre hårda och slitstarka stenarter till grovmaka
damen. Det är dock alltid bäst att taga det starkaste material, som går att 
uppbringa även för grovmakadamen.

Makadamstenarnas storlek är av betydelse för lagrets stabilitet och styrka 
och för ytans jämnhet. Stabiliteten och styrkan kräva stor stenstorlek, jämn
heten liten. Man brukar i regel välja, när bergarten är hård, storleken 45— 
60 mm (runda hål).*

* Benämningen av stenmaterial kan ske efter olika grunder. Sålunda kan stenmaterialet 
benämnas efter storleken av hålen i de siktar eller såll, som användas i praktiken vid sor
teringen. Härvid bör emellertid observeras, att vid sorteringsverk sorteringen alltid blir mer 
eller mindre ofullständig, varför en dylik benämning har ett begränsat värde och endast 
hänför sig till ett visst sorteringsverk. Riktigare är att benämna stenmaterialet efter det 
resultat, som erhålles genom kontroll av storleken genom siktning eller sållning i labora
torium. Det bör därvid observeras, att ett fyrkantigt hål släpper genom större stenar än ett 
runt hål, som har diametern =  hålets sida, varför man erhåller olika resultat, om sorte
ringen sker medelst siktar (fyrkantiga hål) eller såll (runda hål). I nedanstående skala anges 
en jämförelse mellan storleken av stenmaterial, sorterat genom siktar och genom såll, vilken 
skala utan större fel kan användas för de flesta stenmaterial.

Såll: o IO  20 30 40 50 60 70 80 90 mm. håldiam.

Siktar: o IO  20 30 40 5O 60 70 mm. fri maskvidd.

Fig. 1. Skala för jämförelse mellan såll och siktar.

I denna publikation benämnes stenmaterialet efter det resultat, som skulle erhållas om 
materialet sorterades på såll (runda hål) i laboratoriet.



Fig. 3 (under till vänster). Olämpligt utfört stenlager. Långa smala stenar och sådana av olik
artad storlek göra lagret mindre homogent.

Fig. 4 (under till höger). Ett jämnt och likartat utseende av stenlagret är nödvändigt, om en
homogen beläggning skall erhållas.

När det gäller tunnare beläggningar än 7 cm löst mått, torde storleken 
30—45 mm vara lämpligare. Stenarna böra vara av ensartad storlek. Är 
stenmaterialet av mycket varierande sammansättning, blir lagret icke homo
gent. På somliga ställen blir en samling av enbart grova stenar och på andra 
enbart fint material. När sedan bindemedlet påföres, sjunker detta ned olika 
på olika ställen, och man erhåller en mängd svaga punkter. Det bör efter
strävas ett möjligast likartat arbete av högsta kvalitet utan möjlighet för 
ogynnsamma tillfälligheter att spela in.

Stenarna böra ha en möjligast kubisk form. Långsmala stenar ha mindre 
styrka. Olika stenkrossar och olika bergarter lämna i detta avseende mycket 
olika produkter. Uppmärksamheten bör vara riktad på detta förhållande.

Tjockleken av makadamlagret avpassas efter underlagets beskaffenhet 
och trafiken. På en tidigare makadambelagd eller packstenssatt väg kan man 
nöja sig med liten tjocklek, 6—7 cm löst mått. Vid starkare trafik och på 
tidigare icke makadamiserad väg bör lagret tagas tjockare, 10 cm löst mått, 
stundom kanske mera. Såsom förut är framhållet, är avsikten med indränk- 
ningslagret dock icke att förstärka svag undergrund. Den bör tidigare vara 
förstärkt.

Fig. 2 (över). Olämpligt 
utfört stenlager. Av väl
ten krossad sten hindrar 
bindemedlet att ned

tränga.



Utbredningen av makadamen bör ske omsorgsfullt. Lagrets tjocklek och 
tvärsektion böra vara de föreskrivna. Bäst utlägges makadamen mellan 
sidoformar av trä med en höjd, motsvarande det lösa makadamlagrets tjock
lek. På dessa sidoformar, som böra utsättas med omsorg, kan en mall upp
läggas, varigenom en kontroll av lagrets jämnhet och rätta bombering er
hålles. Härigenom sparas ofta material.

Det lösa makadamlagret vältas med io— 12 tons vält utan vattning. Vält- 
ningen börjas vid en av kanterna och skall fortskrida mot mitten. När vält- 
ningen är verkställd på ena väghalvan, påbörjas den vid andra vägkanten. 
Ojämnheter och sättningar, som uppstå under vältningen, avhjälpas, varvid 
makadamlagret på dessa platser upprives och erforderlig ny makadam till
föres.

Motståndet mot vågbildning i en indränkt beläggning är i väsentlig grad 
beroende av makadamlagrets stabilitet, stenarnas hopkilande i varandra till 
en fast, mekaniskt väl hopbunden massa. Vältningen bör därför fortsättas, 
tills stenlagret blivit väl hoppressat. Dessförinnan får spridningen av binde
medlet icke utföras. Vältningen bör emellertid icke fortsättas, tills stenarna 
krossas. Ej heller bör så tung vält användas, att detta inträffar. Bindemedlets 
uppgift är endast i mindre grad att stabilisera beläggningen. Dess mjukhet i 
varmt väder gör, att man ej kan lita på detsamma i detta avseende.

Innan indränkning utföres, bör den framställda makadambanan noga kon
trolleras med avseende på jämnheten. Med fördel torde man härtill kunna 
använda rätskiva och mall. Eventuellt förekommande ojämnheter upprivas 
och justeras, vid behov genom påförande av nytt material.

Bomberingen av den färdiga vägbanan och sålunda även hos det stenlager, 
som skall indränkas, bör icke överstiga 1/e0 av vägbredden. En låg bombe
ring minskar risken för slirning vid halt väglag. Den täta och jämna ytan 
hos asfalt- och tjärbeläggningar medför, att vattnet lätt avrinner, vilket 
motiverar en lägre bombering än den som vanligen brukas på grusvägar.

Indränkningen. Asfalten bör ha en penetration av mellan n o °  och 150°. 
Penetrationen bör givetvis icke vara ensamt bestämmande vid val av asfalt
sort. Även droppunkten och stelningspunkten böra bl. a. inverka på valet.

Asfalten uppvärmes till 150°— 180°. Om bitumenet är för kallt, blir ned- 
trängningen dålig, och överskott uppstår lätt med blödning i varmt väder 
som påföljd, överhettas bitumenet under längre tid, blir detsamma skadat.

All varmbehandling förutsätter torr vägbana och torra stenmaterialier 
samt varmt väder. En lufttemperatur av över +  io°, helst mer, bör vara 
rådande.

Spridningen av asfalten bör ske mycket jämnt över ytan. Bristande nog
grannhet i detta avseende inverkar menligt på resultatet, överskott av asfalt 
på enstaka punkter ger upphov till blödning eller vågbildning i beläggningen.

Bäst och jämnast sker spridningen från tankvagnar med tryckspridar- 
anordning. I Sverige är sådan maskinell spridning ännu icke vanlig. Van
ligen sker spridningen här för hand med kannor, försedda med ett mun-



Fig 5 (över). 
Spridning av 

asfalt från 
tankvagn.

Fig. 6 (under till vänster). Sprid
ning av kilsten från lastbil under 
gång. Till lastbilen är kopplad en 
spridaranoraning, som med en ro
terande rörelse utslungar stenen.

Fig. 7 (under till höger). Avjam
ning av kilsten med en traktor

driven borste före vältning.

stycke, som ger en bred stråle. Spridningen sker vanligen i strimmor, paral
lellt med vägriktningen, men även ofta i strimmor i 45° vinkel mot denna.

Asfaltmängden, som utsprides första omgången, beror av stenlagrets tjock
lek, stenstorleken samt även på det följande utförandet. Om stenstorleken 
är 45—60 mm, lagertjockleken är ca 6 cm fast mått och man endast utför 
2 spridningar, torde en asfaltmängd av 6.5—8 kg/m2 första gången i all
mänhet vara lämplig.

Omedelbart efter första spridningen av asfalt, utbredes »kilsten». Ända
målet med denna kilsten är att fylla hålrummen mellan grovmakadamen och 
kila fast denna. Kilstenen bör icke utläggas till sådan mängd, att ett nytt 
lager bildas ovanpå grovmakadamen. Kilstenens storlek bör även avpassas 
efter denna uppgift.

Om grovmakadamen har storleken 45—60 mm, bör kilstenens storlek väl
jas 15—25 mm. Om kilstenen har större storlek än den nu nämnda, är 
det svårt att få ned den i hålrummen. Mängden kilsten bör vara ca 20— 
30 lit/m2. Kilstenen, liksom grovmakadamen, bör vara ren och dammfri.

Omedelbart efter bredningen av kilstenen vältas vägbanan, innan asfalten 
hunnit hårdna. Om vädret är mycket varmt, kan det vara nödvändigt att 
något uppskjuta vältningen, tills asfalten börjar stelna. Under vältningens 
utförande kan det visa sig nödvändigt att påföra mer sten, om ytan visar sig



Fig. 8 (över). Asfalten 
utsprides med hand

kanna.

Fig. 9 (under till vän
ster). Indränkt grov

makadam.

Fig. io (under till hö
ger). Kilsten över grov
makadamen efter in
dränkningen, utbredd 

och vältad.

stenfattig eller sättningar uppstå. Vältningen fortsättes, tills stenlagret blivit 
jämnt och fast.

Därest spridningen av asfalten sker med tankvagn, bör man särskilt tillse, 
att vältningen blir tillräcklig, enär tankvagnens kapacitet är väsentligt större 
än en välts, varför en naturlig önskan att utnyttja denna större kapacitet 
kan leda till, att vältningen försummas.

Efter vältningen bortsopas eventuellt befintliga lösa stenar, som icke bun
dits, varefter ytan är färdig för den andra asfaltspridningen eller slut
behandlingen.

Asfalten sprides därvid på samma sätt, som förut beskrivits. Asfaltmäng
den utgör vanligen 2—3 kg/m2. Asfalten täckes omedelbart med pågrus av 
storleken 5— 15 mm, om kilstenen haft storleken 15—25 mm. Mängden av 
pågrus, som vanligen utgör 10— 15 lit/m2, skall avpassas, så att ett obetyd
ligt överskott erhålles utöver den mängd, asfalten kan binda. Pågruset fast
pressas därefter mellan kilstenen genom vältning, medan asfalten ännu är 
varm.

En på detta sätt framställd asfaltmakadam har en grov, mosaikartad yta, 
om den är rätt framställd. Den totala asfaltåtgången är vid det nu beskrivna 
förfarandet 8.5— 1 1 .o kg/m2.

Stundom användes ett förfarande, som något avviker från det nu nämnda. 
Därvid utföres 3 spridningar av asfalt; första gången ca 6.5 kg/m2, andra 
gången ca 2.5 kg/m2 och tredje gången ca 1.5 kg/m2.



Fig. i i  (till vänster). Stenlager, vältat färdigt för indränkning med emulsion, relativt tät yta 
Fig. 12 (till höger). D:o, mindre tät yta.

Emulsion smak ad am.
Stenlagret utföres i huvudsak på samma sätt som nyss beskrivits för asfalt

makadam, vad beträffar stenens kvalitet, utbredningen, vältningen m. m. 
Man torde dock ofta med fördel kunna utlägga ett tunt lager av bindande 
grus före makadamens utbredning, varigenom en bättre stabilisering av ma
kadamlagret erhålles. Denna fyllning av de understa hålrummen kan även 
uppnås genom lätt rivning av den befintliga vägbanan. Härvid bör dock 
försiktighet iakttagas, så att ej gruset tränger för högt upp. Med hänsyn till 
emulsionernas större lättflutenhet måste stenlagret vara tätare, än då varm 
asfalt sprides.

Denna större täthet kan åstadkommas genom att icke ha stenarna av så 
likartad storlek som vid asfaltmakadam, utan använda en storlek varierande 
mellan 20 och 60 mm. Dock bör sådant stenmaterial vara väl blandat, så 
att ett homogent lager erhålles, utan att de grova stenarna samlas på ett 
ställe och de mindre på ett annat.

En annan metod är även att först utbreda ett lager grovmakadam 45 — 
60 mm, som vältas. Därefter utbredes ett lager kilsten av storleken 15 — 
25 mm, till storlek och mängd avpassat efter hålrummen i grovmakadamen. 
Genom lätt vältning pressas kilstenen ned i dessa hålrum. Det är ofta nöd
vändigt även vid helindränkning med hänsyn till emulsionens lättflutenhet 
att fylla hålrummen i makadamlagret med grus. Det är av stor vikt, att emul
sionen icke sjunker till bottnen av lagret och lämnar ytan fattig på asfalt.

Därefter utföres spridningen av emulsionen med 5— 8 kg/m2, varefter av
täckes med pågrus av storleken 5— 15 mm. Före spridningen bör ytan fuktas 
genom vattenbegjutning. Den andra behandlingen utföres med 2—4 kg/m2 
emulsion. Den totala emulsionsåtgången bör icke överskrida 10— 12 kg/m2. 
Stundom utföres emulsionsmakadam genom spridning av bindemedlet 3 gån- 
ger (fig. 13, 14).

Trafiken bör icke insläppas, förrän emulsionen hårdnat.
Emulsion för fullständig indränkning är i allmänhet av samma slag som



Fig. 13 (till vänster). Emulsionsmakadam, indränkt första gången.
Obs. De tunnare asfalthinnorna jämfört med varmbehandling fig. 9.

Fig. 14 (till höger). Emulsionsmakadam, indränkt andra gången före ytbehandling.

vid lätt indränkning. Man kan möjligen för detta ändamål föredraga en 
mer asfaltrik emulsion, som kan tillåtas ha högre viskositet. Emulsionerna 
ge mindre bitumenhalt i beläggningen än den, som erhålles med de varma 
indränkningarna. Med dem undvikes å andra sidan lättare det överskott på 
bitumen, som utan ett omsorgsfullt utförande kan uppstå vid de varma 
behandlingarna, varjämte arbetet kan utföras även i fuktigt väder.

T  järmakadam

utföres på liknande sätt som beskrivits för asfaltmakadam eller emulsions
makadam. Dock bör särskild uppmärksamhet ägnas åt, att makadamlagret, 
som skall indränkas, erhåller en till tjärans viskositet avpassad täthet.

Tjäran bör vara av en hög viskositet, detta med hänsyn till att tjäran i 
bottnen mycket sent eller aldrig kan hårdna på det sätt, som är möjligt, då 
den sprides i ett tunt lager på vägytan. En viskositet av 40— 120 sek. enligt 
standardviskosimetern (eller Hutchinson) torde i detta fall vara önskvärd. 
Det är av vikt, att en tjära av lämplig viskositet användes, då fullständig 
indränkning därmed göres. Indränkning med tjära innebär med hänsyn till 
bindemedlets mjukhet vissa risker, som tala mot dess användning för detta 
ändamål. Spridningen utföres så, som beskrives å sid. 29 och följande.

Tjäran uppvärmes till en temperatur av n o °— 130°. Vid spridningen bör 
vägbanan och använda stenmaterialier vara torra, och varmt väder vara rå
dande. Lufttemperaturen bör vara över +  io°, helst högre.

3. Lätt indränkning, (halvindränkning).

Erfarenheten har visat, att det icke är nödvändigt, att vid en indränkning 
bitumenet tränger ända ned i bottnen av stenlagret. Det har även vid stark 
trafik ofta visat sig tillräckligt, om endast makadamlagrets övre del är bun
det med asfalt eller tjära, vilken del är särskilt påfrestad av de upprivande 
krafterna hos en hastigt gående bil. Förutsättningen härför är emellertid, att



Fig. 15 (till vänster). Utbrett vältat makadamla
ger, ännu ej fyllt med grus.

Fig. 16 (till höger). Grusfyllt och vältat maka
damlager, färdigt för indränkning.

makadamlagret i sig självt är stabilt, i sin undre del väl bundet av bindande 
grus samt uppbyggt av sorterat stenmaterial, som är väl hopkilat och sam
manfogat till en möjligast tät massa. En förutsättning för ett gott resultat är 
vidare, att en riktig proportion mellan bindemedel och stenmaterial förefin
nes i beläggningen, överskott av asfalt eller tjära har till följd, att de en
skilda stenarna erhålla en alltför tjock bitumenhinna omkring sig. Vid varm 
väderlek mjuknar bitumenet, varvid trafiken åstadkommer större inre rörelse 
i en beläggning med mycket bitumen mellan stenarna. Därigenom uppstår 
risk för vågbildning samt blödning i ytan.

Uppvärmd asfalt användes nästan aldrig för lätta indränkningar. Orsaken 
härtill är den, att asfalten är så tjockflytande, att den ej förmår nedtränga 
i ett stenlager med grus utan lägger sig som en hinna ovanpå, vilken hinna 
lätt lossnar.

Uppvärmd tjära användes, fast i mindre utsträckning, för lätt indränkning.
För lätt indränkning torde emulsionerna ha vissa fördelar framför övriga 

bindemedel, beroende bl. a. på, att de ha större nedträngningsförmåga än de 
varma bindemedlen och äro lättare att arbeta med.

Asfaltlösning (asfaltsolution) har under senaste åren försöksvis prövats för 
lätt indränkning. Den torde härtill ha vissa förutsättningar. Dess lättfluten- 
het medger jämn spridning, varjämte den har en god nedträngningsförmåga. 
Fiuruvida man kan använda en stor mängd asfaltlösning per ytenhet, är be
roende av, i vad mån de flyktiga tillsatsmedlen snabbt försvinna samt på 
beskaffenheten och mängden av den produkt, som kvarstannar i vägen.



Emulsionsmakadam.

Stenlagret. Enär vid lätt indränkning endast beläggningens övre del är 
bunden av bindemedlet, måste den övriga delen av stenlagret vara väl bun
den på annat sätt. Man fyller därför stenlagrets undre del med grus till en 
höjd av i å 2 cm från ytan. Man har tidigare ansett, att detta grus skulle 
vara rent och stritt, så att det bituminösa bindemedlet lätt skulle kunna 
tränga ned i detsamma. Emellertid torde man i viss mån ha överskattat för-

Fig. 17. Emulsionen sprides.

mågan hos emulsionerna att tränga ned även i lerfritt grus. I själva verket 
inskränker sig denna nedträngningsförmåga till en eller annan cm. Användes 
ett väl bindande, något lerhaltigt grus, blir stabiliteten hos stenlagret väsent
ligt ökad. Grus med 20 % lerhalt har använts med gott resultat. Det bör 
emellertid framhållas, att man vid användning av lerhaltigt grus bör om
sorgsfullt rengöra makadamstenarna i ytan före bindemedlets spridande, enär 
redan en liten mängd lera hindrar detta att fästa. Vid denna rengöring bör 
mycket vatten användas.

Olika metoder finnas för fyllning av hålrummen i makadamen med grus. 
Är det befintliga materialet i vägbanan av god bindande beskaffenhet, kan 
man lämpligen uppriva denna till några centimeters djup före makadamlag
rets utbredande. Eller ock kan man på vägbanan utbreda ett tunt lager av 
bindande grus under makadamlagret. När makadamlagret därefter vältas, 
pressas det lösa materialet upp i makadamlagrets hålrum. Man kan vidare 
fylla makadamlagret, sedan det är utlagt, genom att nedborsta på det
samma utbrett grus under samtidig vattning och vältning. För att minska 
vattenåtgången kan man börja med att söka nedborsta gruset torrt. Det 
är därvid fördelaktigt att först sprida gruset över ytan och låta det ligga 
så en stund att torka, innan nedborstningen påbörjas. Den sista delen av 
detta arbete bör dock alltid utföras med vattenbegjutning och vältning, så 
att hålrummen i makadamen bli ordentligt fyllda. Vältningen och vattnin
gen fortsättes, tills makadamlagret är fullt fast och icke rör sig under välten.



Fig. 20. Den färdiga ytan efter andra behandlingen.

Det är av stor betydelse för ett gott resultat, att makadamlagret på detta sätt 
blivit stabiliserat. De enskilda stenarna i ytan skola ligga så fast, att de ej 
rubbas genom sopning.

Innan indränkningen utföres, bör den framställda makadambanan kon
trolleras med avseende på jämnheten och bomberingen. Härtill kan med för
del användas mall. Eventuellt förekommande ojämnheter upprivas och jus
teras. Bomberingen bör icke överstiga Ve o av vägbredden.

Indränkningen. Utförandet bör avpassas efter de använda materialierna 
och kan givetvis varieras. I allmänhet torde följande förfarande ge gott 
resultat.

Omedelbart före emulsionens spridning sopas och vattnas vägbanan om
sorgsfullt, så att allt löst grus, all smuts och lera avlägsnas. Ytan skall där
efter ha ett jämnt utseende med makadamstenarna rena och gruset mellan 
dem på föreskrivet djup. Stenarna skola, såsom förut är nämnt, vara väl 
fastsittande.

Spridandet av emulsionen sker ofta med handkannor, försedda med ett mun
stycke, som ger en bred stråle. Vanligen börjar man i mitten — när hela 
vägbredden behandlas på en gång — med en strimma i vägens längdriktning 
och fortsätter därifrån mot kanterna. Emulsionen skall påföras i så stor 
mängd, att den icke alldeles sjunker ned i gruset. Det måste finnas så mycken 
emulsion kvar över gruset, som behövs för att binda den finmakadam, som 
omedelbart efter spridningen skall utbredas och som skall uppfylla fogarna 
mellan de stora stenarna. Om emulsionen helt och hållet sjunker ned, måste 
mer emulsion påföras. Om det blir för mycket emulsion på något ställe^

Fig. 19. Ytan rensopad 
efter första behand

lingen.

Fig. 18. Emulsionen 
nyss utspridd.



måste denna utjämnas åt sidorna med kvast e. d. Man måste vidare se till, 
att emulsionen ej flyter ut mot sidorna.

Spridningen av emulsionen kan även ske med maskiner. Om dessa äro ut
rustade med fastsittande spridanordning, så att maskinen sprider ett jämnt 
lager över vägbanan, bör man alltid gå efter med handkannor och kvast och 
justera de ställen, som fått för mycket eller för litet emulsion. Vägbanan är 
nämligen aldrig fullt ensartad. Den tarvar olika mängd bindemedel på olika 
ställen.

Emulsionsåtgången vid dylik lätt indränkning kan variera mellan 3.5 och 
5 kg/m2. Åtgången kan regleras genom att man fyller gruset mellan maka
damstenarna till olika höjd samt använder mer eller mindre grovt grus.

Genast sedan emulsionen spridits på ovan angivet sätt, i varje fall innan 
den blivit svart, avtäckes vägbanan med ett tunt lager finmakadam, som 
sprides så jämnt som möjligt. Därest emulsionen blivit utspridd med maskin, 
bör tillses, att denna finmakadam kan påföras med motsvarande snabbhet. 
Detta stenlagers uppgift är att fylla de öppna fogarna mellan de grova ste
narna och så att säga kila sig fast mellan dem. Storleken av denna »kilsten» 
bör avpassas efter de befintliga hålrummen i ytan. I regel torde 5 — 15 å 
25 mm makadam härtill vara lämplig. Mängden av kilstenen bör likaså av
passas efter de befintliga hålrummen. Det får ej bildas ett nytt lager ovan
på grovmakadamen, vilket lager lätt krossas vid den efterföljande vältnin- 
gen. Oftast torde ca 10 lit/m2 sådan finmakadam vara lämplig kvantitet.

Omedelbart efter kilstenens utbredning vältas vägbanan, så att kilstenen 
pressas ned mellan de stora stenarna och kilas fast. Till en början skall man 
endast välta litet. Om någon emulsion upptränger till ytan under vältningen, 
skall man avtäcka sådana ställen med ett tunt lager finmakadam. Under vält
ningen tillses, att kilstenen är jämnt fördelad.

Några timmar efter indränkningen, och innan emulsionen har helt och hål
let bundit, utföres en grundligare vältning. Dagen därpå kan trafiken släppas 
in. Efter någon tid, högst 1 månad, utföres den första ytbehandlingen, sasom 
i det följande beskrives.

T  järmakadam.

Man torde icke vara fullt ense, hur konsistensen hos tjäran bör vara vid 
lätt indränkning. En lättflytande tjära tränger bättre ned, men den är mju
kare, så att "viss risk för rörelse i beläggningen uppstår i varmt väder. Tjäran 
kan i sådan väderlek verka som smörjmedel. Den tjära, som befinner sig i 
ytan av en beläggning, hårdnar rätt snart genom oxidation, bortdunstning 
av flyktiga delar samt polymerisation. Till följd härav kan man till en tunn 
ytbehandling använda en tjära av mjuk konsistens. Ju mer tjära man inför 
i en beläggning, dess svårare har den att hårdna. Ju mer tjära man använ
der, dess hårdare bör dess konsistens därför vara. Tjärans konsistens bör 
sålunda bl. a. avpassas efter den myckenhet, man vill använda.

När en mycket trögflytande tjära användes, bör makadamlagret vara mer 
öppet och en metod användas, som står den fullständiga indränkningen 
närmare.



Konsistensen hos tjäran bör vara avpassad efter utförandet. Då makadam
lagret är fyllt med grovt grus eller, då kilsten är utlagd i förväg mellan de 
grova makadamstenarna, torde en viskositet av 40—70 sek. enligt Stan- 
dardviskosimetern (eller Hutchinson) vara lämplig. Är makadamlagret myc
ket tätt, bör tjäran ha en mindre viskositet, under 20 sek. Tjockflytande

Fig. 21. Indränkning med tjära,

tjära är särskilt riskabel att använda i kallt väder. Användes en tjära av låg 
viskositet, bör man vara försiktig, så att man ej sprider för mycket, och att 
den ej sjunker för djupt.

Indränkningen. Vid spridningen av tjäran skall vägbanan vara väl ren
gjord genom sopning samt vara fullt torr och vädret varmt. I kallt väder 
kallnar den uppvärmda tjäran hastigt vid beröring med de kalla stenmate- 
rialierna. Därvid blir tjäran tjockflytande och hård, varigenom nedträng- 
ningen blir sämre och ett visst överskott av tjära i förhållande till sten
materialet lätt uppstår.

Den uppvärmda tjäran utsprides till en mängd av ca 2—3 kg/m2.
Tjäran uppvärmes till en temperatur av n o °— 130°. Spridningen, som 

helst bör företagas med maskin, utföres så, som beskrives å sid. 29 och föl
jande sidor.

Efter spridningen av tjäran avtäckes vägbanan med 15—20 å 25 mm 
finmakadam ca 10 lit/m2. Därest kilsten av denna storlek blivit utlagd före 
indränkningen, skall stenstorleken i avtäckningsmaterialet vara mindre, lämp
ligen 5— 15 mm. Stenmaterialet, som påföres, skall vara torrt och rent. Efter 
dess utbredande företages omedelbart en lätt vältning, varefter vägen kan 
trafikeras. Ungefär en månad efter indränkningen utföres den första ytbe
handlingen. Användes härtill även tjära, bör den sammanlagda tjäråtgången 
för indränkningen och första ytbehandlingen icke överskrida 4 kg/m2.

Det är av vikt, att spridningen av tjäran och täckmaterialet sker jämnt. I 
tillämpliga delar bör förfaringssättet, som förut beskrivits för emulsions- 
makadamen, även tillämpas för tjärmakadam.



4. Ytbehandling.

Vid en ytbehandling utsprides relativt obetydlig mängd varm asfalt, tjära 
eller emulsion, som därefter avtäckes med pågrus. Ytbehandling utföres på 
en befintlig makadamväg eller som underhållsåtgärd på en tidigare indränkt 
eller ytbehandlad vägbana. När det genom ytbehandlingen framställda yt
skiktet slitits så mycket, att de grova makadamstenarna ligga delvis synliga, 
är tiden i regel inne för en ny ytbehandling. Dylika ytbehandlingar skola 
sålunda utföras såsom regelbundna underhållsarbeten, vilka återkomma varje 
eller vartannat år eller med ännu större uppehåll, beroende på trafikens art 
och mängd, och den omsorg, med vilken de verkställts.

Det genom en ytbehandling framställda ytskiktet bör vara så slitstarkt som 
möjligt, ha en jämn yta, vara stabilt, så att ej deformationer eller vågor upp
stå, samt ha skrovlig, icke slirig yta. Ytskiktets kvalitet beror på beskaffen
heten av det ingående bindemedlet och stenmaterialet, på den inbördes pro
portionen mellan dem samt givetvis även på, att arbetet utföres med omsorg, 
med lämpliga redskap och under tjänlig väderlek.

Stenmaterialets beskaffenhet. Stenmaterialet är det ämne i ytlagret, som 
företrädesvis skall upptaga trycket och slitningen från trafiken. Ett bitume- 
nöst bindemedel har i större eller mindre grad karaktär av vätska, varför 
stenmaterialet måste ge den nödvändiga stabiliteten. Det är likaså stenmate
rialet, som skall åstadkomma den önskade skrovligheten hos ytan, som bör 
vara möjligast stenmättad. Stenmaterialet har därför stor betydelse för 
resultatet.

Det bör vara motståndskraftigt både mot slag och krossning (hästhovar, 
järnhjul, vältning), alltså segt och starkt. Runda korn av naturgrus ha större 
styrka än krossat stenmaterial, men det senare blir lättare upptaget av binde
medlet och bättre fastkilat på grund av sin kantighet. Bland fackmännen äro 
meningarna delade, vilket av dessa material som bör föredragas. Styrkan

Fig. 22 (till vänster). Tiden är inne 
för en ytbehandling; de grova ma

kadamstenarna ligga bara.

Fig. 23 (till höger). Fuktfläckar efter 
ett regn antyda ofta otäthet, och att 
ytan är mogen för en ytbehandling.



hos stenmaterialet är även beroende av kornstorleken. Om kornen bli till
räckligt små, kunna slagen från trafiken icke så lätt ytterligare sönderdela 
dem, enär ett sådant slag icke träffar ett enstaka korn utan många. Av denna 
orsak äro finkorniga beläggningar såsom sandasfalt och stampasfalt särskilt 
slitstarka. Om däremot stenarna äro så stora, att slagen från trafiken träffa 
enstaka stenar, blir styrkan hos stenen större, ju större den är.

De enskilda stenarna böra ha tillnärmelsevis kubisk form. Flata eller lång
smala stenar äro olämpliga på grund av, att de lättare sönderkrossas. Olika 
krossar och olika bergarter ge i detta avseende olika resultat.

Den lämpligaste storleken hos pågruset beror även av den nödvändiga sta
biliteten i ytskiktet. Med hänsyn till denna bör pågruset ha en i förhållande 
till den önskade tjockleken av ytskiktet lagom stor stenstorlek, kantiga korn 
samt dessutom en viss mängd fina korn för att fylla mellanrummen mellan 
de grova. Om åter partiklarna äro så små, att de ligga i flera lager på var
andra, försvagas givetvis stabiliteten. Bindemedlets konsistens och utföran
det av ytskiktet, om vältning utföres eller ej, bör även inverka på val av 
stenstorlek. Ett lättflytande bindemedel, som icke stelnar för hastigt, så
som en tunn tjära eller emulsion tillåter användningen av ett stenmaterial, 
som till gagn för stabiliteten har en lämplig blandning av fina och grova 
partiklar, så att en relativt ringa hålrumsprocent kan uppnås. Ett vid 
spridningen tjockflytande och hastigt stelnande bindemedel såsom tjockfly
tande tjära eller asfalt kan blott upptaga den behövliga stenmängden, om 
pågruset genom vältning pressas ned i ytan. Detta senare förutsätter, att på
gruset måste vara grovt och dessutom av likartad storlek. Om pågruset inne
håller varierande storlekar, och dessa icke fördelas fullt jämnt över ytan, 
kommer välten att vila antingen på enbart de stora stenarna eller på de par
tier av avtäckningsmaterialet, där detta ligger tjockast. Följden blir då ett 
ojämnt ytlager.

Även om bindemedlet är lättflytande, kan icke alltför fint material an
vändas. Stoftfina partiklar i pågruset lägga sig vid spridningen som ett lager 
ovanpå bindemedlet och hindra därigenom vidhäftningen mellan bindemed
let och de större stenpartiklarna.

Stenstorleken bör dessutom avpassas så, att man erhåller en möjligast 
skrovlig yta. Detta talar för användningen av stora stenar i pågruset.

Stenstorleken bör tagas större vid första ytbehandlingen av en väg än vid 
de följande behandlingarna.

En sammanfattning av det ovan anförda beträffande stenmaterialets be
skaffenhet ger vid handen, att stenmaterialet bör vara starkt och segt, i syn
nerhet vid stark hästtrafik och vid användningen av bindemedel, som kräva 
vältning. De enskilda stenarna böra vara möjligast kubiska, ju grövre sten- 
partiklar, dess starkare bör bergarten vara. Av hänsyn till stabiliteten och 
önskemålet om skrovlig yta böra stenarna vara stora. Det beror av binde
medlets lättflytenhet, i vad mån som man till gagn för stabiliteten kan ha 
en mindre mängd fint material i pågruset. Ju tunnare bindemedlet är, dess 
lägre kan man sätta den undre gränsen för storleken av pågruset. Lerfint 
eller stoftfint material böra dock ej användas. Den största kornstorleken bör



Fig. 24 (under). Dåligt utförd ytbehandling, 
för mycket bindemedel.

Fig. 25 (till höger). Skadad ytbehandling med 
asfalt på grund av överskott på asfalt. Asfalten 

har fastnat på ett kärrhjul och upprivits.

avpassas efter lagtjockleken, mängden bindemedel, bindemedlets beskaffen
het m. m. Ju  mer tjockflytande bindemedlet är, desto grövre och mer likar
tat i storlek måste pågruset vara.

Proportionen mellan mängden bindemedel och mängden pågrus är vidare 
av stor betydelse. Det får icke vara för litet bindemedel, så att sammanhanget 
i ytskiktet blir lidande. Det är å andra sidan lika viktigt att icke tillföra så 
mycket bindemedel, att stenmaterialets stabilitet upphäves på så sätt, att de 
enskilda stenarna »simma» i bindemedel. Bindemedlet har till uppgift att 
understödja och förbättra stabiliteten.

Ju tunnare konsistens, som bindemedlet har vid spridningen, desto tunnare 
kan bitumenhinnan mellan de olika stenarna bli, desto bättre blir stabiliteten 
intill en viss gräns, och desto mer sten och mindre bindemedel åtgå för att 
åstadkomma en viss tjocklek av ytlagret. Denna omständighet talar till för
mån för de lättflytande bindemedlen, tunn tjära och emulsion. Det är ett av 
erfarenheten styrkt faktum, att man med emulsionsbehandling kan binda en 
avsevärt större mängd sten än vid behandling med varm asfalt. Räknar man 
stenmängden i förhållande till den utfällda asfaltmängden, har det av emul
sionen framställda asfaltskiktet i flera fall bundit ca 50 å 60 % mer sten 
än ett dylikt skikt framställt av varm asfalt. En emulsionsbehandlad yta 
blir därför i regel stabil gentemot blödningar vid stark värme. Detta kan 
givetvis även uppnås vid riktigt utförda, varma behandlingar, som verkställts 
i lämplig väderlek, och som erhållit en fullt stenmättad sammansättning.

Före ytbehandlingen böra alla hål och sår lagas på sätt, som beskrives i 
det följande å sid. 35.

Innan bindemedlet sprides, skall vägbanan rengöras. Resultatet av ytbe
handlingen är väsentligen beroende på den omsorg, med vilken detta arbete



Fig. 26 (till vänster). Rengöring av vägbanan för hand före emulsionsbehandling. 
Fig. 27 (till höger). Rengöring av vägbanan med traktordriven borste.

utföres. Damm, löst gi*us och smuts, som täcker makadamlagret och som 
hindrar bindemedlet att fästa vid makadamstenarna, skola bortsopas. Bäst 
verkställes denna sopning först med sopmaskin. Den sista sopningen bör dock 
alltid ske för hand, så att de punkter, som sopmaskinen ej kunnat rensa till
räckligt, även bli upprensade. Därvid kan det även vara nödvändigt att an
vända vatten. Vid den första sopningen med maskinkraft eller för hand an
vändes helst stålborstar eller piassavakvastar, vid eftersopningen dessutom 
hår- eller fiberborstar. När bindemedlet sprides, skola stenarna i vägbanan 
vara fullt rena.

En ytbehandling utföres olika, om det är den första ytbehandlingen av en 
makadamväg eller om det gäller därpå följande behandlingar.

Den första ytbehandlingen av en makadamväg bör utföras med emulsion 
eller tjära. Varm asfalt, som har sämre nedträngningsförmåga, bör icke an
vändas till första behandling. Den första behandlingen kräver större mängd 
bindemedel än efterföljande ytbehandling.

De efterföljande ytbehandlingarna kunna utföras med asfalt, tjära eller 
emulsion.

Ytbehandling med tjära.
Vid spridning av tjära skall vägbanan vara fullkomligt torr. Vid inträf

fande regnväder måste arbetet genast avbrytas och icke fortsättas, förrän 
vägen torkat. Det är även av stor betydelse för ett gott resultat, att yttjär- 
ningen utföres i varmt och torrt väder.

Tjäran uppvärmes till så hög temperatur, att den blir tunnflytande, dock 
högst till i i o °  å  130°. Uppvärmningen och spridningen sker i regel med 
maskiner. Vid mindre arbeten kan spridningen utföras med handkannor.

Tjärspridningsmaskiner finnas av flera olika slag (jfr Svenska Väginsti- 
tutets meddelande nr 20). Spridningen sker med eller utan tryck. Tjäran för
delas antingen med slang och stril, som för hand föres över vägbanan, eller 
ock med en vid maskinen fastsittande spridaranordning, som fördelar tjäran 
över viss bredd, medan maskinen går framåt. Vid spridningen användas ofta



två »tjärkokare» samt en flyttbar pump med spridaranordning. Medan in
nehållet i den ena kokaren sprides på vägen, uppvärmes tjäran i den andra 
kokaren, varefter spridanordningen överflyttas till denna, när den första 
kokaren är tom. Kokarna böra ha tillräcklig rymd, så att ej uppehåll i arbe
tet uppstår för uppvärmning.

Det är av vikt, att tjäran sprides jämnt över vägbanan. För mycket tjära 
på något ställe åstadkommer blödning sommartid, medan för litet tjära åstad-

Fig. 28. Rensopad yta av makadamväg före ytbehandling.

kommer svaga punkter, där sår kunna uppstå. När vägbanans båda hälfter 
behandlas var för sig, bör mittfogen därför ägnas särskild uppmärksamhet. 
Om tjäran på något ställe blivit ojämnt fördelad, utjämnas överflödig tjära 
genom borstning med borstar eller gummiskrapor. Eventuellt utföres en kom
plettering med mer tjära.

Tjäråtgången anpassas efter vägens beskaffenhet, så att ett fullt täckande 
lager erhålles. En rå yta kräver mer tjära än en slätare. Vid första behand
lingen av en makadamväg användes i regel ca 1.5—2 kg/m2, stundom mera. 
Vid senare behandlingar är i regel åtgången ca 0.6— 1 kg/m2, därest vägen 
icke är starkt sliten.

Vid första behandlingen av en makadamväg bör användas en lättflytande 
tjära med viskositeten 3—20 sek. enligt standardviskosimetern (eller Hut
chinson). Vid följande behandlingar bör konsistensen vara något mer tjock
flytande, 20—40 sek. Fackmännen äro likväl ej ense om den lämpligaste 
konsistensen av vägtjära för olika ändamål. Nu nämnda siffror äro i nära 
överensstämmelse med vanlig praxis i Tyskland och Danmark.

Sedan tjäran blivit utspridd, skall den avtäckas med pågrus i ett så jämnt 
lager som möjligt. Grusspridningen utföres för hand eller bättre med hjälp av 
maskiner. Den utföres vanligen genast efter tjärningen, men i vissa fall kan 
det vara lämpligt att vänta en eller annan timme, så att tjäran får tillfälle 
att tränga ned djupare. Pågruset skall vara lerfritt och torrt samt av den



beskaffenhet, som tidigare beskrivits. Stenstorleken bör avpassas efter väg
banans råhet och efter tjärmängden. Dessutom är stenstorleken beroende av, 
om vältning utföres eller ej. Till första ytbehandlingen, när tjärförbruknin- 
gen är ca 2 kg/m2 och vältning utföres, kan stenstorleken lämpligen vara 
5 — 15 mm. Om vältning icke utföres samt vid senare ytbehandlingar, bör 
storleken vara mindre och omkring 2— 10 mm. Därvid bör dock det finaste 
materialet endast utgöra en mindre del av pågruset. Stenstorlekens övre 
gräns bör bestämmas med hänsyn till tjärmängden (en dansk regel anger,

Fig. 29. God, yttjärad vägbana.

att maximistorleken hos pågruset bör vara 10 X a mm, där a är tjärmäng
den i kg/m2). Åtgången av pågrus är vanligen ca 5—8 lit per kg tjära.

Det är i allmänhet tillrådligt att utföra vältning vid ytbehandlingar. Däri
genom nedpr issas pågruset jämnare, än om man för detta ändamål endast 
litar på trafiken. I varje fall torde det vara nödvändigt att utföra vältning 
vid första ytbehandlingen av en väg, och när man använder en tjock tjära. 
Vältning bör ej utföras så länge och med så tung vält, att pågruset krossas. 
Om vältning utföres, kan man, som nyss är nämnt, använda större sten- 
storlek i pågruset, varigenom skrovligare och mindre slirig yta erhålles.

Ytbehandling med asfalt.
Liksom vid yttjärning är det ett nödvändigt villkor för ett gott resultat 

vid ytbehandling med asfalt, att vägbanan är alldeles torr och att vädret är 
varmt och torrt.

Asfalt till ytbehandling bör vara mjukare än till indränkning, penetration 
180—220. Asfalten uppvärmes till ca 150°— 180°.

Spridningen av asfalten sker i allmänhet med för detta ändamål speciellt



konstruerade maskiner. Det finnes även maskiner, som kunna användas så
väl för ytbehandling med tjära som med asfalt. Vid mindre maskiner spri
des asfalten för hand med slang och stril. Vid större maskiner sprides binde
medlet från vid maskinen fastsittande spridningsanordningar, som sprida 
bindemedlet till konstant bredd, medan maskinen går framåt (Svenska Väg- 
institutets meddelande nr 20). De sistnämnda maskinerna äro i regel för
sedda med släpande skrapor, som utjämna bindemedlet på vägbanan.

Om maskinen icke sprider asfalten tillräckligt jämnt, bör asfalten utjäm-

Fig. 30. Med asfalt indränkt väg i Övertorneå, Norrbotten, ca 15 km söder 
om polcirkeln. Fotot taget år 1929, 4 år efter anläggningen.

nas med hjälp av gummiskrapor, vilket arbete bör ske omedelbart efter 
spridningen, enär asfalten stelnar mycket hastigt på vägbanan.

Vid mindre arbeten kan asfalten uppvärmas i transportabla kokare och 
från dessa spridas med handkannor i ett tunt lager, som utjämnas med gum
miskrapor. Sådan handspridning måste ske med stor omsorg. Den torde i 
allmänhet ge sämre resultat än maskinspridningen.

As faltåt gängen — på tidigare behandlad väg — bör vara ca o .6— 
1.0 kg/m2.

Omedelbart efter asfaltens spridning måste den avtäckas med pågrus. Det 
är av vikt, att gruset sprides, medan asfalten ännu är varm. Pågruset bör 
vara av ett dammfritt, torrt och gott stenmaterial, fritt från lera, smuts och 
fina beståndsdelar samt av den beskaffenhet, som tidigare beskrivits.

När grusmaterialet utbredes på asfalten, är denna redan rätt hård. Fint 
material kan alls ej upptagas, utan lägger sig underst och hindrar de grova 
kornen att fastna. Man riskerar, att obetydligt stenmaterial upptages, om 
detta är fint. Denna risk är större vid asfaltbehandling än vid tjärbehandling. 
Den undre gränsen för stenmaterialet bör därför vid varmasfaltbehandling



sättas till 5—7 mm. Den övre gränsen kan vara 15—20 mm, därest asfalt
åtgången är stor, eljest bör maximistorleken vara mindre än 15 mm.

Stenarna böra till storleken vara så lika som möjligt. Gruslagret utjämnas 
med kvast och bör omedelbart vältas. Vältning är så gott som nödvändig 
vid behandling med varm asfalt. Pågruset kan vara sorterat, rent naturgrus 
eller finmakadam. Grusåtgången är vanligen ca 5—8 lit per kg asfalt.

Ytbehandlingen, den därpå följande utbredningen av pågrus samt vält
ningen böra gå snabbt, så att asfalten ej hinner svalna för mycket.

Ytbehandling med emulsion.
I motsats till förhållandet vid varma behandlingar behöver vägbanan vid 

behandling med emulsion icke vara torr. Den bör tvärtom vara något fuktig. 
Om vägen är mycket torr, måste den därför vattnas lätt, dock ej så mycket, 
att vattnet blir stående. Arbetet kan utföras i mindre gott väder, dock ej i 
regn. På grund av emulsionernas bristande frostbeständighet måste arbetet 
verkställas, innan frosten kommer och i så god tid dessförinnan, att det i 
emulsionen befintliga vattnet hunnit avgå.

Emulsionen utsprides vanligen med enkla redskap direkt från en tunn
vagn eller med handkannor i strimmor i vägens längdriktning. Den utjäm
nas med piassavakvastar. Spridningen kan även ske med hjälp av tankvag
nar med spridaranordning. I detta senare fall måste man i regel följa efter 
spridningsmaskinen med kvastar för att utjämna emulsionen.

Vid första ytbehandlingen av en väg åtgår ca 2 kg/m2, vid senare be
handlingar vanligen ca 1 — 1.5 kg/m2, därest vägen ej är starkt avsliten.

Vid första behandlingen bör emulsionen helst ligga något, innan pågruset

Fig. 31 (under). Ytbehandling 
med emulsion för hand.

Fig. 32 (över). Ytbehandling med 
emulsion med tankvagn.



bredes, så att emulsionen får tid att tränga ned, därest den ej brytes för 
snabbt. Vid följande behandlingar sprides pågruset i regel omedelbart, i 
varje fall innan emulsionen visar tecken att bryta. Pågruset sprides så jämnt 
som möjligt. Mängden pågrus utgör vanligen ca 5 lit/kg emulsion. Pågruset 
kan vara naturligt, lerfritt grus eller finmakadam. Vid första behandlingen 
tages lämpligen storleken 5 — 15 mm. Vid följande behandlingar, då emul-

Fig. 33. God emulsionsbehandlad yta.

sionsmängden är mindre, är storleken 2— 10 mm lämplig. De finaste korn
storlekarna böra ej vara av övervägande mängd. Alltför fina korn eller stoft 
åstadkommer snabb koagulering av emulsionen, varefter de stora stenarna 
icke kunna upptagas av asfalten. Lätt vältning efter pågrusets utbredande 
är önskvärd och tillrådlig.

Ytbehandling med blandning av asfalt och tjära (»asfalttjära»).
Såsom i ett kommande meddelande kommer att beskrivas, är det förenat 

* med vissa fördelar att för ytbehandling använda en blandning av asfalt och 
tjära.

Blandningen utföres i regel av leverantören. Att verkställa blandningen 
på arbetsplatsen kan även ske.

»Asfalttjära» användes endast till ytbehandling av tidigare ytbehandlad 
väg, således ej till första ytbehandling av en makadamväg.

Om blandningen består av 80—90 % tjära och resten asfalt, utföres yt
behandlingen på liknande sätt som en yttjärning, dock bör med hänsyn till 
»asfalttjärans» trögare konsistens ett grövre pågrus med likartade stenar an
vändas. Pågruset bör vältas.

Om blandningen består av 80—90 % asfalt och resten tjära, utföres yt
behandlingen på samma sätt som vid användningen av asfalt.



Fig. 34 (till vänster). Småsår måste 
omedelbart lagas.

Fig. 35 (till höger). Småsår måste 
omedeibart lagas.

Såsom i ett kommande meddelande kommer att anges, böra blandningar 
av asfalt och tjära icke användas, som innehålla 20— 80 % tjära eller 20— 
80 % asfalt. Detta »mellanregister» kan nämligen ge icke homogena bland
ningar.

»Asfalttjäran» uppvärmes till ca 130°— 150°, beroende på dess asfalthalt.

Småreparationer, jlickning av indränkta och ytbehandlade vägbanor.
De i det föregående beskrivna ytbehandlingarna avse »genomgående» be

handlingar, d. v. s. sådana som utföras på en större yta samtidigt.
Det ligger i sakens natur, att de enkla beläggningar, som framställas genom 

indränkning eller ytbehandling, på enstaka punkter av olika orsaker kunna 
erhålla sår och skador. Särskilt uppstå sådana lokala skador under första 
eller andra året efter beläggningens fullbordande. Orsaken kan vara en 
svaghet i undergrunden, en ojämn spridning av bindemedel eller stenmate
rial, en särskild svag sten i ytan eller dylikt. Sedan sådana lokala skador 
lagats, bruka de uppträda allt mer sällan.

Det är av största vikt, att dylika sår lagas snarast möjligt. Eljest försto
ras skadorna snabbt genom trafikens inverkan, varigenom beläggningens be
stånd kan äventyras. Före en »genomgående» ytbehandling böra alla småsår 
likaså lagas.

Dylik flickning utföres bäst och enklast med emulsion. Detta bindemedel 
medger lagning även under regnig och kall årstid, då de varma behand
lingarna ej gå att använda. Reparationen tillgår så, att hålet först rengöres 
genom omsorgsfull borstning och samtidig vattning. Lösa stenar i hålets kan-



Fig. 37 (till höger). 
Asfaltkokare m. sprid- 
anordning s. k. »flap- 

permaskin».

Fig. 36 (till vänster). Grusspridarevält.

ter borttagas. När hålet blivit befriat från damm, smuts och annat löst ma
terial, behandlas hålet med emulsion.

Är hålet litet, ifylles därefter finmakadam eller grovt, skarpt, lerfritt 
grus, som klappas fast med skyffeln.

Är hålet djupt och stort, fylles detsamma med makadam och eventuellt 
grus, som stampas fast och därefter indränkes med emulsion, tills mellan-

Fig. 38 (till vänster). Sprid
ning av tjära från en tank, 
upplagd på en lastbil, med 
hjälp av en tillkopplad spri- 

daranordning.

Fig. 39 (till höger). Spridaranordningen, som 
kopplas till en lastbil.



Fig. 40. Tanken är upplagd på en släpvagn.

Fig. 41. Tankvagn för spridning av emulsion att tillkopplas som släpvagn.

Fig. 42. Järnvägstankvagn för transport av asfalt.



Fig. 43. Central, vid vilken asfalten eller tjäran uppvärmes och därifrån transporteras
med tankbil.

Fig. 44. Flyttbar emulsionsfabrik.

rummen äro fyllda. Därpå avtäckes ytan med finmakadam eller grovt grus, 
som stampas.

Vid alla dylika reparationer bör tillses, att de lagade ställena få samma 
höjd som den omgivande vägbanan. Man bör dessutom avpassa emulsions- 
mängden efter stenmängden, så att ej feta överskottsfläckar uppstå.



Fig. 45. Maskin, som samtidigt tillverkar och sprider emulsion.

Av betydelse för ett gott ekonomiskt resultat vid ytbehandlingar är, att 
maskinella hjälpmedel komma till användning. Detta förutsätter å andra 
sidan, att stora väglängder skola behandlas, så att maskinernas amorterings- 
kostnader fördelas på stor längd och maskinerna kunna utnyttjas till fullo.

I Svenska Väginstitutets meddelande nr 20 beskrives en del maskiner, som 
användas i Danmark. För ytbehandling användes i detta land bl. a. »flap
per»- eller Johnston-maskiner med en rymd av 1,200—1,300 lit. Asfalten 
eller tjäran sprides från dem i ett tunt, mycket jämnt lager, medan maski
nen går framåt (fig. 37).

Det gäller emellertid även att äga medel att omedelbart avtäcka med på
grus och välta en nyss utförd ytbehandling. För detta ändamål lämpa sig 
särskilt grusspridarvältar, som samtidigt utsprida pågrus och nedvälta det
samma (fig. 36).

Av intresse äro de anordningar, som utförts bl. a. i Danmark på senare tid 
för distribuering och spridning av tjära. Tjäran sändes från gasverket per 
järnväg till närmaste järnvägsstation i tankvagnar, rymmande ca 18 å 20 ton. 
Tjärmängden i en sådan järnvägstankvagn motsvarar en väglängd av ca 
4 km. Därest tjäran vid ankomsten icke har en lämplig temperatur, upp
värmes den med ånga, som ledes genom en i tanken befintlig slinga. Den 
uppvärmda tjäran tappas i en värmeisolerad tank upplagd på en lastbil, 
som transporterar tjäran till arbetsplatsen. Här fästes en spridaranordning 
efter lastbilen, med vars hjälp tjäran sprides på vägen. Någon värmning av 
tjäran på arbetsplatsen behöves med dessa maskinella anordningar icke 
ifrågakomma, ej heller erfordras något besvär med tjärfat, deras återtrans- 
port m. m. Distribuering av vägtjära per järnvägstankvagnar förekommer 
redan i Sverige, varför systemet även kan tillämpas i vårt land (fig. 38, 39).

Samma eller liknande sätt för distribuering och spridning torde kunna



användas för varm asfalt och emulsioner. Transport av asfalt per järnvägs- 
tankvagn förekommer även redan i vårt land. Dessa metoder för distribuering 
och spridning av bituminösa bindemedel torde rätt väsentligt kunna bidraga 
till kostnadernas nedbringande (fig. 42).

Ett annat system med syfte att undvika uppvärmning av bindemedlet på 
arbetsplatsen är att utföra värmningen vid centraler, varifrån det upp
värmda bindemedlet transporteras i tankvagnar till arbetsplatsen. Systemet 
kan medföra bättre kontroll av uppvärmningen samt vissa ekonomiska 
fördelar (fig. 43).

De statliga vägmyndigheterna i Frankrike framställa sedan flera år till
baka emulsion i egen regi. Ett stort antal statliga emulsionsfabriker finnas 
spridda över hela landet, varifrån emulsionen i tankbilar transporteras ut 
till det omkringliggande vägnätet. Härigenom nedbringas kostnader för 
emulsionerna, i det att bl. a. transportkostnaden för det i emulsionen in
gående vattnet minskas.

Såsom förut är nämnt finnas i handeln flyttbara mindre emulsionsverk, 
vilka kunna uppställas i närheten av arbetsplatsen. Fig. 44 visar ett sådant 
verk.

På senare tid ha små maskiner kommit i marknaden, vilka samtidigt till
verka och utsprida emulsion på vägbanan (fig. 45).

För att ett gott resultat av dessa enkla behandlingar, indränkningar och 
ytbehandlingar, skall uppnås, måste icke allenast lämpliga redskap och ma- 
terialier användas. Det är av lika stor vikt, att själva arbetet utföres med all 
tänkbar omsorg och noggrannhet, vilket ställer höga fordringar såväl på 
arbetsledningen som i viss mån på manskapet.
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KORTFATTAD A RBETSBESK RIV N IN G  
FÖR UTFÖRANDET AV INDRÄNKNING 

OCH YTBEHANDLING

Vägbanan skall vara väl dränerad och bärkraftig före utförandet av en in- 
dränkningsbeläggning. En för svag vägbana måste dessförinnan förstärkas 
med packsten eller makadam.

Fullständig (hel-)indränkning utföres med asfalt, asfaltemulsion eller tjära 
på ett öppet makadamlager. Gott resultat erhålles i allmänhet lättast med 
asfalt. För utförande av indränkning med asfalt kan följande förfarande 
rekommenderas:

1) 45—60 mm grovmakadam utbredes jämnt till ca 7.5 — 10 cm tjocklek, 
löst mått. Lagret vältas med 10—12 tons vält.

2) Bindemedel anbringas jämnt med ca 6.5—8 kg/m2.
3) Finmakadam 15—25 mm utsprides som »kilsten» ca 20—30 lit/m2.
4) Ytan vältas omsorgsfullt, medan asfalten ännu är varm, så att denna 

»kilsten» pressas ned i hålrummen i ytan.
5) Ytan befrias från alla lösa partiklar genom sopning.
6) Bindemedel utsprides ca 2—3 kg/m2 och avtäckes med finmakadam 

5 — 15 mm ca 10—15 lit/m2, som vältas omedelbart.
7) Icke bunden finmakadam bortsopas efter någon tid.
Lätt (halv-)indränkning utföres med asfaltemulsion, tjära eller asfaltlösning 

på ett makadamlager, som delvis tätas med fint grus eller bindjord. Gott resul
tat erhålles i allmänhet lättast med emulsion. För utförande av lätt indränk
ning med emulsion kan följande förfarande rekommenderas.

1) Vägbanan upprives lätt eller påföres bindande grus eller bindjord, så 
att ett löst lager av 1 å 2 cm tjocklek erhålles på ytan.

2) 45—6o mm grovmakadam utbredes jämnt till ca 7.5 cm tjocklek, löst 
mått. Lagret vältas med 10— 12 tons vält.

3) Stenlagret fylles upp till 1 å 2 cm från ytan med fint grus eller bind
jord, som nedborstas vid samtidig vattning och vältning. Vältningen fortsät- 
tes under samtidig vattning och påförande av erforderligt nytt material, tills 
makadamlagret blivit fullt fast och är fullt homogent och jämnt.

4) Vägbanan sopas omsorgsfullt, så att makadamstenarna i ytan äro rena 
och bara och gruset mellan dem på föreskriven höjd.

5) Emulsion 3.5—5 kg/m2 utsprides. Vägbanan skall därvid vara lätt 
fuktig.

6) Finmakadam 5 — 15 å 25 mm ca 1.0 lit/m2 utsprides och vältas.



7) Efter någon tid, ca 1 månad, verkställes en första ytbehandling med 
emulsion, tjära eller asfalt.

8) Icke bundet stenmaterial avsopas efter någon tid.
Ytbehandling verkställes med asfalt, tjära eller emulsion på en tidigare in

dränkt vägbana eller på gammal makadamväg i gott stånd.
Före spridning av bindemedel måste vägbanan omsorgsfullt rengöras ge

nom sopning, så att damm, löst grus och smuts avlägsnas och vägbanan är 
fullt ren. Vid ytbehandling av gammal makadamväg måste makadamste
narna ligga bara och rena och fogarna mellan stenarna rensade till 1 å 2 
cm djup.

Första ytbehandlingen på gammal makadamväg utföres bäst med ca 1.5 
—2 kg/m2 tjära eller ca 2 kg/m2 emulsion. På en tidigare indränkt vägbana 
utföres första ytbehandlingen med tjära eller emulsion med nyss nämnd 
mängd eller med asfalt med ca 1.5—2 kg/m2.

Efterföljande ytbehandlingar utföras med asfalt ca 0.6— 1 kg/m2 eller tjära 
ca 0.6— 1.0 kg/m2 eller emulsion ca 1.0 kg/m2.

Efter spridningen av bindemedlet utbredes pågrus.
Vid ytbehandling med tjära uppgår mängden pågrus till ca 5—8 lit per kg 

tjära. Vältning är önskvärd. När vältning verkställes, erhålles ett gott resul
tat med 5— 15 mm stenstorlek. När vältning icke utföres, är storleken 2— 
10 mm lämplig.

Vid ytbehandling med asfalt bör stenstorleken vara 5 — 15 mm. Vältning 
bör alltid utföras. Mängden pågrus utgör ca 5—8 lit per kg asfalt.

Vid ytbehandling med emulsion bör stenstorleken vara 5— 15 mm vid 
första ytbehandlingen och 2— 10 mm vid efterföljande behandlingar. Mäng
den pågrus utgör ca 5 — 8 lit per kg emulsion. Vältning är önskvärd.

Bindemedlen skola vara av följande beskaffenhet:
1) Asfalt.

a) till fullständig indränkning av penetrationen 110 — 150,
b) till ytbehandling av penetrationen 180—220.
Asfalten uppvärmes före spridningen till ca 150° å 180°.

2) Tjära.
Tjäran bör vara en avdestillerad, i det närmaste vattenfri vägtjära med 

liten halt lätta oljor och naftalin. Tjärans viskositet (lättflutenhet) bör av
passas bl. a. efter de hålrum i vägbanan, som skola fyllas. En mer lättfly
tande tjära bör användas vid första ytbehandlingen av en gammal makadam
väg samt vid lätt indränkning, då vägbanan har små hålrum. Vid lätt in
dränkning med större hålrum i vägbanan samt vid fullständig indränkning 
bör en mer tjockflytande tjära användas. Vid andra ytbehandlingen och där
på följande ytbehandlingar bör en mer tjockflytande tjära användas.

Tjäran uppvärmes före spridningen till ca n o °— 130°.
3) Emulsion.

Emulsion, avsedd för indränkning, bör helst vara framställd av en hår
dare asfalt; emulsion avsedd för ytbehandling helst av en mjukare asfalt. 
Den bör innehålla minst 50 % asfalt. Emulsionen bör ha en sådan samman
sättning, att asfalten efter emulsionens brytning icke åter emulgerar. Emul



sionen skall ha den lagerbeständighet, som för arbetet i fråga erfordras. En 
lagerbeständighet av 2 månader kan begäras.

Vid infordrande av anbud å bindemedel böra upplysningar begäras om 
bl. a. emulsionens, asfaltens eller tjärans egenskaper.

Spridning av de uppvärmda bindemedlen får endast ske på fullt torr väg
bana och i varmt väder. Vid spridning av emulsion bör vägbanan vara lätt 
fuktig; emulsion kan sålunda spridas i dåligt väder, dock ej i regn.

Stenmaterialet bör vara segt och starkt. Tillnärmelsevis kubiska stenar 
böra eftersträvas, långsmala eller spruckna stenar undvikas. Stenmaterialet 
bör vara rent och dammfritt, vid varma behandlingar dessutom torrt. All 
makadam sorteras. Sorterat, lerfritt grus av förut angiven storlek kan an
vändas till ytbehandlingar.

Underhållet av indränkta och ytbehandlade vägbanor består dels i små
reparationer, flickning, dels i genomgående ytbehandlingar.

Småsår skola lagas snarast möjligt. Före en genomgående ytbehandling 
skola alla sådana skador repareras. Dylika flickningar utföras enklast med 
emulsion.

Hålet rengöres genom omsorgsfull borstning och samtidig vattning. Nät 
hålet befriats från damm, smuts och annat löst material, strykes hålets väg
gar med emulsion. Är hålet litet, ifylles därefter finmakadam eller grovt, 
skarpt, lerfritt grus, som klappas fast med en skyffel. Är hålet stort och 
djupt, fylles detsamma med makadam, som stampas fast och därefter in- 
dränkes med emulsion. Därpå avtäckes ytan med finmakadam eller grovt 
grus, som stampas. Det bör tillses, att de lagade ställena få samma höjd, 
som den omgivande vägbanan.

Tiden för en genomgående ytbehandling är inne, när de grova makadam
stenarna i ytan ligga delvis synliga.

Bomberingen på den färdiga vägbanan bör icke överstiga Veo av vägbred
den och skevningen i kurvor bör var den riktiga.

Ovanstående beskrivna arbetsförfaranden kunna rekommenderas såsom 
prövade i praktiken. Vissa variationer i utförandet böra givetvis vara till- 
låtna med hänsyn till olika materialier m. m.



UTLÄNDSKA ERFARENHETER RÖRANDE 
INDRÄNKNINGAR OCH YTBE

HANDLINGAR

I ett flertal länder utföras enkla asfalt- eller tjärbeläggningar, framställda 
genom indränkning eller ytbehandling, i stor utsträckning på landsvägarna. 
Enär de penningbelopp, som stå till buds för vägändamål, ofta äro otillräck
liga för mer högklassiga och dyrbara beläggningar, har man på många håll 
varit nödsakad att tillgripa enklare och mindre kostsamma medel för att möta 
den växande motortrafikens krav. Det är under sådana förhållanden natur
ligt, att man tidigt försökte med de nämnda enkla asfalt- och tjärbelägg- 
ningarna, varigenom en avsevärt större väglängd kunde erhålla beläggningar, 
som bättre än de förutvarande makadam- och grusvägarna vore avpassade 
för motortrafiken.

Så småningom förbättrades tekniken. Arbetsmetoderna visade sig ha en 
större livsduglighet än man från början kanske tänkt sig. I många länder har 
man nu systematiskt gått in för dessa enkla beläggningar vid landsvägarnas 
underhåll.

Våra vägförhållanden äro ju i många avseenden olika dessa länders. Vi ha 
exempelvis ett utmärkt vägmaterial i våra grustillgångar, vartill motstycke 
saknas flerstädes utomlands. Klimatiska förhållanden äro även olika, ehuru 
skillnaden ofta överskattas. De av vårt stränga klimat uppkommande svårig
heterna äro i viss mån gemensamma för alla slag av beläggningar.

Ehuru utländska erfarenheter sålunda icke utan vidare kunna överföras 
till vårt land, torde det vara av ett visst intresse att i detta samband studera 
i utlandet vunnen erfarenhet på området i fråga.

Redogörelserna i det följande äro i huvudsak hämtade från rapporter till 
den internationella vägkongressen i Washington år 1930.

Danmark."

Av Danmarks huvudvägar, amtvägarna, voro i april 1930 ca 47.5 % eller 
3,597 km belagda med enkla beläggningar av asfalt och tjära, indränkningar 
och ytbehandlingar; ca 9 % hade högklassiga beläggningar, medan resten av 
väglängden utgjorde vanliga grus- eller makadamvägar. De enkla vägtyperna 
ha under senare år ökat i väglängd och ökas alltjämt i hastigare takt än 
övriga beläggningar.

Är 19 11 gjordes de första ytbehandlingarna, med tjära. Det är sålunda en

* Jämför även Svenska Väginstitutets meddelande 20.



lång erfarenhet, som man nu hunnit samla på detta område. Är 1925 gjordes 
de första försöken med emulsioner.

Till en början utförde man uteslutande ytbehandlingar på de befintliga 
makadamvägarna. På senare år har man i allt större utsträckning gått in 
för lätt indränkning av ett makadamlager, utlagt på den gamla vägbanan. 
Tillvägagångssättet brukar vara följande (Holbask amt). På den justerade 
vägbanan utbredes ett makadamlager 45—60 mm makadam av 7 cm tjock
lek (1 m3 på 15 m2). Detta lager skall vara homogent och jämntjockt. Där
efter vidtager vattning och vältning med en 10 å 12 tons vält. När stenlagret 
är tillräckligt vältat, fyllas hålrummen med grov sand, som kan vara något 
lerhaltigt. Sanden borstas ut under samtidig vattning, varefter man slutligen 
vältar. Åtgången sand är ca 1 m3 på 100 m2. När stenlagret är väl mättat 
med sand och ytan är så hårt komprimerad, att den tillåter en sopning med 
stålborstar (för hand), utföres sådan sopning, tills att fogarna i stenmosaiken 
äro bara 1 å 2 cm under ytan. Denna sopning utföres med särskild omsorg, 
Den följes av vattning, som utföres särskilt kraftig, om sanden innehåller 
lera. När detta är utfört, låter man ytan torka under några timmar. Emul
sionen utsprides därefter från handkannor och utborstas med mjuka borstar, 
varvid man eftersträvar en möjligast jämn fördelning av bindemedlet. Ome
delbart därefter täckes ytan med finmakadam (15—20 mm) ca 1 m8 på 
100 m2. Denna arbetsprocedur fordrar ett särskilt handlag, i det att det 
täckande stenlagret bör vara alldeles jämnt. Några timmar efteråt vältas 
vägen ånyo jämt så mycket, som erfordras för att pressa ned pågruset i mel
lanrummet i det undre makadamlagret. Vid detta arbete användes 3 arbets
lag med ca 50 m:s avstånd. Ca 120 å 150 m av vägen är samtidigt under 
arbete. Dagsprestationen utgör 400 å 500 m2 per 8 å 9 timmars arbetsdag. 
Arbetet utföres utan avbrott för trafiken. I allmänhet användes icke mer än
3.5 kg emulsion per m2. Emulsionen bildar vid dessa beläggningar tillsam
mans med stenmaterialet ett asfalttäcke av 5 å 10 mm tjocklek. När vägen 
varit utsatt för trafik någon tid, utföres en andra behandling med emulsion 
(1.5 kg/m2) med en pågrusning av 2—6 mm finmakadam ca 6 lit/m2. Därvid 
utföres icke vältning. En sådan beläggning kostar i Holbxk amt ca 2: 50 kr/m2 
i anläggningskostnad och anses tillfyllest för en trafik av 400 å 500 ton per 
bredd-m.

Det på detta sätt skapade slitlagret underhålles med varm asfalt eller tjära, 
eller med blandningar av båda. Vid sådana blandningar tages asfalt inne
hållande 5 % tjära, eller tjära, innehållande 10 % asfalt. Bindemedlet spri
des till en myckenhet av 0.5 å 0.7 kg/m2. Stenstorleken i pågruset varierar 
mellan 5 och 7 mm (5 å 7 lit/m2). Vid sopningen, spridningen av bindemedel 
och pågrus användas maskiner. Med en asfaltspridarmaskin medhinnes 18,000 
å 20,000 m2 per dag. Kostnaden för sådana ytbehandlingar uppgå till i me
deltal 20 öre/m2 (bitumen 8, pågrus 9.4, arbetslön 2.3, bränsle 0.3 öre/m2). 
Dessutom utföres mindre reparationer till ca 5 öre/m2 i medeltal årligen. 
Underhållskostnaden av 160 km huvudvägar i Holbsek amt, behandlade med 
asfalt eller tjära, uppgår till ca 200,000 kr eller ca 1: 25 kr/m, en låg siffra 
i jämförelse med underhållskostnaden för många svenska huvudvägar med



grusvägbanor. Under år 1928 uppgick förbrukningen av asfalt och tjära för 
de danska huvudvägarna till:

asfalt .................................................................  5,970 ton
t jä r a ....................................................... ............  9,680 »
emulsion ...........................................................  9,829 »

Den föregående framställningen rörande danska vägförhållanden på lands
bygden är väsentligen hämtad ur en rapport till vägkongressen i Washington 
av amtvejinspektoren i Holbask amt S. Ellert. överingenjören E. Suhr läm
nar i annan rapport till samma kongress en del upplysningar rörande vä
garna i Gjentofte kommun, belägen strax norr om Köpenhamn. Ur denna 
rapport äro följande uppgifter hämtade.

I Gjentofte användes i stor utsträckning enkla beläggningar med asfalt eller 
tjära. Numera utföres icke den första behandlingen som ytbehandling av 
gamla makadamvägar. Man utför nu städse en lätt indränkning av ett på 
vägbanan nylagt makadamlager. Detta makadamlager utföres av en bland
ning av lika delar 45—60 mm makadam och 30—45 mm makadam. Mel
lanrummen i makadamen fyllas med lerfri sand, som vältas ned under riklig 
vattning. Vattningen sker från befintliga brandposter. På det sålunda pre
parerade makadamlagret sprides i regel 5 kg emulsion per m2, varpå omedel
bart en pågrusning verkställes med 5 å 10 mm finmakadam samt vältas. En 
eller två månader efter denna indränkning, på svagt trafikerade vägar efter 
ett år, utföres en ytbehandling av vägbanan. När nya vägar byggas, nöjer 
man sig ej med en vanlig vattenbunden makadambeläggning. När trafiken 
icke är så stor, att något bättre erfordras, utföres först en makadambädd, 
5 cm, under den blivande ytan. Därefter insläppes trafiken på detta bär- 
lager, som, när det erhållit tillräcklig stabilitet, förses med ett nytt maka
damlager, som indränkes på nyss beskrivet sätt.

Till ytbehandling första gången av en indränkt vägbana användes i Gjen
tofte vanligen emulsion. Då vägytan icke är mycket sliten, användes för föl
jande ytbehandlingar tjära med 10 % asfalttillsats, om vägbanan är starkt 
sliten, användes varm asfalt. Till avtäckning användes 5 — 10 mm makadam. 
För den första ytbehandlingen åtgår ca 1.5— 1.7 kg/m2 asfalt och ca 10— 12 
lit/m2 pågrus och vid följande behandlingar 0.8— 1.0 kg/m2 asfalt eller tjära 
och 8— 10 lit/m2 pågrus. Spridningen av bindemedlet sker med maskin, 
Flapper-maskin, som drages av en traktor försedd med sopborste. Pågruset 
bredes och nedvältas med en grusspridarvält.

Kostnaden för en indränkning uppgår i Gjentofte till 3 kr/m2; första yt
behandlingen kostar o: 50 kr/m2, den följande o: 40 kr/m2. Trafiken på vä
garna utgör melan 50—400 ton per breddmeter väg och dygn. Såvitt nu kan 
bedömas, behöver man icke ytbehandla en väg med en trafik av 300 ton per 
breddmeter mer än vartannat år. För vägar med mindre stark trafik skulle 
det f. ö. icke vara nödvändigt att utföra ytbehandling så ofta.

Är 1928 förbrukade de danska städerna följande mängder bitumenösa 
bindemedel:

asfalt .............................................................. ca 720 ton
tjära ................................................................  » 2,330 »
emulsion ........................................................ » 3,930 »
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Tyskland.

De inhemska tillgångarna på tjära ha medfört, att detta bindämne använ
des i stor utsträckning i Tyskland. Tjärans lämpligaste egenskaper ha fast
ställts genom normer. Man anser, att tjärbehandlade vägar ha en mindre 
slirig yta än sådana, behandlade med asfalt.

Den förr ofta observerade olägenheten, att tjärbehandlade vägar bli mjuka 
och blödande vid hög temperatur, anser man sig nu ha övervunnit. Sedan 
tjärans kvalitet blivit fastställd genom riktiga normer och i synnerhet sedan 
man börjat använda så litet tjära per ytenhet som möjligt, har den nämnda 
olägenheten allt mer försvunnit. Därest sådan blödning skulle uppstå, anser 
man, att detta beror på något fel i utförandet. Stark köld har icke visat sig 
skadligt. Därom föreligger erfarenhet från vintern 1929— 1930, då en tem
peratur av — 30° C var rådande utan att någon skadegörelse uppstått på 
hundratals kilometer.

I Tyskland ha de befintliga makadamvägarna i stor utsträckning ytbe- 
handlats med tjära. Nödvändigheten att snabbt reparera vägnätet i stor skala 
samt de finansiella svårigheterna ha medverkat härtill. I allmänhet sprides 
vid första behandlingen 1.5 å 2 kg/m2 tjära, medan 1 kg/m2 eller mindre är 
tillräckligt för följande behandlingar. I allmänhet vältas pågruset.

Följande metod för indränkning med varm tjära har sedan länge prakti
serats i Tyskland. Sedan den gamla vägbanan rivits, omformats och vältats 
påföres ett 8 cm tjockt lager makadam, 35—60 mm. Hålrummen i detta 
lager fyllas delvis med grus. Lagret vältas torrt, varefter varm tjära, 3 kg/m2, 
påföres. Därpå övertäckes med 10—25 mm finmakadam och vältas. En andra 
behandling med 2 kg/m2 och 5 — 10 mm finmakadam utföres senare. Slut
ligen gives vägen en ytbehandling med 1.5 kg tjära per m2. Denna metod kan 
användas av vägmyndigheternas ordinära personal och utrustning.

Till indränkningar och ytbehandlingar ha emulsioner på senare år fått stor 
spridning, framför allt på grund av deras okänslighet för dåligt väder. Som 
ett medeltal för åren 1914— 1928 anges, att varm behandling med tjära en
dast kunnat utföras under 64 dagar, medan emulsionsbehandlingar gått att 
utföra under 120 dagar per år. Förbrukningen av emulsioner i Tyskland un
der år 1929 uppgick till ca 160,000 ton. Därmed behandlades ca 7,000 km 
väglängd.

Det anses svårt att utföra en riktig ekonomisk jämförelse mellan de kalla



och varma metoderna. Livslängden hos med dem framställda beläggningar 
anses lika. Transporten av vattnet i en emulsion behöver ej nödvändigt öka 
kostnaden. För lagning och flickning av bituminösa vägbeläggningar, vår 
och höst, när vägarna ha svårt att torka, äro emulsionerna oumbärliga.

Vid små arbeten spridas emulsionerna med handkannor. Vid stora arbeten 
sker spridningen under tryck med hjälp av maskiner. Omedelbart efter sprid
ningen av emulsionen påföres pågrus.
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Frankrike.

I Frankrike har man sedan ett tiotal år utfört ytbehandling med tjära på 
landsvägarna, som i detta land länge underhållits med makadam. På senare 
år har asfalten, i form av varm asfalt eller emulsioner, börjat användas till 
detta ändamål. Det franska vägväsendet använder vanligen tjära för varm
behandling och emulsioner för kalla behandlingar.

Tjärans kvalitet har på senare år förbättrats. Man har utfört ingående un
dersökningar rörande lämpligaste sammansättningen av vägtjära. Vägmyn- 
digheterna ha utfärdat föreskrifter beträffande fordringarna på sådan tjära. 
Man eftersträvar en tjära, som har en liten mängd lätta oljor, vilka vid de- 
stillationen avgå före 170°, och som har en hög procenthalt mellan 170° 
och 270°. De förra destillaten förflyktiga snart på vägbanan, medan de se
nare ge tjäran den nödvändiga lättflutenheten. Halten fritt kol, som icke 
får vara för stor, bör å andra sidan icke minskas för mycket. Konsistensen 
är lättflytande, varigenom vinnes att tjärfaten lätt tömmas; spridningen på 
vägen underlättas utan att man behöver uppvärma tjäran till hög temperatur.

Mängden pågrus står i en bestämd proportion till mängden påfört binde
medel. Pågrusets mängd bör sålunda vara 8 å 12 gånger bindemedlets volym.

Kornstorleken av pågruset beror av den tjocklek på lagret, som man vill 
åstadkomma. Det anses lämpligt, för att undvika allt för stora hålrum, som 
åstadkomma ett skadligt överskott av bitumen, att använda en liten sten- 
storlek — 4 å 10 mm, då mängden bindemedel utgör 1 lit/m2, och 8— 15 mm, 
då mängden bindemedel är 2 lit/m2.

Första året, som en makadamväg ytbehandlas, utföras 2 behandlingar med 
sammanlagt 2.5 kg/m2 bindemedel. Vid efterföljande ytbehandlingar tagas 
0.5 å 2 kg/m2, beroende på trafikens storlek.

En ytbehandlad väg bör underhållas på sådant sätt, att stenmosaiken



aldrig framträder,. vilket kan uttryckas med, att underhållet består i att i 
tid reparera slitlagret och aldrig i reparation av det bäranda makadamlagret.

Den alltmer ökade användningen av ytbehandlingar har medfört, att man 
förbättrat de härför erforderliga redskapen. Tjäran uppvärmes i tankar med 
slingor, genom vilka ånga ledes. Från dessa tankar pumpas tjäran in i tank
bilar, försedda med spridaranordning, och som sprida tjäran på vägen. Med 
en tankbil med 4.5 tons kapacitet kan man utföra en ytbehandling av 
13,500 m2 om dagen. Samtidigt måste denna yta avtäckas med pågrus, ca 
100 m8. Att utbreda denna stora mängd pågrus i ett tunt och jämnt lager på 
vägen och detta omedelbart efter bindemedlets spridning är ett problem, som 
ännu ej fått en tillfredsställande lösning.

Man har på senare tid i Frankrike börjat tillverka emulsion på arbetsplat
sen med flyttbara maskiner, som ha en dagskapacitet av ca 15 ton. Sådana 
maskiner äro särskilt fördelaktiga i trakter, som ligga långt avlägsna från 
fasta emulsionsfabriker. Man undviker därigenom transportkostnader för det 
i emulsionen ingående vattnet.

För flickning av uppkommande mindre skador användas patruller om 
4 man, utrustade med en mindre lastbil, medförande emulsion och pågrus.

Indränkning utföres vanligen med emulsion, som man anser vara bättre 
lämpad än uppvärmda bindemedel för detta ändamål. Om trafiken är sär
skilt livlig, rekommenderas en fullständig indränkning ända till 7 cm tjock
lek. Är trafiken ej särskilt livlig, anses det tillräckligt att fylla de undre hål
rummen med sand och endast de övre med bindemedel — sålunda en halv- 
indränkning. En sådan indränkning utföres med 4 lit/m2 emulsion och 
10 lit/m2 pågrus vid första behandlingen och 2 lit/m2 emulsion och 8 lit/m2 
pågrus vid andra behandlingen.

Vid indränkning anses det nödvändigt att använda minsta möjliga mängd 
bindemedel, allt överskott gör vägen mjuk och känslig för deformation.
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England.

Tillgången på stenkol inbjuder i England till användande av tjära till väg- 
beläggningar. Tjäran intog också länge en dominerande ställning bland de 
bituminösa bindemedlen. De erfarenheter, som man vunnit i England beträf
fande tjärans lämpligaste egenskaper för vägändamål samt beträffande tjär- 
tekniken över huvud taget, ha varit grundläggande och vägledande för andra 
länder.

På senare tid har emellertid asfalten framträtt som en farlig konkurrent. 
Asfalten har sålunda icke allenast lagt beslag på beläggningar, avsedda för 
tung och livlig trafik, utan även delvis undanträngt tjäran för vägar med



So
svagare trafik. Den strid mellan asfalten och tjäran, som pågår i England, 
tog sig bland annat uttryck i en häftig diskussion vid 1929 års »Public "Works, 
Roads and Transport Congress» i London. Ingenjören H. C. Head, represen
tant för den engelska tjärindustrien, höll vid detta tillfälle ett föredrag om 
»Road tar» (vägtjära), i vilket föredrag han energiskt förordade en större 
användning av tjära till vägändamål och därvid bl. a. betonade de nationella 
synpunkterna och fördelen av att använda inhemska material. Talaren rönte 
emellertid kraftiga gensagor från framstående statliga och kommunala in
genjörer, vilka framhöllo, att tjära icke motsvarar de fordringar, som nu 
ställas på vägar med tung och livlig trafik.

Tjäran har emellertid fortfarande en stark ställning inom engelskt väg- 
väsende, där den användes till yttjärning och tjärbetong (»tarmacadam»). 
Tekniken vid yttjärningen är i huvudsak densamma som använts sedan 
många år. Dock ha de maskinella redskapen för spridningen allt mer full
ändats. Man använder mer och mer allt grövre storlek av pågruset. Korn
storleken har så småningom ökats från 0.6 cm till 1.2 cm och uppgår nu ofta 
till 2 cm. Denna ökning har möjliggjorts genom förbättrad kvalitet hos tjä- 
rorna, en ökning av bl. a. deras viskositet och bindekraft. Denna utveckling
beror på en ökad uppskattning av den större stenstorleken, som man anser ut
göra en förstärkning av slitlagret på samma gång som en mindre slirig yta er
hålles. Vid omsorgsfullt utförande använder man ofta följande sortering av 
stenmaterialet i pågruset:

kornstorlek 0.6 cm ......................................  9.4 kg/m2
» 1.2 » ......................................  1 1 .o »
» 2.0 » ......................................  13.5 »

För att erhålla bästa möjliga resultat användes i regel vältning med ång
vält, varigenom pågruset bättre fästes i ytan. Detta förvarande är i synner
het vanligt, om pågruset är grovt.

Man har på senare år i England nedlagt mycket arbete på en förbättring 
av tjärans kvalitet, vilket bl. a. tagit sig uttryck i nya normer för vägtjära, 
utarbetade av British Engineering Standards Association 1928.

I England ha emulsioner av asfalt och tjära även kommit till användning, 
i synnerhet för arbeten, som varit nödvändiga att utföra i dåligt väder. Be- 
cräffande tjäremulsioner ha vissa svårigheter visat sig. Användningen av 
asfaltemulsionerna har ökats kraftigt.

För utförandet av asfaltmakadam ha normer utarbetats av British Engi
neering Standards Association år 1928. Dessa förorda en relativt hård asfalt 
med penetrationen 45—6 5 samt en tämligen grov storlek, 19 mm, på stenen 
i ytan. Vältning föreskrives för såväl första som andra behandlingen.

Litteratur:
Rapport till internationella vägkongressen i Washington 1930: nr 2 K  av E. J. 

Elford m. fl.
Final report, Public Works, Roads and Transport Congress and Exhibition Lon

don 1929.
Was lehrnt uns der englische Strassenbau, av A. Stellwaag.



Förenta Staterna.

Förhållandena på vägområdet äro i Förenta Staterna mycket olika i olika 
trakter av det stora landet. Metoderna för utförandet äro i synnerhet för 
billiga beläggningar mycket varierande, beroende bl. a. på den lokala till
gången på stenmaterial och olika slag av bituminösa bindemedel. Medan man 
i somliga trakter använder bituminösa behandlingar direkt på grusvägar, 
sand-lervägar eller jordvägar, tillämpas på andra ställen metoder, som mer 
överensstämma med europeiska förfaranden, indränkningar och ytbehand
lingar.

Vanliga grus- eller makadamvägar ytbehandlas med en mängd olika pre
parat, vissa asfaltdestillat, oljor, tjäror, asfaltlösningar, asfaltemulsioner m. m. 
Dessa ytbehandlingar äro av två slag, »enkel» eller »dubbel ytbehandling.»

Den »dubbla ytbehandlingen» består vanligen i utspridandet av en lätt
flytande tjär- eller asfaltolja vid första behandlingen, varefter vid andra be
handlingen utsprides en mjuk asfalt av penetrationen 150 å 300. Denna ar
betsmetod användes i synnerhet, när det icke är möjligt att fullständigt av
lägsna det fina stoftet och dammet i vägbanan. Den första spridningen har 
till uppgift att mätta dammpartiklarna med bitumen och att nedtränga i 
vägbanan. Det först utspridda bindemedlet användes blott till sådan mängd, 
att det absorberas av vägbanan inom 24 å 48 timmar. Denna första behand
ling avtäckes ej av pågrus utan blir direkt föremål för den andra behand
lingen med asfalt, som avtäckes med sten av 3/4" storlek och som vältas.

Den »enkla ytbehandlingen» motsvarar den i Europa använda ytbehand
lingen av gamla makadamvägar med asfalt eller tjära. Den första ytbehand
lingen av en sådan makadamväg bör enligt amerikansk erfarenhet icke ut
föras med varm asfalt, enär denna fäster dåligt vid vägbanan. Man anser, 
att asfaltlösningar och asfaltemulsioner härtill äro mer lämpliga.

Även för ytbehandling av en tidigare indränkt eller ytbehandlad vägbana 
användas ofta lättflyktiga och hastigt 'torkande asfaltlösningar eller asfalt
emulsioner. Därigenom kan man erhålla en tunn och jämn hinna av binde
medel, vilket är önskvärt, om den bituminösa beläggningen är sliten men i 
övrigt i gott stånd. Det utspridda bindemedlet avtäckes med finmakadam av 
1/2" storlek. När den gamla vägbanan är mycket sliten och gropig, anser 
man, att det är lämpligast att sätta den i stånd genom ytblandning (retread), 
varvid de nyss nämnda bindemedlen komma till användning.

I staterna Massachusetts och Rhode Island har asfaltmakadamen nått en 
särskilt hög grad av fulländning. Denna typ av beläggning anses särskilt 
känslig för brister i utförandet. Väl utförd har denna beläggning en lång 
varaktighet, t. o. m. vid tung trafik, varom erfarenheterna från de båda 
nämnda staterna bära vittne. Särskild omsorg bör iakttagas vid beredningen 
av undergrunden. I Rhode Island brukar man utlägga ett lager sand eller 
fint grus av 10—15 cm tjocklek, där marken är dålig, innan man utlägger 
ett bärlager, bestående av upp till 20 cm grus eller sten, och på detta slutligen 
indränkningslagret.

Grovmakadamen har vanligen storleken 35—6 5 mm. Stenarna böra ha lik



artad storlek för att möjliggöra, att bindemedlet blir jämnt fördelat. Till 
första behandlingen användes asfalt, asfaltemulsion eller tjära, som utspri- 
des med tankvagnar.

Den totala bitumenåtgången anges till 1.8 lit/m2 för varje cm av belägg
ningens tjocklek. Somliga fackmän fästa en synnerlig vikt vid, att vältningen 
utföres intensivt, för att därigenom en maximal täthet skall erhållas. Sålunda 
uppställes stundom den fordran, att vältningen skall fortsättas flera dagar 
efter beläggningens färdigställande.

Litteratur:
Rapport till internationella vägkongressen i Washington 1930, av A. W. Dean 

m. fl.



UTLÄNDSKA NORMER FÖR BITUMINÖSA 
BINDEMEDEL TILL INDRÄNKNINGAR 

OCH YTBEHANDLINGAR

Kvalitetsföreskrifter för asfalt, tjära och emulsioner finnas f. n. icke i 
Sverige. Sådana finnas i ett flertal länder.

I det följande lämnas en redogörelse för några utländska normer beträf
fande asfalt, tjära och emulsion för ytbehandlingar och indränkningar.

Tyska normer:

Vorschrijten fiir die Priifung von Asphalt und Teer, sowie von Asphalt 
und Teer enthaltenden M assen, soweit sie im Stras sen-, Tief- und Hochhau 
verwendet werden. (Deutsche Industrie Normen 1995 und 1996, utarbetade 
år 1931 av der Hauptausschuss der Zentralstelle flir Asphalt und Teer- 
forschung.)

Vid användandet av trinidadasfalt såsom tillsatsmedel till vägtjära skall 
för trinidadasfalten lösligheten i kolsvavla eller kloroform uppgå till minst 
5 6 vikt-%. Halten av mineralämne (aska) får icke överskrida 37 vikt-%.

A. Föreskrifter rörande asfalt (utdrag).

A s f a l t b i t u m e n

Mjuk Medelmjuk

1. Specifik vikt vid 250 över . . . . . .  ...................
2. Droppunkt enl. Ubbelohde .

3. Mjukningspunkt enligt:
a) Kula och ring, ° C ................................................................
b) Krämer-Sarnow, ° C ...................................

1.0
Skall ligga mi 

än mjukning 
Krämer

38—45
25—30

— 15
210— 150 

100 
0.5 

99.0
2.0
2.0

10 
— 10

60

60

1.0
inst 180 högre 
spunkt enligt 
-Sarnow

44—50 
3 1—36 

— 10 
150—80 

100 
O.S 
99.°
2.0 
2.0

IO
— 8

60

60

4. Stelningspunkt enl. Fraas, minst ° C ..........................................
5. Penetration vid 250 (L/io m m .) ................................................
6. Tänjbarhet (duktilitet) minst cm................................................
7. Aska, högst, vikt % ................ ................................................
8. Löslighet i kolsvavla eller kloroform minst, vikt % . . . .
9. Paraffin, högst vikt % ................................................................

10. Viktförlust vid 163° under 5 timmar, högst, vikt % . . .  .
11 .  Förhöjning av stelningspunkten enligt Krämer-Sarnow efter 

upphettning högst ° C ...................................
12. Stelningspunkt efter upphettning minst ° C .............................
13. Minskning i penetration vid 25° C till följd av upphettning 

högst % ..........................................................................................
14. Minskning i tänjbarhet vid 250 C till följd av upphettning 

högst % ................................................ .........................................



B. Föreskrifter rörande vägtjära.
a) Ren vägtjära.

V ä g t j ä r a Antracenolj etj ära (Antracenölteer)

Undersökning avseende:
I. II.

Proportion mellan beck och olja

50/50 60/40 65/35 70/30

1. Yttre beskaffenhet . .
2. Viskositet (standard- 

viskosimeter), sek. . . J vid 30° vid 30°

1
s ] 

vid 30°
k a l l  a 

vid 30°
. n g i v a 

vid 40°
s
vid 40°

3. Vattenhalt i vikt %, ( 1 0 - 1 7 20—100 4— 17 20—70 15—40 40—80

icke mer ä n ............. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4. Övriga destillat intill 

170° (lätta oljor) vikt % 
h ö g s t .......................... 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5. Destillat 170—270° 
(mellanoljor), vikt % . 9 - 1 7 8— 16 1 — 15 1 — 10 1 — 8 1 — 6

6. Destillat 270—300° 
(tunga oljor), vikt % . 4— 12 6—12 4— 12 4—12 3— 10 2—8

7. Antracenolja, vikt % .
8. Beckåterstod (mjuk- 

ningspunkt 60—75° 
K. S.) vikt % omräk
nad till 6 7 °................

14—27 12—26 25—40 17 —31 17 - 2 7 15—25

55—65 60—70 46—54 56—64 6 1—69 66—74
9. Fenol, icke mer än, 

volym % ................... 3 3 3 3 2 2
10. Naftalin, icke mer än, 

vikt % ...................... 4 4 3 3 3 2
11 . Råantracen, icke mer 

än, vikt % ................ 3 3-5 3 3 3-5 4
12. Fritt kol, vikt % . . . 5 — 16 5 - 1 8 5 — 16 5 — 16 5 - 1 8 5 - 1 8
13. Specifik vikt vid 250, 

icke högre än . . . . 1.22 1.24 1.22 1.22 1.24 1.25

b) Vägtjära med asfaltbitumentillsats.
Vid leverans av normenlig vägtjära med asfaltbitumentillsats skola de som 

övre gräns angivna värdena för lätta oljor, mellanoljor, tunga oljor, fenol, 
naftalin, råantracen och specifik vikt (siffrorna 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11  och 13) 
icke överskridas.

c) As falt emulsioner.
Normerna föreskriva likformig yttre beskaffenhet, en askhalt av högst

2,5 %, en halt torrsubstans av minst 50 %, en lagerbeständighet av minst 8 
veckor samt frostbeständighet under en timme vid — 8°.

Engelska normer:
British Standard Specification for Asphalt Macadam (nr 347/1928. British 

Engineering Standards Association).
British Standard Specification for Tars (nos. 1 and 2) for Road Purposes 

(nr 76/1930 British Engineering Standards Association).
De engelska normerna 347/1928, avseende indränkning av makadam med 

asfalt, omfatta i huvudsak endast själva arbetsförfarandet. Beträffande asfal
ten föreskrives endast, att denna skall vid användandet av bergoljeasfalt bestå 
av minst 99 % rent bitumen samt vid användandet av naturasfalt av minst



G\ % rent bitumen. I övrigt föreskrives endast, att asfalten skall hava en 
penetration av 45—6 5.

De engelska normerna 76/1930 beträffande vägtjäror uppdela dessa i 
tvenne huvudtyper:

tjära nr 1, avsedd för ytbehandling av makadamvägar (»surface tarring»), 
tjära nr 2, avsedd för tillverkning av tjärbetong (»tar macadam»), som ej 

behandlas i denna publikation.
Här nedan angivas normerna för tjära nr 1.

U n d e r s ö k n i n g  a v s e e n d e : Tjära nr 1

1.14 0— 1.2 2 5
0.5
1
9.5—21 
3-5 — 12
5.0
6.0
högst 20 
10—40

3. Övriga destillat under 200° (lätta oljor), % högst..........................................
4. Destillat mellan 200—270° (mellanoljor), % .............
5. Destillat mellan 270—300° (tunga oljor), % .............
6. Fenoler eller råa tjärsyror, volym % högst......................................................
7. Naftalin, % högst...................................................................................................
8. Fritt kol, % ...................................................................................
9. Viskositet**, sek . . . . .

F r a n s k a  n o r m e r .* * *

Antagna av franska trafikministeriet.
Normer för vägtjära,

U n d e r s ö k n i n g  a v s e e n d e :

Specifik vikt vid 150 C . . .
Fraktionerad destillation:

Total vattenhalt (även dekanterat vatten), % högst . . . .
Intill 170° % högst...................................................................
170--270° % ........................................................................................

1.160—1.225

0.75 
1.00 

12.00 — 24*00
6.00 — I J.oo 
6.50
5.00
5.00 22.00 
4.00—I O O .00

270— 2̂0° % ........................................................................................
Naftalin högst................................................................................... ............................
Ämnen lösliga i natronlut, vol. % högst.......................
Fritt kol, % ...............................................................
Viskositet vid 180 sek**** .

Danska normer:

Betingelser, Regulativ o g Pr0veattest for Tjtere og Tjtereprxparater till 
Vejbrug, 1926, utgiven av Dansk Ingeniorsforenings Tekniske Vejkomité.

Betingelser for Levering af Jordolieasfalt, Trinidadasfalt og Asfaltemul
sion til Overfladebehandling, Asfaltbeton m. m. og for Udf0relse af Asfalt-
beton samt For skrifter for Under sogelse af disse Materialer og af Asfalt
beton 7930, utgiven av Vejkomiteen och Dansk Vejlaboratorium.

* Där icke annat anges, avses vikt-% .
** Viskositeten bestämmes för tjära nr 1 med standardviskosimetern (»tar viscometer 

modified form of the Redwood viscometer») vid 30°.
*** Enligt rapport av E. Jeannin till 1930 års vägkongress.
**** Viskositeten bestämd med den franska viskosimetern E. P. C.



De danska normerna beträffande asfalt ansluta sig nära till de ameri
kanska. De innehålla beskrivning över provningsförfarandena samt före
skriva vissa bestämmelser angående asfalt och asfaltemulsioner.

Bestämmelser för bergoljeasfalt avsedd till ytbehandling.

Bestämmelser för tjära.

De danska normerna indela vägtjära för ytbehandling i två typer: 
tjära nr 1 A, avsedd för ytbehandling av icke tidigare tjärbehandlad väg, 
tjära nr 1 B, avsedd för ytbehandling av tidigare tjärbehandlad väg. 
Normerna för de båda typerna framgå av följande tabell.

Am erikanska normer:

Sådana normer ha utarbetats av The American Society for Testing Mate
rials (A. S. T. M.) samt av United States Government Federal Specification 
Board (F. S. B.).

Dessutom har ofta varje stat sina egna normer.
Beträffande asfalt till indränkning och ytbehandling indelas normerna för 

asfalt efter asfaltens penetration. Ett utdrag av dessa normer lämnas här 
nedan:**

* Genom senare ändrade bestämmelser får kolhalten nedgå till 5 %, men bör om 
möjligt vara minst 10 %. Kolhalten får icke höjas genom inblandning av finmalet kol.

* Utdrag ur sammanställning i H. Abraham »Asphalts and Allied Substances 1929».

U n d e r s ö k n i n g  a v s e e n d e : Bergoljeasfalt

i. Penetration vid 250 ................................................................................................. 120—200
35—45° 
— 10°

1
99

100
0.99

175°

2. Mjukningspunkt enl. kulan och ringen.............................................................
3. Stelningspunkt, lägre ä n .......................................................................................
4. Viktförlust vid upphettning (5 tim. 163°), % ................................  . . .
5. Löslighet i kolsvavla, % .......................................................................  . . .
6. Tänjbarhet (duktilitet) vid 250 i cm, m in st ...................................
7. Specifik vikt vid 250, m in st............................. ................................ .
8. Flampunkt får icke ligga under . . .

U n d e r s ö k n i n g  a v s e e n d e : Tjära nr 1 A Tjära nr 1 B

1. Specifik vikt vid 150 ................................................................... 1 . 1 9— 1.22 5
0.8
1

12 —24 
4— 12
5
8

12—22*
3 — 10

1 . 1 9— 1.2 2 5
0.8
1

12—24 
4—12
5
8

12—22*
10—30

2. Vatten och ammoniakföreningar, % h ö g st.............................
3. Övriga destillat intill 170° (lätta oljor), % högst...................
4. Destillat mellan 170—270° (mellanoljor), % ..........................
5.  Destillat mellan 270—300° (tunga oljor), % ..........................‘
6. Fenol, vol. % högst.......................................................................
7 . Naftalin, % högst..........................................................................
8. Fritt kol, % ...................................
9. Viskositet enl. Hutchinson, sek. .



P e n e t : r a t i 0 n

Undersökning avseende: 8 5 - 100 100--120 120--I50

A.S.T.M. F. S. B. A.S.T.M. F. S. B. A.S.T.M. F. S. B.

Specifik vikt 2 5°/2$°, min. _ 1,000 _ 1,000 _ 1,000
Penetration vid 25° . . . 00T00 00 0 0 100—120 100—120 120— 150 120— 150
Duktilitet vid 25° cm, min. 3° — 30 — 30 —
Mjukningspunkt enl. ku

lan och ringen............. 40 -6 0 ° 35- 55° 35- 55°
Viktförlust vid 163° un

der 5 tim, i % max. .
Nedsättning av penetra

tionsvärdet efter upp
hettning, i °/o max. . .

2 1 2 I 2 I

40
4 ° 40 4 ° 40 40

Flampunkt (öppen), min. 2 CO° 175° 2 0 0 °
O

175 2 0 0 ° 175°
Löslighet i kolsvavla i %9 

min.............................. ... _ 99-s _ 99-s _ 99-s
Organisk substans i %, 

olöslig i kolsvavla max. 0 . 2 0 . 2 _ 0 . 2
Löslighet i koltetraklorid, 

i % min......................... 99
__. 99 _

99
_

Vatten % .......................... 0 0 0 0 O O

Beträffande tjära avsedd för ytbehandling föreskrives följande normer:*

Y  t b1 e h a n d 1 i n g

Varm spridning

Undersökning avseende : F. S. B. A. S. T. M.

Hög och låg 
kolhalt Hög kolhalt Låg kolhalt

F ö r a l l m ä n t  bi r u k

Specifik vikt 2 5°/25°, min......................
Viskositet enl. Engler (40°, 50 cm3) . . .

1.090 _ _
— — —

Flytprovet vid 32°, sek..............................
Fraktionerad destillation*

60—150 60— 150 60— 150

Intill [70°, % max.................................. 1.0 1.0 1.0
» 235°, % max.................................. — 10.0 4.0
» 270°, % max.................................. 15.0 15.0 13.0
» 300°, % max.................................. 25.0 25.0 26.0

Återstod, % min....................................................... 7 5 . 0 7 5 . ° 7 4 - °
Spec, vikt vid 38° för destillat intill 300°. min. 1.02
Mjukningspunkt hos återstoden (grader) max . . 65 65 65
Löslighet i kolsvavla, % min................................. 85 vi 00 1 VO 95
Vatten, max........................................................

* Utföres med vattenfritt material.

O.o O.o O.o
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