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Företal.

l̂NVÄNDNINGEN av tjära till vägändamål är i Sverige icke på långt när 
så stor som i många andra länder. Den erfarenhet, som man i vårt land hit
tills erhållit om lämpligheten av detta vägmaterial, är därför begränsad och 
avsevärt mindre än i de länder, där vägtjära redan blivit länge använd och 
fortfarande användes årligen i stora kvantiteter såväl för enkla behandlingar 
som för beläggningar av högre typ.

Genom ett penningbidrag från Gas- och Koksverkens Ekonomiska För
ening, Stockholm, blev det möjligt för väginstitutet att under år 19 3 1 ut
sända civilingenjören Sten Hallberg vid institutet på en resa för studier rö
rande erfarenheter utomlands om användningen av tjära för vägändamål. 
Resultatet av dessa studier framlägges i denna publikation.

A v  densamma framgår, att utvecklingen på detta område av vägtekniken 
på senare år gått starkt framåt. Ett intensivt arbete har nedlagts och fortgår 
alltjämt för att .genom forskning och praktiska försök föra tekniken vidare. 
Man strävar efter att såväl förbättra vägtjärans kvalitet och avpassa dess 
egenskaper för olika vägändamål som även att skapa för tjäran särskilt lämp
liga beläggningstyper. Även för asfaltteknikern äro dessa strävanden av in
tresse på grund av möjligheten till värdefulla paralleller mellan asfalt och 
tjära och deras olika användning.

Ingenjör Hallberg blev överallt mottagen med stor välvilja. Tjärföreningar 
och sammanslutningar, såsom »Comité Central des producteurs et Distilla- 
teurs de Goudron en France», »Auskunft- und Beratungsstelle flir Teerstras- 
senbau» samt »British Road T ar Association» gåvo en värdefull hjälp, lik
som även gasverken i olika städer, enskilda företagare på området, vägbygg- 
nadsfirmor samt vid statliga eller kommunala verk anställda fackmän m. fl.

T ill alla dem, som sålunda underlättat studieresan, och främst till Gas- 
och Koksverkens Ekonomiska Förening, riktas härmed ett hjärtligt tack från 
Svenska Väginstitutet.

Stockholm i januari 1932.
N IL S  v o n  M A T É R N .



Preface.

1 H E USE OF T A R  for road work has not been so extensive in Sweden as in 
many other countries. The experiences which have been gained so far in our 
country of the suitability of this road material, are thus rather limited and 
far less than in those countries where road tar has been used for a long time 
and is still being used in large quantities every year.

By means of a contribution from the Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening, Stockholm, it was possible for the Institute of Roads to send abroad 
Mr. Sten Hallberg, an engineer of the Institute, to study the use of tar for 
road work. The results of these studies are published in these pages.

From the same it w ill be seen that the development in this field of road 
technic has been very pronounced of late. Intensive work has been done and 
is still proceeding in order to improve and advance the technic by research 
and practical tests. An endeavour is being made to improve the quality of 
road tar and to adapt its properties for different road purposes, and also to 
produce types of pavement especially suitable for tar.

Even to the asphalt technician these endeavours are of interest on account 
of the useful paralells between asphalt and tar on their various uses.

Mr. Hallberg has been received everywhere with the greatest kindness. T ar 
associations such as »Comité Central des Producteurs et Distillateurs de 
Goudron en France», »Auskunft- und Beratungsstelle fiir Teerstrassenbau» 
and the »British Road T ar Association», rendered very valuable help, as did 
also private entreprises such as the gas companies in London and Paris, road 
building associations, state and muncipal experts, and many others.

To all who thus have facilitated these studies the Swedish Institute of 
Roads wishes to express its heartiest thanks.

Stockholm, January, 1932.
N IL S  v o n  M A T É R N .



I N L E D N I N G

U n d e r  M A J  OCH JU N I  år 19 3 1 företog författaren en studieresa till Frank
rike, Tyskland och England, varvid  även ett kortare uppehåll gjordes i H ol
land. Resan, som företogs med bidrag från Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening i Stockholm, hade till huvudsaklig uppgift studier rörande använd
ningen av tjära till vägar i de nämnda länderna.

De olika ländernas tjärföreningar hade i förväg upprättat resprogram, 
varigenom studierna i hög grad underlättades. Under resan sammanträffade 
författaren, förutom med tjärindustriens representanter, även med represen
tanter för statliga och kommunala myndigheter och för ett flertal större en
treprenörfirmor. Flera laboratorier, där tjärforskning bedrevs, besöktes även.

Studierna i Frankrike organiserades av den franska tjärföreningen Comité 
Central des Producteurs &  Distillateurs en France i Paris. I Paris besöktes 
bland annat Ministere des T ravau x Publics, de kemiska och fysiska labora
torierna vid École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris gasverk samt de 
båda entreprenadfirmorna Lasailly &  Bichebois Succ. och Association Rou- 
tiére et Chimique »A RC ». Utförandet av ytbehandlingar och indränkningar 
studerades dels i Sarthe-, dels i Marne-departementet. Vistelsen i Frankrike 
avslutades med ett besök hos entreprenadfirman Etabl. Cochery i Thionville. 
H är studerades dels tjärdestillationsverket, dels tillverkningen av tjärad mas- 
ugnsslagg och essenbeläggning.

Besöket i Tyskland  organiserades av die Auskunft- und Beratungsstelle flir 
Teerstrassenbau (»Die A. u. B. Stelle»). Denna organisation har propaganda
centraler i Berlin, Miinchen och Essen. Studierna i Tyskland började i Berlin. 
H är besöktes die Zentralstelle flir Asphalt- und Teerforschung der Stadt Ber
lin samt professor Mallisons laboratorium. Vidare besöktes Riitgerswerke och 
Continentale Teerstrassenbaugesellschaft. »Die Conti» har särskilt gjort sig 
känd genom sin täta tjärbetong. Den praktiska användningen av kalltjäror 
studerades på några vägar utanför Berlin. D ärvid besöktes även provinsen 
Brandenburgs provväg för bituminösa beläggningar på vägen Potsdam— 
Seddin. Från Berlin fortsattes resan Över Trebsen och Bielefeld till Essen. I 
Trebsen besöktes ett mycket stort stenbrott, där tjärbetong framställdes av 
basalt. Verket var byggt för dubbelkrossning av stenmaterialet, varigenom 
den erhållna makadamen blev nära kubisk, s. k. Edelsplitt. I Bielefeld be
söktes entreprenadfirman Otto Wette, som specialiserat sig på enkla tjär- 
beläggningar. I Essen besöktes firmorna Irga och Gesellschaft flir Teerstras
senbau samt Verkaufsvereinigung flir Teererzeugnisse samt stadens anlägg
ningar för tillverkning av essenbeläggning. V idare besöktes Rhenprovinsens 
vägförvaltning.

I H olland  besöktes holländska statens väglaboratorium i Scheveningen.



Vistelsen i England  var planlagd av the British Road T ar Association i 
London. Tjärforskningen i England bedrives främst av gasverken, vilka in
rättat stora laboratorier härför. Dessa laboratorier undersöka alla slags tjär- 
produkter. I London besöktes The Gas Light &  Coke Co. och South Metro
politan Gas Co. Under vistelsen i London besöktes Ministry of Transport’s 
nyinrättade laboratorium i Harmondsworth. Undersökningarna där bedrivas 
i samband med praktiska prov av beläggningar å provvägar. Bland annat 
undersökes olika beläggningars slirighet, varigenom man hoppas få  utrönt, 
om det är någon skillnad mellan asfalt och tjära beträffande slirigheten. U tan
för London besöktes olika tjärbetongverk, bland annat i Middlesbrough. 
Vidare studerades utförandet av öppna tjärbetongbeläggningar på flera 
platser.

De i det följande angivna uppgifterna äro dels grundade på iakttagelser 
och upplysningar inhämtade under studieresan och dels hämtade ur utländsk 
litteratur. Uppgifterna äro i möjligaste mån kontrollerade genom anlitande 
av olika källor. Under resan ha en del prov på vägmaterial tagits, vilka av 
väginstitutet blivit undersökta.



OLIKA SLAG AV TJÄRBELÄGGNINGAR

J . J Ä R A  S K I L J E R  S IG  från asfalt huvudsakligen därigenom, att tjäran i regel 
framställes avsevärt mjukare än asfalt. V id  ett flertal beläggningstyper är 
tjäran av mycket mjuk konsistens vid normal sommartemperatur. T jära  kan 
därför ej i regel på samma sätt som asfalt bidraga till en beläggnings stabili
tet. Det bärande systemet i en tjärbeläggning måste därför utgöras av sten
materialet, vars enskilda partiklar måste vara så väl kilade och inspända i 
förhållande till varandra, att de förmå upptaga trafikens tryck.

Under strävandet att få  fram  ändamålsenliga tjärbeläggningar har man 
dels sökt framställa tjärbeläggningar, som så mycket som möjligt likna kända 
asfaltbeläggningar, dels sökt få  fram  beläggningar, som direkt draga fördel 
av tjärans speciella egenskaper. Nästan samtliga med asfalt utförda belägg
ningstyper kunna numera utföras med tjära. Undantag utgör den tjärbelägg
ning, som skulle svara mot gjutasfalt.

Det allra enklaste slaget av tjärbeläggningar är indränkt och ytbehandlad  
makadam (se Svenska Väginstitutets meddelande 32). V id  indränkning och 
ytbehandling komma stenmaterial och bindemedel i beröring med varandra 
först på vägbanan.

Därest stenmaterialet blandas med tjäran i blandningsmaskiner före mas
sans utläggande på vägen, benämnes beläggningen tjärbetong. T ill denna be- 
läggningstyp höra de mer högklassiga tjärbeläggningarna.

En beläggning, som framkommit i Tyskland under de senaste årens försök 
att framskapa en billig beläggningstyp, är »die Einstreudecke», vilken på 
svenska lämpligen kan benämnas tjärbetongbunden makadam. Beläggningen 
består av ett lager grovmakadam, i vilket finkornig tjärbetongmassa ned
pressas genom vältning och utgör en övergångsform mellan indränkt maka
dam och högre typer.

Andra billiga tjärbetongbeläggningar äro tjärbetongmattorna — på tyska 
kallade »Teppiche». Dessa beläggningar utföras av med tjära maskinblandat, 
finkornigt stenmaterial, som utbredes i ett några centimeter tjockt lager på 
ett bärkraftigt underlag. Beläggningen bildar en tunn, elastisk matta, som 
utan att spricka kan följa underlagets rörelser.

En länge använd, bärkraftig beläggning är den vanliga öppna tjärbetongen, 
vilken utföres i ett eller flera lager. Därest beläggningen består av ett lager, 
är storleken av makadamstyckena något varierande. Består beläggningen av- 
flera lager, är i varje lager storleken ungefär densamma. O vanför liggande 
lagers styckestorlek är mindre än underliggande lagers och avpassas så, att 
stenarna vid vältningen pressas ned och kilas fast mellan underliggande la
gers makadam. Därigenom erhålles en beläggning, som blir ganska tät och 
vars kornstorlek avtar mot ytan. Beläggningen har dock alltjämt stor hål-



rumsprocent. Den öppna tjärbetongen har länge använts i stor utsträckning, 
fram för allt i England, där beläggningen benämnes »tar macadam». Den kan 
läggas såväl varm omedelbart efter blandningen som kall och efter en tids 
lagring. Beläggningen användes även som bindlager för mer högklassiga 
asfalt- och tjärbeläggningar.

Sammansättes stenmaterialet i tjärbetongen, så att minsta möjliga hålrums- 
procent erhålles, får man en beläggning, som benämnes tät tjärbetong. U t
märkande för denna typ är den höga fillerhalten. Beläggningen ger, om den 
utföres rätt, en slitstark och jämn vägbana, som mycket liknar den, som er
hålles med tät asfaltbetong.

I konkurrens med asfaltemulsioner har man fört tjäremulsioner i m ark
naden, som liksom dessa huvudsakligen användas vid indränkningar och 
ytbehandlingar.

På senare tid ha tjärlösningar, s. k. kalltjäror, kommit till användning 
dels till ytbehandlingar, dels till framställning av kalltjärbetong. K alltjär- 
betongen kan såväl blandas som utläggas i kallt tillstånd. Den maskinella ut
rustningen, som fordras för tillverkning av kalltjärbetong, blir därigenom 
mycket enkel.



A N V Ä N D N IN G E N  AV V Ä G T JÄ R A  I 
ENGLAND, FR A N K R IK E  OCH 

T Y S K L A N D

I L Ä N D E R ,  där stora kvantiteter stenkol destilleras, erhållas betydande mäng
der tjära som biprodukt. Det är naturligt, att dessa länder söka använda 
denna tjära för vägändamål. Detta har särskilt varit fallet i England och 
Frankrike. I Tyskland har användningen av vägtjära ej fått samma om fatt
ning, varken absolut eller relativt, som i England och Frankrike. Under de 
senaste åren har dock förbrukningen i Tyskland vuxit synnerligen raskt till 
stor del tack vare den omfattande propagandan för användningen av in
hemska varor.

I och med att bensinåtgången ökas, framställes emellertid även allt större 
kvantiteter asfalt. Därigenom har konkurrensen mellan asfalt och tjära blivit 
allt häftigare. Detta har bland annat tagit sig uttryck i bildandet av försälj
ningsorganisationer, vilka ha till huvudsaklig uppgift att göra propaganda 
för vägtjära resp. asfalt. Föreningar till främjande av vägtjärförbrukningen 
finnas både i England, Tyskland och Frankrike. Å r 19 3 1 sammanslöto sig 
tjärföreningarna från ett flertal länder till en internationell tjärförening, The 
International Road T ar Conference.

England.

Vägväsendet i England är av ålder starkt decentraliserat, varför mycket 
varierande system för vägarnas skötsel finnas.

T jära användes i England redan under senare hälften av 1800-talet för 
vägändamål. Intill år 1907 användes nästan uteslutande råtjäror, vilka voro 
av mycket växlande och ofta dålig sammansättning. Bland annat visade sig 
den olägenheten, att naftalin kristalliserade ut i stora flagor på vägytan, v il
ket påstås ha medfört, att syn- och luktorganen angrepos.

År 1907 anlade The Roads Improvement Association en provväg för att 
utröna, hur en vägtjära lämpligen bör vara sammansatt. Genom provvägen 
fick man insikt om betydelsen av att använda »raffinerad» eller destillerad 
vägtjära. Under åren 1907— 1 9 1 1  användes destillerad tjära i allt större om
fattning. Å r 1 9 1 1  utgåvos de första engelska vägtjärnormerna av The Road 
Board, vilka nästan oförändrade voro gällande till år 1923 och vilka tjänat 
till förebild för flera andra länders tjärbestämmelser.

Bestämmelserna av 1 9 1 1  hade rätt vida gränser, vilket berodde dels på, att 
man ej ville försvåra tillverkningen, dels på att man ännu ej var fullt säker,



hur tjäran helst borde vara sammansatt. De större tjärdestillationsverken 
och fram för allt ett par framställare av patenttjäror tillämpade därför snart 
egna, strängare normer. De officiella normerna ha omarbetats och komplet
terats åren 1925, 1930 och 19 3 1 och ha därunder blivit allt strängare. De ha 
dock ännu alltjämt relativt vida gränser. De senaste normerna ha utarbetats 
av British Engineering Standard Association i samråd med British Road T ar 
Association och ha godkänts av M inistry of Transport.

Engelsmännen ha fram för allt specialiserat sig på öppna tjärbetongbelägg- 
ningar, vilka oftast utläggas i kallt tillstånd. T ill stenmaterial användes i 
stor utsträckning masugnsslagg. De första engelska tjärslaggatorna lära ha 
byggts redan år 1875 i Sheffield. Indränkta och ytbehandlade vägar före
komma även allmänt. Däremot äro övriga typer av tjärbeläggningar relativt 
ovanliga. Under de allra sista åren har man dock även gjort en del försök 
med grov, tät tjärbetong. En dylik beläggning ingår sålunda i den provväg 
för bituminösa vägbeläggningar, som Ministry of Transport låtit anlägga år 
1930 på The Kingston By-Pass Road utanför London.

Å r 1929 producerade Storbritannien omkring två millioner ton stenkols- 
tjära. Under år 1930 sjönk årsproduktionen något, fram för allt beroende på 
det då inträdande försämrade konjunkturläget. Tjärförbrukningen för väg
ändamål sjönk däremot ej. På den grafiska framställningen fig. 1 synes väg- 
tjäreförbrukningen under de sista åren. D rygt en tredjedel av all i Storbri
tannien producerad tjära användes för vägändamål.

Frankrike.

Vägväsendet är i Frankrike synnerligen fast organiserat, vilket haft till 
följd, att man kunnat genomdriva enhetlig rationalisering av större delen av 
underhållet.

De första försöken att ytbehandla en väg med tjära utfördes redan år 1854. 
Förfarandet fick emellertid ej någon större användning. Först 1902 återupp
togs försöken. Försöken bevisade tjärans dammbindande förmåga. De lycka
des dock ej så väl, att man ansåg sig kunna bekosta utförandet av ytbehand
lingar med statsmedel. I en år 1906 utgiven kungörelse meddelades, att tjär- 
behandling endast får bokföras som »experimentutgift eller som lyxutgift, 
vartill bidrag erhållits från annat håll». Trots detta hade vid världskrigets 
inbrott cirka fyra  millioner kvadratmeter ytbehandlats med tjära. Under kri
get användes tjära på ett par av huvudtransportvägarna.

V id  fredsslutet år 19 18  voro de franska vägarna i synnerligen dåligt skick 
till följd av det långa krigstillståndet. Myndigheterna stodo inför den svåra 
uppgiften att på kort tid iståndsätta hela det franska vägnätet. Efter ingå
ende undersökningar beslöto de centrala myndigheterna år 19 19  att anbefalla 
användandet av tjära för ytbehandling. I upprepade kungörelser klarlades 
principerna för och de ekonomiska fördelarna av att ytbehandla vägarna. 
Ä r 1924 uppsattes en lista över de huvudvägar, som först borde ytbehandlas. 
Å r 1925 framhölls betydelsen av, att ytbehandlingarna upprepades så ofta, 
att aldrig det grova underliggande makadamlagret blottades.



Ovannämnda åtgärder av de centrala myndigheterna hade till följd, att 
ytbehandling med tjära fick allt större omfattning. Medan år 1920 mindre 
än 1 % av huvudvägarna (routes nationales) voro ytbehandlade, voro år 
1927 43 % ytbehandlade. Förbrukningen av vägtjära steg oerhört snabbt, 
som framgår av den grafiska framställningen nedan.

Fig. i . Tjärförbrukningen i Storbritannien, Frankrike och Tyskland under de sista åren.
Obs.! Den olika skalan.
Consumption in thousands of metric tons of road tar in Great Britain, France and
Germany of late years.

Förbrukningens snabba tillväxt beror till stor del på, att statens exempel 
även följts av de kommunala myndigheterna beträffande av dem underhållna 
vägar. Förbrukningens fördelning på olika slag av vägar fram går av nedan
stående tabell. A v  i kolumn 4 upptagna 79,000 ton för år 1930 förbrukades

Tabell över tjärförbrukningen i Frankrike under åren 19 2 2 — 1930.

Av myndigheterna förbrukad tjärmängd 
i ton

Å r För vägar på 
landsbygden 
(services or

dinal’res)

För stads- och 
kommunvägar 
(services vici- 
naux ou ur- 

bains)

För diverse 
vägändamål 

ton

Total
förbrukning

ton

1 2 3 4 5

1 9 2 2 .................................................. 16,000 1 14,000 30,000
! 9 2 3 .................................................. 27,000 1 l8,000 45,000
I924 ................................................... 53,000 32,000 12,000 97,000
1925 . . . 73,000 54,000 8,000 T 35,000
1926 . . . 73,000 64,000 137,000
1927 . . . . 94,000 78,000 10,000 182,000
1928 . . . . 104,000 113,000 22,000 239,000
*9 * 9 .................................................. 143,000 184,500 40,000 367,500
I 93° ...................................................
1 9 3 1 .....................................

151,000 220,000 79,000 450,000 
5 50,000

(U p p giften  fö r 1 9 3 1  erhållen a v  G as- och K oksverken s Ekon . F ö r., Stockholm .)

1 medräknat i kolumn 4.



omkring 40,000 ton till framställning av tjärbetongmassa och ca 4,000 ton 
till framställning av tjäremulsioner. ö v r ig a  35,000 ton ha ej närmare 
specificerats.

Svårigheter uppstodo snart att anskaffa de stora kvantiteter tjära, som be
hövdes för vägväsendet. De centrala vägmyndigheterna måste därför år 1925 
införa en ransonering av tjäran. Landet uppdelades för detta ändamål i 8 
distrikt. Inom varje distrikt tillsattes en särskild ingenjör med uppgift att 
fördela den tillgängliga tjärkvantiteten på de olika förbrukarna. Samtidigt 
träffade man avtal med ett flertal större tjärproducenter om leverans av vissa 
årliga kvantiteter tjära. Försök igångsattes att ersätta tjäran med varm asfalt 
eller asfaltemulsioner. Från och med 1926 förfogade man dessutom över tysk 
tjära, som levererades som krigsskadestånd in natura. Även svensk råtjära 
importeras, exempelvis år 19 3 1 7,500 ton. För närvarande förbrukar Frank
rike 72,000 ton tjära utöver, vad landet producerar. Under år 1930 fram 
ställdes i Frankrike och Saarområdet sammanlagt 735,000 ton stenkolstjära. 
Samma år förbrukade Frankrike och Saar för vägändamål sammanlagt 
450,000 ton tjära eller mer än 6o % av den totala inhemska tjärproduktionen.

Enär yttjärningar ej kunna pågå under hela året, har man måst bygga stora 
cisterner för lagring av den under vintern framställda tjäran. N ödvändig
heten att lagra stora kvantiteter tjära har i hög grad varit bestämmande för 
utformningen av det franska vägunderhållet.

Redan tidigt insåg man vikten av, att tjäran var lämpligt sammansatt. V id  
École des Ponts et Chaussées påbörjades år 1922 undersökningar av olika väg- 
tjäror. Å r 1925 utgåvos normer för vägtjäror med ledning av dessa under
sökningan Dessa normer voro emellertid upprättade med hänsyn till nöd
vändigheten att använda så stor procent av de i landet tillverkade tjärorna 
som möjligt. Man använder ännu i stor utsträckning råtjära. A v  den på 
landsbygdsvägarna år 1930 använda tjäran utgjordes sålunda 41 % av rå
tjära. För stads- och kommunvägar utgjorde råtjäran 48 % av den använda 
tjärmängden.

Tyskland.

I Tyskland hava de olika delstaterna synnerligen olika metoder för sitt 
vägunderhåll. Delstaternas olika ekonomiska intressen ha härvid påverkat ut
vecklingen. På en del håll, exempelvis Bayern, har man i stor utsträckning 
gått in för tjärbehandling av vägarna. Förbrukningen av vägtjära i Tyskland 
står likväl ej i proportion till landets stora råtjäretillverkning. Tjärförbruk- 
ningen har dock de senaste åren ökat mycket snabbt.

Redan i början av 1900-talet gjordes här och var — fram för allt i västra 
Tysklands kolområden — spridda försök med ytbehandling och öppen tjär
betong. I Rhenprovinsen, där man sökte ett billigt dammbindningsmedel, yt- 
behandlades sålunda försöksvis 2 1 km under åren 19 03— 1907. Enär m yn
digheterna emellertid ej ansågo sig ha skyldighet att bekämpa dammet, min
skade ytbehandlingarnas omfattning i provinsen i och med ovannämnda för
söks upphörande. Ytbehandlingarna tålde ej den tunga hästtrafiken. Den av



A eberli i Schweiz år 1905 uppfunna metoden att före utförandet av öppen 
tjärbetong lagra tjärbetongmassan några månader under ett täckande lager 
av tjärsand, prövades tidigt. En del av de enligt Aeberlimetoden utförda be
läggningarna äro ännu ej utslitna. Å r 19 12  utsände de större städerna i västra 
Tyskland en kommission till England för att studera tjärvägarna där. En 
följd av kommissionens rapport blev ett livligt experimenterande med olika 
tjärbeläggningar under åren närmast före kriget.

Under världskriget avstannade byggandet av tjärvägar fullständigt. Tjäran 
beslagtogs och användes för krigsändamål.

Efter kriget dröjde det flera år, innan man i större skala, omkring 1923, 
åter upptog försöken med vägtjära. Å r 1924 utsände de tyska städerna en ny 
kommission till England. Samma år grundades »Die Studiengesellschaft flir 
Automobilstrassenbau» i Berlin. Denna förening och det tidigare av staden 
Berlin grundade »Zentralstelle flir Asphalt- und Teerforschung» ha kraftigt 
bidragit till förbättringen av tjäran. Studiengesellschaft flir Automobilstras
senbau utgav år 1927 de första tyska normerna, vilka utarbetats i nära över
ensstämmelse med de engelska. De tyska tjärproducenterna började samtidigt 
att bifoga analysattester över den av dem levererade tjäran. Härigenom fö r
svann en stor del av det misstroende, som tidigare hysts mot tjäran. Från och 
med 1926 har tjärförbrukningen stigit hastigt. H ärtill har en omfattande 
propaganda för användande av den inhemska varan bidragit. A v  den gra
fiska framställningen fig. 1 fram går förbrukningen av vägtjära under de 
sista åren. Årsproduktionen av råtjära uppskattas för närvarande till ca 1.7  
mill. ton. D ärav förbrukas för vägändamål ca 9 %.

Samtliga typer av tjärbeläggningar ha prövats och använts i Tyskland. 
Omfattande försök över varaktigheten av olika slag av beläggningar ha ut
förts på ett flertal provvägar, såsom provvägen för olika trafikslag i Braun
schweig, hastighetsbanorna Niirnburgerring och Avusbahn m. fl. Tyskarna 
ha förtjänsten av att ha utexperimenterat den högklassiga täta tjärbetongen. 
Dess teoretiska sammansättning utprovades i Zentralstelle fiir Asphalt- und 
Teerforschung i Berlin. De första praktiska proven med denna beläggnings- 
typ utfördes år 1928 på Avusbahn i Berlin.



T J Ä R E M U L S I O N E R

I T J Ä R E M  U LSIO N ERN A  är vattnet oftast yttre fas, men kan även ibland vara 
inre fas.1 Den franska tjäremulsionen Arcite är exempel på en emulsion, där 
vattnet är inre fas. En dylik emulsion har stundom en smörliknande 
konsistens.

Det är svårare att framställa en hållbar emulsion av tjära än av asfalt, 
vilket torde bero på, att skillnaden i specifik vikt mellan tjära och vatten är 
större än mellan asfalt och vatten. T jära  faller därför ut lättare än asfalt. 
För att få  skillnaden mellan tjärans och vattnets specifika vikt så liten som 
möjligt och därmed minska utfällningsbenägenheten, användas stundom lätt
flytande, beckfattiga tjäror. En bidragande orsak till tjäremulsionernas min
dre stabilitet är även, att tjäran i de kringsvävande partiklarna är flytande 
vid vanlig temperatur. T järpartiklarna kunna därför lättare flyta  ihop än 
de stela asfaltpartiklarna i en asfaltemulsion. Dessutom torde de i tjäran be
fintliga tjärsyrorna verka fällande. För att partiklarna i en tjäremulsion ej 
skola fly ta  ihop, måste det använda stabilisatormedlet vara tillräckligt effek
tivt. En lämplig stabilisator påstås vara 0.8 % hartssåpa och 0.1 % kasein.

Tjäremulsioner användas på samma sätt som asfaltemulsioner vid indränk- 
nings- och ytbehandlingsarbeten (se meddelande 32). I allmänhet förmå 
tjäremulsioner binda mer stenmaterial än asfaltemulsioner, enär tjäran för
delar sig i tunnare skikt än asfalten. A v  samma orsak kan stenmaterialet, som 
användes till avtäckning av tjäremulsion, vara finkornigare än det, som an
vändes till avtäckning av asfaltemulsion.

En tjäremulsion koagulerar vanligen inom 1 — 3 timmar efter utspridnin
gen. Omedelbart efter koaguleringen har den tunnflytande tjäran vanligen 
mycket dålig klibbkraft, varför den ej förmår kvarhålla stenmaterialet, om 
trafiken omedelbart släppes fram  över vägen. Under inverkan av luft och 
ljus polymeriseras och oxideras emellertid tjäran och blir mer segflytande 
samt får så småningom större klibbkraft. O fta dröjer det flera dagar, innan 
tjäran fått sådan klibbkraft, att stenmaterialet ej slites loss av trafiken. För 
att hindra, att stenmaterial bortryckes, innan tjäran blivit tillräckligt seg, 
brukar man stundom utföra avtäckningen i två omgångar, varvid  till den 
första avtäckningen användes stenmaterial med kornstorlek 3— 9 mm eller 
5 — 12 mm. T ill andra avtäckningen, som bör följa omedelbart efter den 
första, användes ett finare stenmaterial, exempelvis med 1 — 3 eller 3— 6 mm 
kornstorlek.

Tjäremulsionerna äro ännu ej fullt utexperimenterade. Det är möjligt, att 
de i framtiden komma att ersättas med kalltjäror.

1 Jämför Svenska Väginstitutets meddelande 34.



K A L L T J Ä R O R

J \ å LLTJÄROR ÄRO i allmänhet äkta  lösningar. De bestå av stenkolstjära, ut
spädd med något lösningsmedel, vilket gör tjäran så lättflytande, att den kan 
användas utan eller efter endast ringa uppvärmning. Lösningsmedlet skall 
bortgå, när tjäran kommit i beröring med stenmaterialet, varvid  tjäran skall 
hårdna och få  vanlig vägtjäras egenskaper.

K alltjäror ha använts i Amerika sedan år 19 15 . I Europa ha de däremot 
först blivit prövade under de sista åren. Under 1930 och 19 3 1 ha i Tyskland 
framställts ett flertal olika kalltjäror, varmed man utfört omfattande prak
tiska försök. Mera kända namn på tyska kalltjäror äro: V ialit (använd i 
Sverige som dammbindningsmedel), Rutger, Rudow, Irga, V ia fix  m. fl. Flera 
råtjäror äro så tunnflytande, att de kunna utspridas i kallt tillstånd. D ylika 
tjäror torde dock ofta ge dåligt resultat på grund av låg klibbkraft. Det 
torde därför vara lämpligare med kalltjäror, framställda av med lämpligt lös
ningsmedel förtunnad högvärdig vägtjära. Lösningsmedel, som verka starkt 
sänkande på tjärans viskositet, äro exempelvis naftalin, tetralin, solvent- 
nafta, olika slag av bensoler samt en del andra stenkols- och trätjärdestillat. 
Även alkohol kan användas som förtunningsmedel. Alkoholen löser sig dock 
ogärna i tjäran. Blandningen av alkohol och tjära är närmast att betrakta 
som en emulsion, i vilken alkohol bildar inre fas.

Vissa av de först framställda kalltjärorna innehöllo några procent i tjäran 
emulgerat vatten. Vattnet hade till uppgift dels att förtunna tjäran, dels att 
underlätta tjärans vidhäftning vid fuktigt stenmaterial. De vattenhaltiga kall
tjärorna ha dock i allmänhet visat sig olämpliga.

N är kalltjäran blivit blandad med stenmaterialet, skall tjäran stelna så 
hastigt som möjligt. För att påskynda stelnandet kan man tillsätta finmalet 
beck till kalltjäran, när denna blandas med stenmaterialet. Becket förenar sig 
med lösningsmedlet, varvid  kalltjärans viskositet stiger. T ill de tyska kall
tjärorna av Irgas fabrikat tillsättes exempelvis på arbetsplatsen 20— 50 % 
torrtjära, som består av en blandning av pulvriserat tjärbeck och kalksten.

Fig. 2 visar viskositetskurvorna för en tjära, framställd av antracenolja 
och beck, som blandats med olika i tjäran lösliga ämnen. Diagrammet är upp
gjort av de båda engelska forskarna Pickard och Evans. Dessa ha visat, att 
viskositetskurvan för en tjära approxim ativt blir en rät linje, om såväl visko- 
siteten som temperaturen, vilken mätes i Fahrenheitsgrader, avsättas i logarit- 
misk skala. Författarna ange följande värden på viskositeten vid 2 5 0 C.



Visko sitet en v id  2 5 0 C  i R edw ood nr 2 visko simeter för olika t j är lösningar.

L ö s n i n g s m e d e l Viskositet vid 5 % halt 
av lösningsmedlet

Viskositet vid 7.5  % halt 
av lösningmedlet

B en sin ................................................................
A n i l in ................................................................
B -N aftylam in .................
N a fta lin ...........................
Fenol........................... ........................................
B -N afto l.............................................................
Den använda antracenolje-beck-tjärans visk

234 sek 
295 » 
448 » 
509 » 
627 » 

1200 » 
:ositet =  1260 sek.

166 sek 
261 »
440 »
310  » (calc.) 
4 16  »

IIO O  »

Intressant är, att det fasta naftalinet förmår sänka viskositeten så kraftigt.
Kurvorna i fig. 3 visa, hur tjärans viskositet vid en och samma temperatur 

varierar med mängden tillsatt lösningsmedel enligt av väginstitutet utförda 
försök. Viskositeten sjunker hastigast i början. I allmänhet kan tillräcklig 
lättflutenhet erhållas med mindre än 10 % av dessa lösningsmedel.

Egenskaperna hos den tjära, som använts för framställningen av kalltjäran, 
inverka givetvis mycket på kalltjärans kvalitet. Det är viktigt att kalltjäran, 
när den kommit i beröring med stenmaterialet, får samma beskaffenhet som 
fordras av en vanlig vägtjära.

Sammansättningen av ett par av väginstitutet under juli 19 3 1 provade 
tyska kalltjäror fram går av nedanstående analys:

Prov nr .......................................................................... S.V. 308 S.V. 426 S.V. 3 14

Kalltjära till ytbehandl.............................................. Rudöw O. — Irga O.

Kalltjära till tjärbetong ......................................... — Rudow M. —

Specifik v i k t ................................................................ 1 . 1 4 1 . 14 1. 1 4

Viskositet i standardviskosimetern vid io° C . .
» 30° C . .

5 sek
1.5 »

21 sek 
1.5 »

6.5 sek
1.5 »

Fraktionerad destillation:
V a tte n ...........................  . %
intill 170° C .............  . %0 0 /-> „/170 — 270 C ................. . %
270°— 300° C ................. . %
3000—350° c ................. . %
B e c k .................  . %

Fenoler . . . vol-%
N a f t a l in ......................................................■ • . . . %
Råantracen........................................ ....................... %
Fritt k o l ....................................................................%

50 gr kalltjära upphettades till 6o°, 8o° och 100 
(i skål med 1 1  cm diam.). Viktförlusl

6o° C tem peratur...................................................%
60 och 8o° C temperatur sammanlagt . % 
60, 80 och ioo° C temperatur sammanlagt . %

Samtliga prover voro efter uppvärmningen home

O.o
O.9

26.8
8.5

10.6
53-2

IOO.o °/o

2.2
O.o
0.8
6 . 7

0 under 5 tirm 
:en var efter u

5-5
12.8
19.4

>gena med blai

0.7
1-5

19.2 
7-5

1 1 . 3 
59-B

IOO.o %

4.6
0.0 
I . o
4.9

mars tid för vai 
pphettningen t

4.6 
7*7

15-3
nk yta.

O.o
I . o

26.2
2.6

l 8 . o
*2.2

IOO.o % -

2.3
O.o
1 . 9
8.9

rje temperatur
ill:

5*1
9*7

1 6 . 7



Fig. 2. Olika i tjära lösliga ämnens inverkan på tjärans viskositet enligt undersökningar av Evans och Pickard. Redwood nr 2 
viskosimeter.
The influence of different tar-soluble substances upon the viscosity o f the tar, according to Evans and Pickard. R ed
wood No. 2 viscometer.



Fig. 4 visar mjukhetslinjerna enligt Hoepfner-Metzger för några av Hoepf- 
ner undersökta kalltjäror och en typisk varm tjära.

A v  stor betydelse för kalltjärornas praktiska användning är deras för
måga att nedtränga i finkornigt stenmaterial. Ett par av väginstitutet under
sökta kalltjäror, avsedda för ytbehandling, nedträngde vid i y °  temperatur

Fig. 3. Samband mellan kvantiteten av olika lösningsmedel och kalltjärans 
viskositet.

Relation between the quantity of different solvents added and the 
consistency of the cold tar. The solvents are naphtaline, dec aline and 
alcohol, the original tar a Swedish road tar.

Fig. 4, Mjukhetslinjerna för några kalltjäror och en varm tjära enligt Ffoepfner-Metzger: 
a) i ursprungligt tillstånd, b) efter avdunstning av i mm tjockt skikt under 23 
dagar vid rumstemperatur.

Scale of softening for some German cold tars R udow , Irga and an ordinary road 
tar according to H oepfner-M etzger: a) original tars, b) after evaporation of a 1  mm 
thick film  of the tars during 23 days at ordinary room-temperature.



fullständigt i sand med kornstorlek mellan 0.15 och 0.075 mm* K alltjäror 
ha således avsevärt större nedträngningsförmåga än asfaltemulsioner, vilka i 
allmänhet ej förmå nedtränga i sand med finare kornstorlek än 0.5— 0.25 mm. 
Kalltjärorna kunna därför användas även till ganska dammigt stenmaterial.

Kalltjärorna användas dels till ytbehandlingar, dels till kalltjärbetong. T ill 
indränkningar hava kalltjärorna visat sig mindre lämpliga, emedan de dels 
avdunsta allt för långsamt i de tjocka tjärskikten, som uppstå vid indränk- 
ningen, dels vilja  tränga för djupt ner i vägbanan.

Den största olägenheten med kalltjärorna är, att de behöva en mycket lång 
tid för att styvna. I allmänhet torde en kalltjärbeläggning behöva från 10 
dagar till en månad för att hårdna så mycket, att trafiken ej längre förmår 
påverka densamma i större omfattning. Under de första dagarna efter fä r
digställandet slungas ofta tjärsmetande stenar omkring av fordonen, och 
järnringar skära djupa spår i beläggningen.



Y T B E H A N D L A D  OCH I N D R Ä N K T
MAKADAM

Y t b e h å N D L IN G  OCH IN D R A n K N IN G  av en makadamväg med bituminösa 
bindemedel ha ingående beskrivits i Svenska väginstitutets meddelande nr 32. 
H är kommer därför endast att beröras organisationen och maskinutrustnin
gen, när arbetena bedrivas i större omfattning, ytbehandling med kalltjära 
samt resultat av provning av en del från studieresan medförda material, an
vända för dessa beläggningstyper.

Det är fram för allt genom ändamålsenliga anordningar för tjärans maga
sinering, uppvärmning, transport och spridning, som man utomlands ernår 
såväl avsevärda ekonomiska besparingar som jämnare och bättre resultat. 
Vägbanans sopning samt stenmaterialets spridning sker oftast ännu med rätt 
enkla maskiner eller för hand.

I Frankrike ha departementen byggt fasta centraler för tjärans lagring och 
upphettning. Detta har varit möjligt på grund av, att statsmyndigheterna 
själva ha hand om vägunderhållet. I Tyskland och England, där vägunder
hållet i stor utsträckning överlåtits på entreprenörer, ombesörjes tjärans lag
ring av tjärfram ställarna. I dessa senare länder förekomma på denna grund 
i allmänhet ej större separata fasta anläggningar för lagring och uppvärm 
ning av tjäran före spridningen.

Spridningen av tjäran utföres vid alla större arbeten med tankbilar. I 
Frankrike sakna tankbilarna ofta anordningar för tjärans uppvärmning, enär 
tjäran erhålles varm från uppvärmningscentralen och ej hinner kallna under 
transporten till arbetsplatsen. I England och Tyskland äro däremot bilarna i 
allmänhet försedda med uppvärmningsanordningar.

En fransk tjärcentral har vanligen flera större cisterner, vari den tjära, 
som inköpes under vintern, lagras till sommaren. Tjäran, som inkommer till 
centralen med järnväg eller båt, pumpas eller rinner av självtryck till cister
nerna. Ä r tjäran segflytande, uppvärmes den med ångslingor. Tjärpum parna 
äro specialkonstruerade och ofta mycket långsamt arbetande ångpumpar. 
Rörledningarna äro mycket grova. Den tjärkvantitet, som skall användas, 
pumpas från cisternen till en uppvärmningstank, där tjäran uppvärmes med 
ånga till omkring io o °, varefter den fylles i tankbilarna.

Fig. 5 och 6 visa konstruktionen av en modern uppvärmningscentral, som 
byggts år 1930 i Charlon-sur-Marne. Cisternerna, vilka äro underjordiska, 
rymma tillsammans 500 m3 tjära. T järan suges med pump till uppvärm 
ningstanken, vilken är belägen i byggnadens källare och har en rymd av 5 m3. 
Tanken uppvärmes med rörslingor, genom vilka ånga av 7 atm. tryck passe
rar. Ångan erhålles från en ångpanna placerad i rummet ovanför värmetan-



Fig. 5. o. 6. Central uppvärmning och magasinering av vägtjära i Chalon-sur-Marne. 
Plant for storing and heating road tar at Chalon-sur-Marne.

A  =  reservoir för tjära. D = behållare för kondensvatten. F = intagsrör för kall tjära, omgivet
B = ångpanna. E  — ångdriven sug- och tryckpump av ångslingor.
C  = uppvärmningstank för tjära. för tjära. G = avtappningsrör för varm tjära.

ken. Samma pump, som suger den kalla tjäran till värmetanken, trycker den 
varm a tjäran genom en rörledning, under vars munstycke en tankbil kan 
köras fram. M axim alt kan värmetanken upphetta 50 ton per dag eller den 
tjärmängd, som man hinner sprida med två bilar.

Fig. 7. Anordning för uppvärmning av vägtjära under tillsats av asfalt i 
centralen i Le Mans.
The arrangement of the tar-plant at Le Mans, where asphaltbitu- 
men can be added to the tar during heating.

A  = behållare för tjärans upphettning och C  =  propeller för omrörning. G = ångpanna.
blandning med asfalt. D  — ångslingor. H  = reservoir för tjära.

B = skåp för smältning av asfalt ur asfaltfaten. E =  tjärpump. M  = kran för upphissning av asfaltfat.



Fig. 7 visar en central i Le Mans (Sarthe-departementet), som är inrättad 
så, att asfalt kan blandas i tjäran samtidigt, som denna upphettas. U ppvärm 
ningstanken för tjäran ligger så högt, att den varm a tjäran av självtryck rin
ner till tankbilarna. Uppvärmningstanken, som har en rymd av 12  m3, fylles 
vanligen blott med 5 m3 tjära för att hindra tjäran att koka över. Departe
mentet använder nämligen även råtjära, vilken avvattnas under upphettnin
gen i värmetanken. T järan  upphettas till 160— 17 0 °. Under upphettningen 
tillsättes så småningom 15 — 20 % asfalt. Asfalten levereras till centralen i 
plåtfat. Sedan botten på dessa bortskurits, placeras de på ett galler av hori
sontella rör, genom vilka ånga av 10 atm. tryck strömmar. Asfalten smälter,

Fig. 8. Fransk tjärspridarbil.
French pressure-sprayer.

när den kommer i beröring med det ca 18 0 ° varm a rörgallret och droppar 
ned i tjäran, som befinner sig i värmetanken under gallret. Tvenne roterande 
propellrar ombesörja blandningen av tjäran och asfalten. Fördelen med anord
ningen är, att asfalten endast så småningom tillsättes tjäran. Upphettningen 
av en sats tjära om 5 m3 kräver 2— 3 timmar, beroende på tjärans vattenhalt.

Från en uppvärmningscentral kan ett vägområde med ca 40 km radie tjär- 
behandlas med tankbilar utan anordningar för att värm a tjäran under trans
porten. Temperaturen hos tjäran sjunker vid denna transportlängd högst 20°.

I England ombesörjes en del av ytbehandlingsarbetena direkt av gasver
ken, vilka härför anskaffat egna tankbilar. Gasverken leverera sålunda tjäran 
spridd varm på vägen. Avtäckningen med pågrus ombesörjas däremot i all
mänhet av uppdragsgivaren. Enär gasverken många gånger måste leverera 
tjära till avlägsna platser, äro tankbilarna försedda med anordningar för att 
hålla tjäran varm. Ä r tankbilen ångdriven — ångdrivna bilar förekomma 
rätt allmänt i England — får ångpannan lämna ånga även till ångslingor i 
tjärtanken. Hämtas ej tjäran direkt från gasverket utan från en tankvagn 
på en närbelägen järnvägsstation, kan ångpannan å tankbilen under natten 
kopplas till tankvagnens rörslingor, varigenom tjäran i tankvagnen blir för
värmd. Användas tankbilar med bensinmotor, ha dessa vanligen oljeeldning 
för tjärans uppvärmning.



Fig. 9. Engelsk tjärspridarbil, försedd med flapper.
English flapper-sprayer.

Fig. 10. Anordningen av tjärmunstycken och borstar på en fransk självtryckspridare.
Construction of nozzles and brushes on a French gravity-spray er.

Fig. 1 1 .  Spridning av tjära med tryck från en fransk tjärspridarbil.
Tarring a road with a French pressure-sprayer.

Fig. 12. Fransk självtryckspridare med borstar.
French gravity-spray er with brushes.

Bensindrivna tankbilar med oljeeldning äro de vanligaste i Tyskland. I 
tjärtankens nedre del hava dessa bilar en eller två värmetuber. Genom tu
berna svepa flammorna från den brinnande oljan. För att ej förkolning skall 
äga rum, måste tuberna ständigt vara täckta av tjära. Tanken kan därför ej 
tömmas fullständigt. De oljeeldade tankbilarna sprida därför något mindre 
mängd tjära än tankbilar av annan typ.

Olika uppfattning synes vara rådande om tjäran skall spridas med själv
tryck och borstar eller pumpas ut under övertryck. Fördelarna med spridning 
under självtryck är dels, att tjärpumpen å bilen bortfaller, dels att tjäran av 
borstarna fördelas över vägbanan, så att mer tjära kommer i svackorna än 
på de upphöjda partierna, varigenom svackorna så småningom bli utjämnade. 
Det kraftiga slitaget av borstarna är emellertid en olägenhet, varjämte bor- 
starna ej effektivt ansluta till en bomberad vägyta och tjäråtgången per m2 
lätt blir för stor, ej gärna mindre än 0.6 kg/m2. Olägenheten att borstarna 
ej ansluta till vägbanan kan man minska genom att använda flera korta



Fig. 13 . Flyttbar fransk uppvärmningstank för tjära, inuti för
sedd med rörslingor för ånga.
Portable French heating tank for tar, equipped with 
steam coils.

Fig. 14. Ångslingor för uppvärmning av tjära i järnvägstank- 
vagnar.
Steam coils for hot-nests in railroad tank wagons.

borstar, vilka röra sig självständigt i förhållande till varandra. Fig. 10 visar 
en sådan anordning av borstarna på en av firman E. Lassailly i Paris för eget 
bruk konstruerad tankbil.

Fördelen med tryckspridning av tjäran är fram för allt, att man kan sprida 
mindre kvantiteter tjära per m2. Man har i Marnedepartementet genom tryck
spridning i vissa fall sänkt tjäråtgången till mindre än 0.5 kg per m2. Som 
nackdelar framhålles, dels att tankbilen fördyras genom tryckpumpen, dels 
att tjäran fördelas lika över hela vägytan, oberoende av dess beskaffenhet, 
dels att det är svårt att hålla de fina munstyckena rena från smuts.

Båda typerna ha således såväl nackdelar som fördelar. På nyanlagda samt 
skrovliga och ojämna vägar är kanske spridning med självtryck och borstar 
ändamålsenligast, medan på äldre och släta vägar, som fordra ringa mängd 
tjära, spridning med tryck är bättre.

De flerstädes även för rätt omfattande arbeten använda små tjärkokarna, 
från vilka tjäran pumpas ut och sprides på vägen för hand, torde ej ge lika 
jämnt avvägda tjärmängder som tankbilarna och torde därför ge sämre 
resultat.

T ill vägbanans rengöring användas ofta sopmaskiner av enkel typ med en 
roterande borste. På ställen där vägbanan är mycket smutsig brukar man till
gripa sopning för hand. I Tyskland har man för detta ändamål ett slags bor
star, som skötas av två man (fig. 16). Man har även konstruerat sopmaski
ner, vilka uppges skola kunna rengöra en mycket smutsig vägbana (fig. 17). 
Vattenspolning användes på en del håll för rengöringen.

Maskiner för spridning av pågruset synas ej vara så allmänna. Man anser 
ofta dylikt arbete lämpligt som nödhjälpsarbete för arbetslös lantbefolkning.



Fig. 15 . Fransk tjärkokare, lämplig för flickningsarbeten, rymd 200 kg tjära.
Small French tar boiler for maintenance work, capacity 200 kg tar.

Fig. 1 6. T ysk tvåmansborste.
German two-man-brush.

Fig. 17. Tysk sopmaskin med en roterande borste och små vrickande borstar.
German brushing machine with a large rotary broom and small wringing brushes. 

Fig. 18. Stenmaterial sprides för hand från små högar, i förväg utlagda längs vägkanten* 
Frankrike.
Gritting is often done by hand, France.

Som exempel på kostnaderna för ytbehandlingar i större skala i Frankrike 
må följande uppgifter, som lämnats av den statliga vägingenjören i Reims, 
anföras:

Kostnad per m2 för ytbehandling av förut med tjära underhållen väg:
Frs. Öre

Tjära 0.8 kg å 70 0  Frs/ton, upphettad och s p r i d d ............................................ 0 .56  8.2
Finmakadam 7  lit å 70  Frs/to n .....................................................................................0 .70  10 .2
Sopning, spridning av finmakadam och arbetsledning..........................................0 .24  3.5

Summa 1 .5 0  2 1 .9

Timlönen för grovarbetare var 4 : — å 4: 50 frs eller 60 å 65 öre.



Under studieresan togos en del prover av  de till ytbehandlingar och in- 
dränkningar använda materialierna. A v  nedanstående sammanställning av 
undersökningsresultaten framgår, att på olika platser använda tjäror och 
stenmaterial äro mycket olika.

Vägtjäror.
S .V . 274. Tunnflytande vägtjära från Paris gasverk, fram ställd genom avvattning 

av råtjära, använd rätt mycket i Paris omnejd.

S .V . 280. V ägtjära använd av vägförvaltningen i Marne-departementet, god normal 
fransk vägtjära.

S .V . 287. V ägtjära fram ställd i Thionville av  Etabl. Alb, Cochery, god normal 
fransk vägtjära.

S .V . 307. V ägtjära, »Spezialteer», fram ställd av A sfa ltfabrik  Rudow, Berlin. T jä 
ran användes till indränkning och lär ej blöda sommartid.

Prov n r .......................................................................... S.V. 274 S.V. 280 S.V. 287 S.V. 307

Spec, vikt vid 250 C ............................................... 1 . 17 1.20 1.20 1 . 19

Viskositet i standardviskosimeter vid 30° C i sek 3 19 2 3 -—
» 40° C i sek 

Vid fraktionerad destillation erhölls:

1 5 7 1 9 5

v a t t e n ......................................................  . . % O.i 0.7 O.i O.i
till 170° C ..........................................................% O.i 0. 3 O.i O.i
170°— 270° C ...................................................... % 19.9 17-7 16.9 3-7
270°— 300° C ......................................................% 6.7 3.8 3-4 3.°
300°— 350° C ...................................................... % 9-7 13.8 5*5 22.0
B e c k ....................................................................... % 63-5 63-7 74.0 Z h L

IOO.o % IOO.o % IOO.o % IOO.o °/o

F e n o l , ................................................................ vol- % 5-3 1*7 4.8 0.6
N a f t a l in ....................................................................% 3-2 7*3 2.9 0
Råantracen................................................................ % 0.9 1-7 0.8 3.8 -
Fritt k o l ....................................................................'%

Asfalt påvisades ej i något av proven.
9-7 12.3 15. 1 12.4'

V id  valet av stenmaterial ha de lokala tillgångarna oftast spelat en avgö
rande roll. I allmänhet ansågs det lämpligare att till avtäckning använda 
makadam än naturligt grus. För mindre starkt trafikerade vägar användes 
dock flerstädes stritt flodgrus, som var billigare. I Marne-departementet an
sågs det även lämpligt att till de första ytbehandlingarna använda grus, som
bättre än makadam fäster vid en tunn tjärhud. Efter några år, när tjärhuden
blivit tillräckligt tjock och tät, användes finmakadam, som ansågs ha större 
motståndsförmåga mot trafiken.

Stenmaterial.

S.V . 276. Flodgrus från Seine, Frankrike. De största stenarna krossade.

S.V . 277. Finmakädam  från Le Mans, Frankrike. Sandsten.

S .V . 279. Finmakadam  från Le Mans, Frankrike. Flinta.

S .V . 282. Finmakadam  från Belgien. P o rfyr. Ansågs i Frankrike vara mycket god.



S .V . 283. Flodgrus från Marne, Frankrike. Ansågs innehålla för mycket grovt sten
material. Användes till de första ytbehandlingarna av en väg.

S .V . 284. Finmakadam  från Marne, Frankrike. Ansågs innehålla för mycket fint 
material. Användes till de senare ytbehandlingarna av en väg.

S .V . 288. Finmakadam  av masugnsslagg från Thionville, Frankrike.

S .V . 290. Dubbelkrossad s. k. Edelsplitt från Brandenburg, Tyskland.

S .V . 29 1. Flodgrus från Brandenburg, Tyskland.

S .V . 302. Finmakadam  från Bielefeldt, Tyskland. Användes till kalltjäror och tjär
emulsioner.

S .V . 304. Finmakadam  av masugnsslagg från Middlesbrough, England. Ansågs något 
för grov.

Fig. 19. Stenmaterial, använt till avtäckning av ytbehandlingar. Streckade 
kurvor beteckna grus, heldragna makadam.

Sizes o f aggregates used for surface treatment.

V id  ytbehandling med kalltjära är tjäråtgången ungefär densamma som 
vid  ytbehandling med varm tjära. Man använder sålunda 0.6— 1.0 kg ka ll
tjära per m2. Åtgången av stenmaterial för avtäckning är något större än för 
varm tjära, beroende på kalltjärans större täckande förmåga. Sålunda åtgår 
ca 13 kg 3— 5 mm finmakadam per m2. Stenmaterialet behöver ej vara så 
dammfritt som vid ytbehandling med varm  tjära.

Spridningen av kalltjäran kan antingen ske direkt från faten, i vilket fall 
tjäran fördelas med borstar och gummirakor, eller också med tjärspridare av 
samma typ, som användes för varm tjära. Användes tjärspridare, måste dock 
många kalltjäror uppvärmas till 50 å 6o° för att bli så lättflytande, att de 
kunna finfördelas i tjärspridarens munstycke.



A L L M Ä N T  OM T J Ä R B E T O N G

1 JÄ R BETO N G M A SSA N S SA M M A N SÄ TT N IN G  och tillverkning är beroende a v  
beläggningstypen. I detta kapitel ha sammanförts en del fordringar och syn
punkter, som äro gemensamma för olika typer.

Sammansättning m. m.
Stenmaterialet måste ha en lämplig, helst nära kubisk kornform och råa 

brottytor, så att kornens inspänning i beläggningen blir god. Tryckhållfast
het, seghet och väderbeständighet måste vara goda. Stenmaterialet bör vidare 
ha en sådan yta, att tjäran fäster bra. Y tan  bör därför vara skrovlig samt ren 
och fri från fasttorkat damm.

Det finkornigaste stenmaterialet — fillern — bör verka starkt adsorbe- 
rande på tjäran samt bör vara graderat, så att det innehåller alla kornstor
lekar under den fastställda största kornstorleken för filler (0.075 mm). Sär
skilt lämplig anses kalkstensfiller vara. Lera, som ibland förekommer som 
förorening i stenmaterialet, kan verka emulgerande på tjäran i vattenlösning 
och är därför skadlig.

Tjäran  bör uppfylla de allmänna fordringar på vägtjära, som angivits i 
meddelande 34. Tjärans viskositet måste avpassas efter stenmaterialets egen
skaper och beläggningstypen. För samma beläggningstyp fordras i allmänhet 
en mer segflytande tjära, om stenmaterialet har glatta ytor än, om stenmate
rialet har skrovliga ytor. Exempelvis användes i England till öppen tjär- 
betong vanligen följande viskositet (standardviskosimetern 30° C ):

för masugnsslagg..................................sommartid 50—60 sek, vintertid 40— 50 sek
för kalksten.......................................... • » 60— 80 » » 40— 50 »
för granit och basalt............................  » 80— 120  » » 60— 80 »

I allmänhet bör viskositeten väljas så hög som möjligt under beaktande av, 
att massan skall vara arbetsbar under utläggningen.

Den erforderliga tjärmängden per ton stenmaterial beror dels på belägg
ningstypen, dels på stenmaterialets egenskaper. Skrovliga bergarter adsorbera 
mer tjära än glatta bergarter. Kornstorleken inverkar även på den erforder
liga tjärmängden. Ju  finkornigare ett stenmaterial är, dess större är den sten- 
yta, som skall överdragas med tjära, och dess större blir tjäråtgången. Som 
exempel anges nedan tjäråtgången vid tillverkning av massa till öppen tjär- 
betong enligt uppgifter från ett par engelska tjärbetongverk.

F  1 1 T j ä r å t g å n gK o r n s t o r l e k  { u v 1masugnsslagg hypent1

i " — 2X/Vr (50— 57 mm).............  36 lit/ton 27 lit/ton
1 " — 1V2" (25— 38 mm).............................. 40 » — »

1/2n—  3/7' ( 13 — 19 mm).............................. 47 » — »
1/å" — s/s" ( 6— 10 mm).............................. —  » 40 »

1 Stenmaterial hämtat från Norge, som beträffande ytan ganska mycket liknar granit..



Den adsorberade tjärmängden sammanhänger även med temperaturen hos 
massan under och omedelbart efter blandningen. Ä r temperaturen hos massan 
hog, när den lämnar biandaren, droppar tjäran från de varm a stenarna och 
anrikas antingen till de undre lagren av tjärbetonghögen eller rinner bort. 
Blandningstemperaturen och förhållandena under massans avsvalnande måste 
således även beaktas vid bestämmandet av tjärhalt och tjärviskositet. V an 
ligen varierar blandningstemperaturen mellan 40° och 8o°; för tät tjärbetong 
är den dock högre, nämligen omkring i i o ° .

Fig. 20. Större, stationärt modernt engelskt tjärbetongverk med en kapa
citet av 20 ton tjärbetongmassa i timmen.

Large, stationary modern English tarmacadam plant, capacity 
20 tons per hour.

Skall tjärbetongmassan lagras en tid, innan den skall användas, måste tjä
ran avpassas med hänsyn till lagringstiden. T järan  styvnar nämligen så små
ningom. Detta sker hastigare, om luft och ljus kunna påverka tjärbetongmas
san. Massan bör därför uppläggas i stora högar med liten yta, varigenom 
styvnandet fördröjes.

T  illverkning.
För framställningen av tjärbetong fordras ett ganska dyrbart och kompli

cerat maskineri med anordningar för:
torkning, rengöring och upphettning av stenmaterialet, 
upphettning av tjäran,
uppmätning av stenmaterialet och tjäran i önskade proportioner, 
blandning av stenmaterialet och tjäran till en homogen massa.

Dessutom erfordras ändamålsenliga transportanordningar för transport av 
materialierna mellan verkets olika delar.

Tjärbetongverken äro antingen stationära eller flyttbara. De stationära



verken kunna byggas hållbarare och mer rationellt än de flyttbara, vilka se
nare måste ha liten vikt och därför få  ett enklare utförande.

Stenmaterialets torkning, rengöring och upphettning sker vanligen i en ro
terande torktrumma. På väggarna inuti trumman sitta vingar, vilka ly fta  
stenmaterialet mot trummans övre del. H ärifrån  faller stenmaterialet genom 
de heta bränngaserna från en kol- eller oljeeld, vilka gaser blåsas genom trum
man av en kraftig luftpump. Under omrörningen och torkningen lossna sten-

Fig. 2 1. o. 22. Flyttbart tyskt tjärbetongverk.
Portable German tar-macadam plant.

A =  elevator för otorkat stenmaterial. D =  silon för varmt stenmaterial. G =  plattform.
B =  torktrumma. E =  blandare. H  =  eldstad.
C =  elevator för varmt, torkat stenmaterial. F =  mätkärl för varm tjära. I =  sugpump för luft.

mjöl och smuts från stenarna och medfölja gasströmmen till ett torn, cyklon* 
där stoftpartiklarna avlagras.

Upphettningen av stenmaterialet får ej ske alltför hastigt eller till för hög 
temperatur, enär i så fall sprickbildning eller sönderbränning av stenmate
rialet kan ske. A v  denna orsak bör trumman ej vara för kort. I fasta verk 
har trumman stor längd, ibland 18 m eller mer. I flyttbara verk måste trum
man vara kort, ofta 3— 10 m. Stenmaterialet bör upphettas över io o ° C  för 
att bli fullständigt torrt. H ar stenmaterialet ej torkat fullständigt i trumman, 
fortsätter avdunstningen från de varm a stenarna även, när dessa lämnat tork
trumman. Stenmaterialet bör av denna orsak ej blandas med tjäran omedel
bart efter upphettningen.

Tjärans upphettning sker i en kokare, från vilken tjäran rinner antingen 
av egen vikt eller under tryck till ett mätkärl placerat över en tjärbetong- 
blandare. Såväl tjäran som stenmaterialierna böra uppmätas efter vikt. 
Tjärans temperatur, innan den blandas med stenmaterialet, bör bekvämt 
kunna avläsas.

Det torkade, varma stenmaterialet lagras i silon. Temperaturen i dessa skall



Fig. 23 o. 24.
Större flyttbart tyskt 
tjärbetongverk.
Fig. 23 torktrumman, 
fig. 24 blandnings- 
maskineriet.

ism.

Large, portable German 
tar macadam-plant.
Fig. 23 drying drum, 
fig. 24 mixing mechan-

kunna avläsas. O fta torkas och upphettas stenmaterialets olika fraktioner var 
för sig i torktrumman. De olika fraktionerna lagras då efter torkningen i 
skilda silon. Blandningen mellan fraktionerna sker i tjärbetongblandaren.

Tjärbetongblandaren har alltid anordningar för massans blandning genom 
omrörning. Dessa anordningar bestå vanligen av två horisontella, roterande 
axlar, vid vilka äro fästade armar eller skövlar, som röra om massan. I en 
annan nyare typ, som på tyska kallas »Gegenstrommischer», rotera omrör- 
ningsanordningens skövlar kring en vertikal axel, som är excentrisk i förhål
lande till tråget, Tråget roterar i motsatt riktning mot skovlarna. G ravita- 
tionsblandare, vilka allmänt användas för blandning av cementbetong, ha 
visat sig olämpliga för blandning av tjärbetong, enär denna klibbar fast vid 
biandaren.

I biandaren ifylles stenmaterialet först. N är stenmaterialets olika fraktio
ner blivit väl blandade med varandra, tillsättes tjäran. Behållaren, varur tjä
ran tömmes, bör vara så anordnad, att tjäran fördelar sig jämnt över blan- 
darens hela längd, enär blandningstiden härigenom förkortas. Blandningsti- 
den brukar variera mellan 2 och 8 minuter. Ju  finkornigare massan är, desto 
längre blandningstid erfordras. Biandaren är ofta så placerad, att den färdiga 
massan kan direkt tömmas i lastbil eller järnvägsvagn.

Användes färsk masugnsslagg, kan torktrumman utelämnas. Slaggen, som 
har en temperatur av 1,200— 1,30 0 °, när den lämnar masugnen, är nämligen 
fullständigt vattenfri. Slaggen krossas, siktas och blandas med tjäran, medan 
slaggen ännu är varm.



Fig. 25. Genomskärning av en torktrumma.
Interior of drying drum.

Fig. 26. Detalj av blandningsmaskineri med silon för varmt stenmaterial till höger och an
ordningar för tjärans uppmätning och fördelning över hela biandaren till vänster. 

Details o f mixer with hoppers for aggregates to the right and measuring device 
and tar bucket to the left.

Fig. 27. Omrörningsanordningar av vanlig typ för tjärbetongblandare.
Construction of common mixer.

Fig. 28. Omrörningsanordningen i Eirich motströmsblandare.
German Eirich-m ixer.



T J Ä R B E T O N G B U N D E N  M A K A D A M

D e n n a  BELÄGGNING  utföres på så sätt, att tjärbetongmassa genom vält- 
ning nedpressas i ett lager av löst vältad grovmakadam, så att hålrummen i 
makadamlagret fullständigt fyllas med tjärbetong.

I Rhenprovinsens bestämmelser för utförandet av tjärbetongbunden m aka
dam anges storleken 40— 60 mm som lämplig för grovmakadamen.

Tjärbetongen framställes genom mekanisk blandning av torkat stenmate
rial och tjära. Massans kornstorlek bör vara avpassad efter grovmakadamens

Fig. 29. Stenmaterialet i tjärbetong använt till tjärbetongbunden makadam och 
till öppen tjärbetong.1

Sizes o f aggregates used fo r a German pavement, called Einstreudecke, 
and for tar macadam.

storlek, så att den kan nedpressas i hålrummen. Utgöres bottenlagret av 40— 
60 mm makadam, är stenmaterialet i massan helst 5— 15 mm makadam. 
Staden Essen använder dock samma massa som i Essenbeläggning, men med 
något större tjärhalt. Diagram fig. 29 visar kornstorleken hos 7— 18 och 
o— 3 mm tjärbetongmassa av masugnsslagg för beläggningstypen i fråga från 
en firm a i Essen. I allmänhet saknar tjärbetongen filler och är därför otät.

Tjärmängden bör vara riklig, så att grovmakadamlagrets stenar överdra
gas av en tjärhud, när massan pressas ned mellan dem. Tjärmängden får dock 

1 Rättelse: S .V . 300 i diagrammet skall vara S .V . 294.



ej vara så riklig, att tjäran droppar från stenarna under varm a dagar, vilket 
skulle försvåra transport. Genom att använda en tjära med högre viskositet 
kan man öka tjärmängden, utan att sådan droppning inträffar. Massan blir 
emellertid därigenom segare och är då svår att pressa ned mellan makadam
styckena. I Rhenprovinsen användes vanligen Teer II  eller beck-antracenolje- 
tjära 60/40. Viskositeten varierar mellan 30 och 6o sek. Tjärtillsatsen brukar 
vara 5— 7 %. Ä r tjärbetongen mycket finkornig, användes mer än 7 % tjära.

I stället för tjära kan man även använda asfalt, vilken fluxats med någon 
olja.

V id  utförandet får grovmakadamen blott tillvältas löst, enär i annat fall 
tjärbetongen ej kan nedpressas. Tjärbetongmassan utsprides i flera omgångar 
med vältning efter varje spridning. Så mycket tjärbetong skall nedvältas, att 
alla hålrum i makadamlagret fullständigt fyllas. V id  en tjocklek av 6— 8 cm 
hos makadamlagret, löst mått, åtgår vanligen ca 50— 60 kg/m2 tjärbetong. 
Vältningen, som bör ske med tung vält, helst 16- —18 ton, går relativt fort, 
emedan tjäran verkar som smörjmedel.

På den sålunda preparerade vägbanan utlägges ibland ett tunt tjärbetong- 
lager av samma sammansättning, som den nedpressade tjärbetongen. Detta 
lager skall skydda grovmakadamen och underhålles genom upprepade y t
behandlingar.

På Rhenprovinsens statsvägar användes icke detta byggnadssätt. Y tan  av 
täckes i stället med ca 10 kg/m2 otjärat grus av kornstorlek o— 5 mm. Detta 
grus inpressas av trafiken i beläggningens överyta. Eventuellt uppkomna 
skador under den närmaste tiden efter utförandet lagas omedelbart med tjär- 
betongmassa, som sparats för detta ändamål. N är beläggningen färdigkom- 
primerats av trafiken, ytbehandlas den med asfalt, tjära eller emulsion på 
vanligt sätt, vanligen efter 2 å 3 månader. Beläggningen uppges därefter vara 
hållbar i flera år, varunder endast mindre flickningar erfordras. Trafiken 
nöter under denna tid på grovmakadamen. Efter 3 å 4 år övergår man till 
att underhålla beläggningen genom fullständiga ytbehandlingar.

En beläggning, utförd enligt Rhenprovinsens metoder, har ett egenartat ut
seende. De stora makadamstenarna i ytan bilda en skrovlig, rå mosaik. I 
Essen användes därför tjärbetongbunden makadam bl. a. i branta backar. 
På sådana platser förstöres emellertid beläggningen hastigt genom den starka 
nötningen. På fuktiga ställen är beläggningen mindre lämplig.

Beläggningen kan användas på vägar med intill 2.000 ton trafik per dag, 
om denna huvudsakligen består av gummiringade fordon.



T J Ä R B E T O N G M A T T O R

E t t  T U N T  L A G E R , en matta, av tjärat stenmaterial kan erhållas genom upp
repade ytbehandlingar. Förfarandet är emellertid vanskligt, enär det är svårt 
att avpassa tjärmängden i förhållande till stenmaterialet. Blödningar uppstå 
därför lätt. Metoden har likväl fått en omfattande användning i Frankrike. 
Blödningar undvikas där genom ändamålsenliga anordningar för jämn sprid
ning av tjäran, genom lagom avpassad stenmängd samt genom så långt tids
mellanrum mellan ytbehandlingarna, att tjäran hinner hårdna under luftens 
inverkan.

Man kan även framställa mattor av tjärat stenmaterial genom att utbreda 
ett tunt lager tjärbetongmassa å vägbanan. Denna metod användes fram för 
allt i Tyskland, men även i Frankrike och England ha lyckade försök där
med blivit utförda. Enär metoden är billig, kan den få  stor betydelse för 
landsbygdens vägar. Ännu saknas emellertid tillräcklig erfarenhet om vär
det av detta byggnadssätt. En dylik matta, som ofta icke är tjockare än 2 å 
3 cm, är så böjlig, att den utan att spricka kan följa mindre rörelser i under
laget. För att en så tunn beläggning skall bliva hållbar, måste vägbanan under 
beläggningen vara bärkraftig. Mattan förmår nämligen ej själv fördela tryc
ket från fordonen. Beläggningen lägges ofta på gammal, vattenbunden ma~ 
kadamväg. Mattor, lagda på gatsten och cementbetong, hava i allmänhet ej 
blivit hållbara, enär det hårda underlaget verkat som ett städ, mot vilket 
stenmaterialet i tjärbetongen krossas av trafiken, och enär glidning mot un
derlaget möjligen inträffar.

I Brandenburg läggas dylika tjärbetongmattor på vattenbunden makadam 
med bärlager av packsten. En nyanlagd makadamväg bör ligga ett å två år, 
innan tjärbetongmattan utföres.

Tjärbetongmattan består i allmänhet av ett eller två lager av tjärad fin
makadam eller tjärat grus. Utföres beläggningen i två lager, skall det övre 
lagret bilda tätskikt och fy lla  porerna mellan det undre lagrets stenar. K orn
storleken i det undre lagret är ofta 2/3 av beläggningens tjocklek. Kornstor
leken i det övre lagret bestämmes med hänsyn till hålrummens storlek i det 
undre lagret. Innan tjärbetongmassan utbredes på den gamla vägen, sopas 
vägbanan omsorgsfullt samt bestrykes med varm tjära. Y tan  tätas oftast ge
nom ytbehandling.

Ä  sid. 37 visas en del olika sätt att utföra mattor av kall tjärbetongmassa., 
Enär arbetsförfarandet är mycket lika för alla typerna, redogöres nedan ut
förligare blott för typ II I  b, som utexperimenterats av vägförvaltningen i 
Brandenburg under fleråriga försök och nu funnit vidsträckt användning på 
provinsens vägar.

N är vägbanan är rengjord, grundstrykes den med 1.5 kg/m2 varm tjära,



Teer II  med 20 % asfalttillsats. Tjärningen har till ändamål att hindra vat
ten att underifrån tränga upp i tjärbetongmattan. Omedelbart därefter utbre- 
des tjärbetongen kall i två lager. I underlaget användes 10 — 30 mm tjärad fin 
makadam, i överlagret 5— 15 mm. T ill underlaget användes endast så mycket 
material, att stenarna efter vältning ligga tätt tillsammans i ett lager. H ä r
till åtgår ca 32 liter/m2. Lagret vältas lätt, så att massan pressas ned i väg
banans skrovligheter. T ill det övre lagret, som härefter utbredes, åtgår 12.5 
liter/m2 tjärad 5— 15 mm finmakadam. Detta lager vältas så hårt, att det 
pressas ned i det undre lagrets hålrum. Vältningen måste ske försiktigt och 
ej så länge, att stenmaterialet krossas. Tyngre vält än 6— 8 ton brukar ej 
användas. Den öppna tjärbetongytan tätas genom borstning och lätt ned- 
vältning av fint otjärat stenmaterial, exempelvis finmakadam 3— 6 mm, ca 
1.5 liter/m2, vilken behandling även har till uppgift att binda asfalten vid 
den följande ytbehandlingen, så att ej asfalten tränger ner för djupt.

Vägbanan ytbehandlas nämligen till sist med 1.2  kg varm  asfalt per m2 och 
2.5— 3.5 liter pågrus av 3— 6 mm finmakadam. Den ringa åtgången av på
grus beror på, att asfalten tränger ned nästan fullständigt i tjärbetongens 
översta skikt. T jära har visat sig olämplig till denna ytbehandling, enär den 
tränger ned alltför djupt. Man vill nämligen ernå en tät hud, som hindrar 
dagvatten att intränga, innan beläggningen hunnit komprimeras av trafiken.

Den till tjärbetongen använda tjärans viskositet, som vanligen är ungefär 
50 sek. vid 30°, är så avpassad, att massan kan lagras åtminstone 1 månad, 
utan att tjäran anrikas till de undre skikten av upplagen. Vanligen använ
des Teer II  med 10 — 15 % asfalttillsats. Asfalthalten bör ej överstiga 15 %, 
eljest blir massan för segarbetad vid sval väderlek. Tjärmängden beror på 
stenmaterialets beskaffenhet. Den varierar vanligen mellan 3 och 5 v ik t
procent.

Enär beläggningen under utförandet är synnerligen ömtålig för smuts och 
väta, bör arbetet ske i en följd och utan avbrott, samt icke större längd på
börjas, än som hinner fullbordas under dagens lopp. Dagsprestationen utgör 
300— 600 m2.

Kostnaden för en beläggning, utförd på ovan beskrivet sätt, uppgavs 1 
Brandenburg år 19 3 1 vara 3 Rm k per m2. Beläggningen användes på vägar 
med intill 2,000 ton trafik  per dag.

Ä r avståndet till tjärbetongverket kort, kunna mattorna utföras av varm  
tät tjärbetongmassa. D ylika mattor av tät tjärbetong utföras vid en tjock
lek, varierande mellan 2 och 3 cm, i ett lager med en kornstorlek av o— 25 
mm. Beläggningar tjockare än 3.5 cm utföras i två lager, med ett vanligen 
otätt bindlager med kornstorleken 5— 25 mm samt ett tätt slitlager med korn
storleken o— 8 mm. Bindlagret bör ej vara tunnare än 2.5 cm och slitlagret 
ej tunnare än 1 cm. Den gamla vägbanan grundstrykes, och tjärbetongen 
ytbehandlas på samma sätt som de kallt utlagda tjärbetongmattorna.

Tjärbetongmattor underhållas genom flickningar och upprepade ytbehand
lingar på samma sätt som indränkt och ytbehandlad makadam. Uppkomna 
skador i den tunna mattan måste omedelbart lagas.



Olika typer av tjärbetongmattor.

T Y P  I  T Y P  I  T Y P  M

Fig. 30. Olika typer av tyska tjärbetongmattor. Different types of German tar macadam mats.

T y p  I. Mattor av enbart tjärat grus.
1. Behandling av gamla vägbanan med 1.2 3. Ytbehandling med 0.5 kg/m2 emulsion.

kg/m varm tjära 60/40. Avtäckning med 15 kg/m2 tjärat grus.
2. lja ra t grus o— 5 mm.

Beläggningens
tjocklek

Materialåtgång * M a s s a n s t j o c k l e k
Tjärat grus ovältad vältad

2.0 cm 50 kg/m2 3-5 cm 2.0 cm
2.5 » 63 » 4*3 » 2-5 »
3.0 » 75 » 5 . 0  » 3.0 »
3-5 » 87 » 5-5 » 3-5 »

T y p  11 . Mattor med slitlager av tjärat grus och med bindlager av tjärad 
finmakadam.

1. Behandling av gamla vägbanan med 1.2 3. Slitlager av tjärat grus o— 5 mm,
kg/m2 varm tjära 60/40. 4. Ytbehandling med 0.5 kg/m2 emulsion.

2. Bindlager av tjärad finmakadam 3-25 mm. 5. Avtäckning med 15 kg/m2 tjärat grus.

Beläggningens
tjocklek

M a t e r i a l å t g å n g Bindlagrets tjocklek
=  K

Slitlagrets tjocklek

Tjärad makadam Tjärat grus ‘ovältat vält at ovältat vältat

3-5 cm 
4.0 »

40 kg'm 2 
40 »

37 kg m2* 
50 »

3 cm
3 »

2 cm
2 »

2.5 cm
3.5 »

1 . 5  cm 
2 »

T y p  111. Mattor av enbart tjärad finm akadam.
111 a. 1. Behandling av gamla vägbanan 

med 1.2 kg/m2 varmtjära 60/40.

2. Bindlager av tjärad finmakadam 
3— 25 mm.

3. Slitlager av tjärad finmakadam 3 
— 12 mm.

4. Ytbehandling med 1.3 kg/m2 varm 
tjära 60/40.

5. Avtäckning med 15 kg/m2 otjärad 
finmakadam 3— 8 mm,

111 b. 1. Behandling av gamla vägbanan 
med 1.5 kg/m2 varm asfalttjära 
(Teer II +  20 % asfalt).

2. Bindlager av tjärad finmakadam 
10 — 30 mm.

3. Slitlager av tjärad finmakadam 5 
— 15 mm.

4. 2 kg otjärad 3— 6 mm finmakadam 
invältad i tjärbetongytan och yt- 
behandlad med 1.2 kg varm asfalt.

5. Avtäckning med 3 kg/m2 finmaka
dam 3— 6 mm.

Typ Beläggningens
tjocklek

Materialåtgång Bindlagrets tjocklek
=  K

Slitlagrets tjocklek 
=  h2

Bindlager Slitlager ovältat vältat ovältat vältat

III a . . . 3 cm 40 kg m2 20 kg m2 3 cm 2 cm 1 . 5  cm 1 cm
Ill a . . . 4  » 40 » 40 » 3 2 » 3 2 »
III b . . . 4  » 45 » 18 » 3.2 » 2.1 » 1.2 » 0.8 »

* Anm.: Den uppgivna materialåtgången synes väl stor med hänsyn till lagrets tjocklek.



ÖPPEN T J Ä R B E T O N G

D e  FÖRSTÅ BELÄGGNINGARNA  av öppen tjärbetong utfördes under senare 
hälften av 1800-talet i England. Enär beläggningstypen visade sig vara såväl 
billig som lätt att utföra, har den fått stor användning i detta land. Även 
andra länder, såsom exempelvis Tyskland och Schweiz, ha använt öppen tjär
betong i rätt stor utsträckning.

Fig. 3 1. Utförandet av en öppen tjärbetongbeläggning i flera lager, England.
English construction of tar macadam pavement.

Öppen tjärbetong, som utföres i ett eller flera lager, sammansättes i all
mänhet så, att stenarna i samma lager ha ungefär samma storlek, medan ste
narna i ett ovanför liggande lager ha mindre storlek. Under vältningen pressas 
det finkornigare övre lagret delvis ned i underliggande lager och fyller en 
del av dess hålrum. Beläggningen blir dock i allmänhet mycket öppen och 
måste därför tätas i ytan genom ytbehandling eller av ett lager finkornig 
tjärbetong.

Emedan kornstorleken avtar mot ytan, äro stenarna i beläggningen mycket 
stabilt lagrade. Beläggningen förmår därför att upptaga även ganska tung 
trafik. Frost och vatten inverka dock ofördelaktigt på den otäta belägg
ningen, såvida den ej försetts med ett tätt ytskikt och blivit väl dränerad. 
Det tätande ytskiktet måste förnyas, så snart det blivit bortslitet, i allmän
het vart tredje eller fjärde år.

öppen tjärbetong tätnar med åren. Detta torde främst bero på, att ste
narna så småningom omlagras under trafikens inverkan. Inre nötning i be
läggningen kan möjligen även bidraga till ökad täthet.



Massan utlägges antingen omedelbart efter blandningen, medan den ännu 
är varm, eller också utlägges den kall. Massan kan lagras, innan den utläg
ges. Förr ansåg man sådan lagring nödvändig. Man använde nämligen då 
råtjära, som ofta förändrades starkt, varvid  beläggningarna blevo spröda och 
föllo sönder. Schweizaren Aeberli upptäckte 1905, att den med råtjära fram 
ställda massan blev avsevärt bättre, om den en tid före utläggandet på vägen 
lagrades under ett täckande lager av tjärsand eller dylikt, vilket hindrade 
luften att inverka på tjäran. Under lagringen förändrades råtjäran bland 
annat genom polymerisation av de lättflyktiga beståndsdelarna och blev 
härigenom mer beständig.

Numera kan man framställa destillerade eller preparerade tjäror, vilka 
lämna en tjärbetongmassa, som utan lagring blir avsevärt bättre än den, som 
förr erhölls genom lagring. Tjärbetongmassa lagras därför ej längre, för att 
den skall bli bättre, utan emedan man önskar utsträcka tillverkningen av 
massan över hela året. Under vintern brukar sålunda massa tillverkas på 
lager till sommaren.

Ett öppet tjärbetonglager brukar ibland användas som bindlager för hög
klassiga asfalt- och tjärbeläggningar.

öppn a tjärbetongbeläggningar kunna tillverkas på många olika sätt. N e
dan återges dels ett par tyska arbetsförfaranden, dels ett utdrag ur förslaget 
till de nya engelska anvisningarna för öppen tjärbetong.

1. Tyska öppna tjärbetongbeläggningar.

a) U tförda av en större firm a i Berlin; stenmaterial: natursten.

Sedan den gamla vägbanan ytbehandlats med ett mycket tunt lager tjära 
samt svackor blivit utjämnade med massa av 5 — 15 mm kornstorlek, utläg
ges den öppna tjärbetongen i tre lager, vilka var för sig vältas med en 8 — 10 
tons vält. V id  7 cm tjocklek av den färdiga beläggningen göres bottenlagret 
4 cm tjockt av 15 — 30 mm kornstorlek, mellanlagret 2 cm tjockt av 5 — 15 mm 
kornstorlek, och ytlagret 1 cm tjockt av o— 5 mm kornstorlek. Efter 3 a 4 
månader ytbehandlas beläggningen med 0.5— 0.75 kg/m2 varm tjära och av
täckes med 3 — 8 mm finmakadam s. k. Edelsplitt. En beläggning med 5 cm 
tjocklek utföres på liknande sätt. Bottenlagret göres 2.5 cm tjockt av 5 — 
15 mm kornstorlek, mellanlagret 1.5 cm tjockt av 3— 8 mm kornstorlek och 
ytlagret 1 cm tjockt av o— 5 mm kornstorlek. Den använda tjäran uppges 
vara Teer II med en viskositet av 60— 100 sek.

b) U tförda av en större firm a i Essen; stenmaterial: masugnsslagg.

Beläggningens olika lager påstås ha avpassats i förhållande till varandra, 
så att beläggningen under trafikens komprimerande inverkan skall få  mycket 
liten hålrumsprocent. Tunna tjärbetongbeläggningar utföras vanligen i två, 
tjockare i tre lager. V id  tunna beläggningar tjäras vägbanan lätt före utläg
gandet. Förbrukningen av tjärbetongmassa vid olika tjocklek av beläggnin
gen framgår av nedanstående tabell.



För varje cm tjocklek av beläggningen beräknas 20 kg massa. Lagren v ä l
tas var för sig med en 8— 12 tons vält. Ytbehandling av den färdiga belägg
ningen anses ej erforderlig, enär slitlagret har god täthet. På fuktiga ställen 
gör man slitlagret något tjockare för att med säkerhet få  beläggningen tät. 
Man använder i så fall 20 kg/m2 massa av kornstorleken o— 3 mm.

V id  extraktion av prov av material med kornstorleken o— 3 mm (S.V. 294) 
och 7—-18 mm (S.V. 293) erhöllos bitumenhalten 5.1 % resp. 3.8 %.  Sikt- 
kurvorna återges å sid. 33. Ett prov av den använda tjäran — s. k. Innen- 
teer (Teer II) — hade nedanstående sammansättning.

Prov S.V. 298.
Provet var blankt, homogent, tjockflytande, något segt vid  1 5 0— 20° C, utan an

m ärkningsvärd lukt.

Specifik vikt ..................................................................................... 1 . 1 7
Viskositet, bestämd med standardviskosimeter vid  30° C . 37 sek 

V id  fraktionerad destillation erhölls:
Vatten ..............................................................................................  0 .1 %
till 17 0 °  C  ....................................................................................  0 .1 %
17 0 — 270° C ..................................................................................  1 1 .7  %
270— 300° C ..................................................................................  6 .o %
300— 350° C   ................................................................................  18.5 %
Beck ...................................................................................................  63.6 %

100.0 %

Fenoler ..............................................................................................  1.8 vol. %
N aftalin  ............................................................................................  0.7 %
R å a n tra c e n .......................................................................................  o .6 %
Fritt k o l  ................................................................................ 14.0 %

2. Utdrag ur förslag till nya engelska anvisningar för tillverkning av öppna 
tjärbetongbeläggningar av naturlig sten, utarbetat av The British Road  
T ar Association januari 19 3 1 . 1

Allm änna anvisningar.
Stenmaterialet skall vara krossat och fritt från alla föroreningar.
T järan skall i allmänhet uppfylla fordringarna för tjära nr 2 (B.E.S.A . 

specifikation nr 76, 1930). Ä r den använda bergarten granit eller annan tät 
stenart, bör viskositeten vara så hög. som möjligt. D ärvid måste hänsyn tagas

1 Ännu ej fastställda.

Kornstorlek i massan
Den färdiga beläggningens tjocklek

3 cm 4 cm 5 cm 7 cm

o — 3 mm . 15 kg/m2 15 kg/m2 15 kg/m2 15 kg/m2
7—  18 »  ....................................................................... 45 » 25 » 30 » 30 »

18—38 » ................................... — » 40 » 55 » —  »

3 8 -5 8  » . . — » — » — » 95 »



till den temperatur, vid vilken tjärbetongen skall utläggas. Viskositeten får 
variera mellan tillåtna minimisiffran för »tar nr 2» och tillåtna maximisiffran 
för »tar nr 3».

Stenmaterialet, som skall vara fullkomligt torrt, får ej ha högre tempera
tur än 550 C, när det blandas med tjäran. V id  tillverkning av tjärbetong- 
massa, som skall utläggas varm, får dock stenmaterialet vid blandningen ha 
en temperatur av 14 0 ° C. Tjärans temperatur är beroende av stenmaterialets 
beskaffenhet och de klimatiska förhållandena. Den får ej överstiga 105 ° , för 
så vitt ej tjärbetongmassan skall utläggas varm, då en temperatur av 14 0 ° C  
tillåtes.

T jära  och stenmaterial skola blandas omsorgsfullt. Tjärmängden är bero
ende av stenmaterialets beskaffenhet.

Underlaget för beläggningen skall vara väl dränerat, bärkraftigt och fritt 
från löst material och främmande ämnen, fram för allt organiska. Särskilt 
viktigt är, att beläggningarna få tillräckligt kantstöd. Bomberingen av den 
färdiga beläggningen bör ej vara större än 1 : 4 8  och ej mindre än 1 : 7 2  av 
hela vägbredden.

Tjärbetongen utföres i ett, två eller tre lager med minst 7.5 cm tjocklek 
för den färdiga beläggningen efter vältning. V id  större tjocklek än 7.5 cm 
utföres beläggningen i två eller flera lager. Tjärbetongmassan utlägges i jämna 
lager, vilka vältas var för sig, tills de blivit fasta. Vältningen sker i vägens 
längdriktning med början vid kanterna av vägbanan.

Innan nytt material lägges intill redan vältat material, skall fogytan ren
huggas till beläggningens fulla tjocklek. Fogen lägges diagonalt över vägen.

Den vältade tjärbetongen avtäckes med 5— 15 mm finmakadam och vältas. * 
Inom 12 månader ytbehandlas vägba.nan med 1.4 — 0.8 kg tjära (»tar nr 1»). 
Även annat bindemedel än tjära kan användas till ytbehandlingen. T ill av
täckning användes 1 3 — 19 mm finmakadam.

Öppen tjärbetong, utlagd kall i ett lager.

Tjocklek av färdig beläggning 7.5 cm.

Stenmaterial: 2 " ................................................      30 %
1 1/2" i "  .................................................................................. 30 %
3/4" — */8" ..............................................................................................  35— 40 %
Filler ....................................................................................... .............. o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 3.7 och 5.2 viktprocent.

Öppen tjärbetong, utlagd kall i två lager.

Tjocklek av  färdig beläggning 7.5 cm, 9 cm eller 10  cm.
Bindlagrets tjocklek minst 6 cm.

Bindlager: stenmaterial: 2 1// ' eller 2 "  .................................................................  6o %
1V2"— 1I*" ................... .. .............................................. 35— 40 %
Filler ...............................................................................  o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 3.7 och 5.2 viktprocent.



Slitlager: stenmaterial: 3/4"— V2” ........................................................................... 70 %
V2"—V s " ....................................................   25—30 %
Filler ................................................................................... o— 5 %
eller

V s"— V  ...........................................    7°  %
1l i " — ±l s "   ......................................... ..................  25— 30 %
F i l l e r ............... .................................................... .. o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 4.3 och 7.5 viktprocent.

Öppen tjärbetong, utlagd kall i tre lager.
Tjocklek av färdig beläggning minst 10 cm.
Bindlagrets tjocklek minst 6 cm.

Bindlager: stenmaterial: 2 1/4//— i 3/ / ' ....................................................................  70 %
i 3U "— V2" ...................................................................... 25— 30 %
Filler ............................................................................... o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 3.3 och 4.3 viktprocent.

M ellanlager: stenmaterial: i 1/*"— 3/ i"  .........................................................   60 %

V*"— 1/*" ....................................................................  35— 40 %
Filler ................................................................. o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 3.7 och 5.2 viktprocent.

Slitlager: stenmaterial: 3/4"— -1/2” .....................................................    70 %
1I‘2/' — V4" ................................................ .......................... 25— 30 %
F i l l e r .................................................................... o— 5 %
eller
3/s"--V*" ..............   70 %
V4"— Vs" ................     • ................................ 25 — 30 %
Filler .  ...........................................................................   o-— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 5 och 7.5 viktprocent.

Öppen tjärbetong, utlagd varm  i tvä lager.

Tjocklek av färdig beläggning 7.5 eller 9 cm.
Bindlagrets tjocklek minst 6 cm.

Bindlager: stenmaterial: i 1^ " — 2 " ......................   60 %
1V 2"— 1V4" ...................    35— 40 %
Filler ................................................................... .. o— 5 %

Tjärhalten varierar mellan 3.3 och 4.7 viktprocent.

Slitlager: stenmaterial: 3/4"— ....................................................................   70 %
V - V  ; ....................................................      2 5 %
Filler ej mindre ä n   ................................................  5 %

Tjärhalten varierar mellan 5 och 7.5 viktprocent.

Massan utbredes snarast efter tillverkningen, innan den hunnit svalna. Vältningen 
påbörjas, när massan antagit lämplig seghet, och avslutas när massan ej längre kan 
ytterligare komprimeras.

Denna typ av tjärbetong bör omedelbart efter vältningen erhålla en ytbehandling 
med 1 . 1 — 0.8 kg tjära (»tar nr 2») per m2. T ill avtäckningen användes 13  — 19 mm 
finm akadam .



K A L L T J Ä R B E T O N G

Jl\ a l l  T JÄ  R BE T ON GEN, vilken till sin sammansättning är ett mellanting mel
lan öppen och tät tjärbetong, framställes genom blandning av kalltjära med 
graderat stenmaterial i en maskinblandare. Materialierna behöva därvid ej 
upphettas, vilket medfört en förenkling av blandningsmaskinen. Medan för 
varmblandning blandningsstationen är så stor, att den ej kan flyttas under 
arbetets fortskridande, kan kalltjärbetongen tillverkas i små rörliga maskiner,

Fig. 32. Kalltjärbetongblandare,
M ixer for cold tar macadam.

som med egen drivkraft förflytta sig längs vägen, allteftersom arbetet fort
skrider (fig. 32). En dylik flyttbar blandare drives vanligen av en bensin
motor och har anordningar för lyftning av materialierna till blandningstrum- 
man. Därigenom inskränkes kostnaderna för framställningen och transpor
ten av massan avsevärt. Blandningsmaskiner för kalltjärbetong kosta om
kring 8,000 Rmk.

Kalltjärbetongen lägges antingen i ett lager med en högsta beläggnings- 
tjocklek av 5 cm eller också i två lager, då beläggningstjockleken uppgår 
till högst 8 cm. Stenmaterialets sammansättning, enligt de av Irga och Rudow 
lämnade blandningsföreskrifterna, fram går av fig. 33. Sorteringskurvorna 
antyda, att beläggningarna ej äro täta. Det är tvivelaktigt, om det är möjligt 
att tillverka en fullständigt tät kalltjärbetong, ur vilken lösningsmedlen kunna 
bortgå. Gjordes beläggningen fullständigt tät, skulle förmodligen kalltjärans 
hårdnande gå mycket långsamt.



V id  tillverkning av kalltjärbetong blandas först makadamen med kalltjä
ran, varefter sand eller stenmjöl tillsättes. Biandaren är fördenskull utrustad 
med två mätskopor, en större för makadam och en mindre för stenmjöl och 
sand. Endast om stenmaterialet är fullständigt torrt, kan makadamen blandas 
med stenmjölet och sanden före kalltjärans tillsättande. Kalltjäran, som an
vändes till kalltjärbetong, är något mer tjockflytande än den, som användes 
till ytbehandling.

Fig- 33- Approxim ativ sammansättning av stenmaterialet i kalltjärbetong. K ur
vorna uppritade med ledning av Irgas och Rudows föreskrifter. 
Approximate sizes in c old-tar concrete, according to instructions from 
two German firms.

Tjärmängden avpassas experimentellt, så att allt stenmaterial blir väl över
draget med en tunn tjärhud. Vanligen åtgå 5— 6 viktprocent kalltjära. A n
vändes Irga kalltjära tillsättes dessutom under blandningen torrtjära. M äng
den torrtjära står i proportion till den erforderliga mängden kalltjära. V an 
ligen tillsättes något mer än hälften så mycket torrtjära som kalltjära. Den väl- 
tade beläggningen är så öppen, att en yttätning måste företagas, innan tra
fiken släppes fram. D ärvid inborstas antingen 3— 5 mm tjärad finmakadam 
i öppningarna i ytan, eller också överpudras beläggningen med stenmjöl, var
efter en ytbehandling med ca 1 kg kalltjära per m2 utföres. Denna ytbehand
ling avtäckes rikligt med finmakadam, överskottet av ej bunden finm aka
dam bortsopas följande dag. Efter utförandet av yttätningen vältas belägg
ningen kraftigt.

Kalltjärbetongen lider, liksom alla otäta beläggningar, starkt av frostens 
inverkan, särskilt om den ej försetts med ett tätt ytskikt. Flera av de år 1930 
i Tyskland utförda kalltjärbetongbeläggningarna uppvisade på våren 1931  
omfattande skador. Bäst bibehållna voro de beläggningar, som erhållit en tä
tande ytbehandling, vilket man därför numera anser vara nödvändigt.



E S S E N B E L Ä G G N I N G

E s s e n b e l ä g g n i n g  är en av Stadtbaurat Dammann i Essen uppfunnen och 
patenterad beläggning. E fter uppfinnaren benämnes beläggningen även ofta 
Dammann-beläggning.

Beläggningsmassan består av malet stenmaterial, som blandats i maskin- 
blandare med lättflytande bitumen. Bitumenet kan utgöras såväl av asfalt 
(essenasfaltbeläggning) som av tjära (essentjärbeläggning). I Sverige använ
des asfalt, i Tyskland däremot oftast tjära. Nedanstående iakttagelser gälla 
essentjärbeläggningar. Beläggningsmassan, som utlägges kall, kan lagras längre 
tid. Utmärkande för beläggningen är, att den komprimeras kraftigt av tra
fiken samt att den har en låg bitumenhalt i förhållande till stenmaterialets 
finhetsgrad.

Principiellt behöver bindemedlet i essenbeläggningen icke bidraga till sta
biliteten. Essenbeläggningens stabilitet beror nämligen på, att mineralkornen 
äro synnerligen fast inspända i förhållande till varandra. Denna fasta in- 
spänning torde ej kunna åstadkommas enbart genom vältning utan uppstår 
först genom inverkan av trafiken, som omlagrar kornen i massan under en 
ständigt fortskridande komprimering. Från att i början ha varit rätt porös 
och föga bärkraftig, blir beläggningen med tiden allt tätare och fastare. Bin
demedlet påstås främst ha till uppgift att underlätta komprimeringen genom 
att verka som smörjmedel mellan kornen samt dessutom att hindra vatten 
att tränga in.

Stenmaterialet måste vara strävt och kantigt, så att det kan packas till en 
fast massa. Rundkornigt och glatt stenmaterial, såsom sjö- och flodsand, är 
därför ej användbart. Som mindre lämpliga betraktas krossad granit, porfyr 
och sandsten, varemot kristallinisk kalksten, dolomit, musselskal och mald 
masugnsslagg, vilken senare har särskilt sträv yta, anses lämpliga. Ju  mindre 
kornstorleken är, dess fastare och hållbarare blir beläggningen, men desto 
svårare blir det att blanda stenmaterialet med bindemedlet. Med hänsyn till 
dessa blandningssvårigheter har man stannat vid ett stenmjöl, som nästan 
fullständigt passerar en sikt med 2 mm fri maskvidd och innehåller omkring 
10 % material, som passerar en sikt med 6,000 maskor per cm2. Stenmateria
let males i kulkvarn eller ringkvarn. Man anser det ej vara nödvändigt, men 
vä l lämpligt, att ha sådan gradering på stenmaterialet, att dess hålrumspro- 
cent blir minimum. Kornstorleken för några tyska Essenbeläggningar, vilka 
undersökts av Svenska Väginstitutet och Herrm ann , återges nedan. På samma 
diagram ha även inlagts kurvan för en svensk essenbeläggning.

Bitumenet, som är flytande vid vanlig temperatur, blandas med stenmate
rialet i en maskinblandare. Tjärtillsatsen uppges vara 5.2 % såväl för dolo
mit som för masugnsslagg.



Den färdiga essenmassan bildar ett svart pulver. Sammanpressas pulvret 
med händerna, skall det bilda en boll, som åter lätt kan finfördelas till pul
ver. Ä r essenmassan grynig, kan detta bero på, att den under blandningen 
upphettats för högt. Användes tjära, får blandningstemperaturen ej över
stiga 50°.

Utförandet av en essenasfaltbeläggning har förut beskrivits i väginstitu- 
tets meddelande 17 . I det följande redogöres endast för en del erfarenheter, 
som gjorts under de sista åren, särskilt i Tyskland.

Fig, 34. Kurvor för stenmaterialet i tre tyska och en svensk essenbeläggning.

Curves for sizes of aggregates in German Dammann asphalt (No. A and 
B and S. V. 300) compared with Swedish Dammann asphalt S. V. 389.

Essenbeläggningen fordrar ett slätt underlag, enär ojämnheter i underla
gets yta även fram träda i den färdiga ytan. Lägges essenbeläggningen på en 
beläggning av gammal gatsten eller kullersten, bör man därför lägga ett 
2— 2.5 cm tjockt lager av 5— 25 mm tjärad finmakadam mellan underlaget 
och essenbeläggningen. Ett dylikt bindlager har man de sista åren även börjat 
använda, när underlaget är slätt, såsom exempelvis på cementbetong, enär man 
därigenom kan minska åtgången av den dyra essenmassan, varigenom kost
naden sjunker med 20— 25 %.

Essenbeläggningen anses böra ha kantstöd, som i Tyskland tidigare utbil
dats av huggen natursten eller cementbetong, vilket avsevärt fördyrat be
läggningen. Under de sista åren har man försökt att utbilda kantstöden av 
öppen tjärbetong, varvid  essenbeläggningen skjuter i ett tunt lager över 
tjärbetongen.

Essenbeläggningen anses fordra rätt stor trafik, om den skall bli nöjaktigt 
komprimerad. I Berlin anser man, att trafiken bör vara åtminstone 800 ton



per dag. För att även få kanterna av beläggningen nöjaktigt komprimerade 
uppsätter man trafikdelare, vilka under de fyra  första veckorna tvinga tra
fiken ut mot beläggningens kanter. På platser där, trots detta, kanterna ej 
blivit nöjaktigt komprimerade, överpenslas beläggningen med 0.2 kg/m2 an- 
tracenolja, varefter ytan avtäckes med fin sand. Vältning av sanden anses 
ej behövlig.

Beläggningens komprimering fortskrider från ytan och nedåt. Den sker 
snabbare under sommaren än under vintern. Innehåller beläggningen dålig 
masugnsslagg, sväller denna, om vatten tränger in i de undre, ännu otäta lag
ren. De övre täta lagren spricka därvid och flaga av i stora, ett par mm 
tjocka flagor. Enär det lär vara svårt att i Tyskland fullständigt undvika 
dålig masugnsslagg, har man i Essen detta år försökt ersätta slaggen med 
kalksten.

Essenbeläggningen synes i Tyskland i allmänhet åtnjuta ett gott anseende. 
Priset för en beläggning utförd på Prinzenstrasse i Berlin var 6.50 Rmk/m2. 
För en beläggning på Marinenfelder Chaussée utanför Berlin var priset 6.00 
Rmk/m2.



T Ä T  T J Ä R B E T O N G

I E N  T Ä T  B E L Ä G G N IN G  är stenmaterialet i allmänhet sammansatt, så att det 
har minsta möjliga hålrum. Mängden bindemedel är vidare avpassad med 
hänsyn till stenmaterialets hålrumsvolym, så att bindemedlet nästan fu ll
ständigt fyller alla hålrum mellan stenpartiklarna. Enär vatten och luft ej 
kunna intränga, bli täta beläggningar mer väderbeständiga och slitstarka än 
öppna. De senare förstöras snabbare under inverkan av väder och vind, så
vida de ej tätas i ytan, exempelvis genom upprepade ytbehandlingar.

Fig. 35. Gata belagd med tät tjärbetong i Leipzig.

Street paved with the German dense type of tar 
macadam (tar concrete).

Det var länge omöjligt att fram ställa en tät beläggning med tjära som 
bindemedel. Bland de första, som lyckades härmed, var essenbeläggningens 
uppfinnare d:r Dammann. Essenbeläggningen är emellertid öppen omedelbart 
efter utförandet och blir tät först efter komprimering genom trafiken.

Man försökte tidigt att fram ställa en tät tjärbetongbeläggning med mot
svarande sammansättning som tät asfaltbetong. Försöken misslyckades emel
lertid, enär beläggningen ej blev tillräckligt fast. I en dylik tjärbeläggning 
är tjäran även efter avsvalnandet mjuk eller flytande och verkar som smörj
medel, varför en sådan beläggning lätt blir mjuk och deformeras av trafiken.

Det finnes bl. a. två sätt att minska ett bituminöst bindemedels egenskap 
att verka som smörjmedel: dels kan tjockleken av bindemedelsskiktet kring 
stenarna minskas, dels kan bindemedlets viskositet ökas. För essenbeläggning, 
som utlägges kall och därför måste innehålla ett tunnflytande bindemedel, 
har d:r Dammann använt sig enbart av det första sättet. Samtidigt har han



valt ett stenmaterial, som har mycket sträv yta. V id  de nyare typerna av 
tät tjärbetong, som utläggas varma, har man använt såväl ytterst tunna 
tjärskikt som möjligast segflytande tjära. I både essenbeläggning och tät 
tjärbetong är bitumenskiktet endast hälften så tjockt som i tät asfaltbetong. 
I essenbeläggningen har bindemedlets skikttjocklek avpassats, så att den kalla 
beläggningen långsamt kan komprimeras genom trafikens inverkan, varemot 
det ej är möjligt att i större grad komprimera denna beläggningstyp genom

Fig. 3 6. Metod att bestämma en tät 
blandning mellan olika sten
material.

Method for determining a 
dense composition of five  
given aggregates, according 
to Temme.

vältning. I den täta tjärbetongen däremot kan en hög grad av täthet erhållas 
enbart genom vältning, medan beläggningen är varm och bitumenet lä ttfly 
tande. Efterkomprimering genom trafik  är därför ej absolut nödvändig.

A v  det ovan sagda framgår, att tät tjärbetong är en beläggning, som är 
svår att sammansätta. Beläggningen blir endast stabil, om stenmaterialet om
sorgsfullt graderats, i avsikt att nedbringa hålrumsvolymen i stenmaterialet, 
så att bitumenskiktet kan vara tunt, utan att beläggningen blir otät.

För bestämning av stenmaterialets tätaste sammansättning gälla samma 
regler som för tät asfaltbetong.

Ju  mindre största kornstorleken är i en beläggning, dess svårare är det i 
allmänhet att få  beläggningen tät. T ill tät tjärbetong, som fordrar mycket 
stor täthet, brukar man vanligen använda ett stenmaterial med största korn
storlek 5— 7 mm. Tjärbeläggningar med mindre än 5— 7 mm största korn
storlek utföras helst icke för tyngre trafik. Enär filler verkar tätande, ha de 
täta tjärbetongbeläggningarna vidare i allmänhet hög fillerhalt.



D :r Th. Temme har i en uppsats rekommenderat följande metod, även be
skriven i Kerkhof-Ilses  bok Asphalt- und Teerstrassen, för sammansättning 
till tätaste blandning av givna sten-, sand- och fillersorter. Först blandas 
och hopskakas två sandsorter, finsand och grovsand, i olika proportioner, 
varefter volym vikten bestämmes för de olika hopskakade blandningarna. En 
kurva uppritas angivande sambandet mellan volym vikt och proportionen fin
sand— grovsand. Den sandblandning, som visar sig ha största volymvikten, 
blandas sedan med olika kvantiteter sten. För dessa olika blandningar mellan 
sten och sand bestämmer man likaledes volym vikten och uppritar en ny kurva. 
Den blandning, för vilken kurvan har maximivärde, sammansättes sedan med 
filler, varvid  tätaste blandningen erhålles på motsvarande sätt. I diagrammet 
fig. 36 ha fyra  olika fraktioner av masugnsslagg sammansatts på detta sätt, 
varefter filler blivit tillsatt för tätning av hålrummen i slaggblandningen.

Ovan beskrivna metod att bestämma täthetsmaximum genom att låta en 
fraktion i sänder variera, medan övriga fraktioner hållas inbördes konstanta, 
är teoretiskt felaktig och kan ge dåligt resultat, om den begagnas okritiskt. I 
allmänhet erhålles emellertid en mycket tät blandning, varför metoden fått 
praktisk användning.

Den till tät tjärbetong använda tjäran är mycket segflytande. Vanligen 
användes tjära, som framställts genom blandning av beck och antracenolja i 
förhållandet 7 0 : 3 0  eller 75 : 2 5 .  För att tjäran skall bli tillräckligt segfiy- 
tande, inblandas ofta asfalt i tjäran. De tyska normerna rekommendera en 
tjära, som är knådbar mellan +  40° och — 50; den bör ha droppunkten om 
möjligt över +  40°, mjukningspunkten enligt Kraemer-Sarnow om möjligt 
över + 2 5 °  samt stelningspunkten om möjligt under — 50.

Tjärtillsatsen beräknas så, att hålrummen mellan stenpartiklarna i den fä r
diga beläggningen bli nästan fullständigt fyllda. D ärvid måste beaktas, att 
stenmaterialet i den färdiga beläggningen ofta har mindre hålrumsvolym än 
som kan erhållas genom hopskakning på experimentell väg av stenmaterialet. 
T järan verkar nämligen som smörjmedel och underlättar partiklarnas pack
ning. Hänsyn måste även tagas till, att tjäran i värme utvidgar sig mer än 
mineralmassan. För att beläggningen ej skall få  överskott av bindemedel 
under heta dagar, bör beläggningen vid  normal temperatur ha ett par volym 
procent hålrum. Ett tjäröverskott, som gör beläggningen mjuk, måste und
vikas.

Lämpligaste tjärtillsatsen utrönes säkrast genom stampning av provkuber 
av tjärbetongmassa med olika tjärhalt. Stenmaterialets minsta hålrumsvolym 
i den färdiga beläggningen beräknas av kubernas volym vikt, varefter tjär
tillsatsen beräknas under iakttagande av att hålrummen ej få  fyllas fullstän
digt. Den erforderliga tjärmängden kan även utrönas experimentellt genom 
att prova kuberna med avseende på tryckhållfasthet eller på motståndsför- 
måga mot en belastad cylindrisk dorn. H a kuberna tjäröverskott, sjunker 
hållfastheten, och dornen tränger ned i kuberna. De tyska normerna före
skriva, att en dorn med 1 cm2 yta och 52.5 kg belastning under 5 timmar ej 
får nedtränga mer än 10 mm vid 22 .50 temperatur.



Nedan ha sammanställts uppgifter från olika håll över sammansättningen 
av tät tjärbetongmassa.

H errm ann: Tätigkeitsbericht der Zentralstelle fur Asphalt- 
192 6.

Stenm aterial: naturlig sten.
Korns tor leksfördelning: ' tung trafik

Finmakadam 2 — 7 mm . . 25 %
Sand 0 .0 8 5 — 2 m m .......................................... 52.5 %
Filler (80 % mindre än 0.085 mm) . . . .  22.5 %

IOO.o %
T jära : C a 9 procent av beläggningens vikt.

T järan  består av en beck-antracenolje-blandning

Temme: Der Strassenbau 1930, Fleft 2.

Stenm aterial: masugnsslagg.
Kornstorleksfördelning:

Finmakadam 2 — 5 mm . . . . 32 .8  %
•Sand 0 .0 7 4 — 2 m m   4 4 .1  %
Filler o — 0.074 m m ...................  . . .  2 3 .1  %

IOO.o %
T jära : 9— 9.5 procent av beläggningens vikt.

T järan  består av en beck-antracenolje-blandning 60/40 eller 75/25.

Tysk firm a i Berlin.

Stenm aterial: naturlig sten.
Kornstorleksfördelning:

Finmakadam 3 — 7 ev. 3 —  5 mm . . 25 %
Sand 0 .0 7 4 — 2 m m ................................  . . 60 %
Filler o — 0.074 m m     1 5 %

10 0  %

T jära : tjärhalten beräknas i enlighet med Temmes ovannämnda uppsats. 

T järan  har en viskositet av 400— 500 sek vid  30° och innehåller ofta 
5 % asfalt.

T ysk  firm a i Essen.

Stenm aterial: masugnsslagg.
Kornstorleksfördelning:

5 —  8 m m ............................................................................  22 .5  %
3 —  5 mm . .   22 .5  %
O— 3 m m ....................................................... . . .  45  %
Filler o — 0.074 m m ..........................................  . . .  10  %

10 0  %
T jära : 7 — 8 % av beläggningens vikt. T järan  har omkring 600 sek viskositet 

vid  30° C.

und Teerforschung

lätt trafik 
40  %
4 2  %
18 %

IOO.o %

75/25-



Följande analyser ge sammansättningen av en del färdiga beläggningar. 
Analyserna A  och B gälla ett par vid  Zentralstelle fiir Asphalt- und Teer- 
forschung år 1929 undersökta beläggningar. Prov S.V . 295, som undersökts 
av Svenska Väginstitutet, består av en tjärbetongplatta, som tillverkats i 
Essen.

Fig. 37. Kornstorleksfördelningen hos stenmaterialet i tät tjärbetong.
Sizes of aggregates in German dense tar macadam (tar concrete).

Prov.

H alt av bitumen (utlöst i C S 2) i v ik t-%  ............
H ålrum  i beläggningen i % .........................................
Vattenupptagning, vo lym -% ....................................
V olym  vikt av b e läggn in gen .........................................
Volym  vikt av  stenmaterialet i beläggningen . . . .
V olym  vikt av packat stenmaterial ...........................
H ålrum  hos stenmaterialet i beläggningen i % . .
H ålrum  hos packat stenmaterial i % ......................
Inträngningsdjup (1 cm2 yta, 52.5 kg/cm2, 5 tim,

2 2 .50 C) i mm ............................................................
Beräknad yta hos 1 kg stenmaterial i m2 ............
T jocklek hos kolfritt b itu m en sk ik t...........................

Stenmaterialet i proverna A  och B bestod av kalkstensfiller och kvarts- 
porfyr. Stenmaterialet i prov S.V . 295 bestod av masugnsslagg. Kornstorleks
fördelningen framgår av fig. 37.

Den täta tjärbetongmassan tillverkas i samma slags maskiner som öppen 
tjärbetongmassa. Stenmaterialets olika fraktioner torkas antingen var för sig,

A. B. S.V. 295

6.18 5.60 7.9
—  —  6 .6
8.69 4.86 7.3
2.235 2.324 2.46
2.097 2 ’ 1 94 2 -2 6
2.235 2.258 2 .2 1

2 1 . 1  17.5 23.5
15.9 15 .0  24.7

0.6 0.5
20.33 23.5

2.70 2 .10  —



eller också sammansättes stenmaterialet approxim ativt i riktiga proportioner, 
innan det passerar torktrumman. I det senare fallet siktas materialet efter 
torkningen och sammansättes sedan i exakta proportioner. V id  blandningen 
av massan bruka svårigheter uppstå på grund av den höga fillerhalten. H err
mann rekommenderar framställandet av ett bruk av filler och tjära, vilket 
kan blandas med det grova stenmaterialet. En tysk firm a använder denna 
metod vid sina rörliga verk. V id  de stationära verken använder firman där
emot metoden att först blanda stenmaterialet med fillern och därefter till
sätta tjäran.

Stenmaterialet bör ha en temperatur av n o — 130° ,  när det blandas med 
fillern, tjäran en temperatur av 90— n o °  under blandningen med sten
materialet.

Den täta tjärbetongen lägges i Tyskland alltid på ett bindlager. I England 
experimenterar man för närvarande med en mycket grov, tät tjärbetong, v il
ken kan utföras utan bindlager. Vägbanan under beläggningen måste i båda 
fallen vara bärkraftig och väl avjämnad. Bindlagret består vanligen av öppen 
tjärbetong. Dess tjocklek utgör lämpligen 2A  av den färdiga beläggningens 
tjocklek. Kornstorleken avpassas efter den färdiga beläggningens tjocklek. 
Exempelvis använder man:

vid en beläggningstjocklek av . . .  . 5 cm 7 cm 10 cm
ett bindlager .med kornstorlek . . . .  5— 30 mm 5 — 50 mm 10 — 6 o mm
och ett slitlager med kornstorlek . . o— 6 mm o— 6 mm o— 6 mm

Slitlagret utlägges vid en temperatur av ungefär io o ° (lägst 6o°) och av
jämnas med mall, varefter det vältas med 2.5 tons asfaltvält. N är mas
san svalnat och antagit en segare konsistens, fortsättes vältningen med en 
8— 12 tons vält, så länge som välten lämnar spår efter sig å beläggningsytan. 
V id kantstenar, samt gatubrunnar o. d. stampas beläggningen med varma 
handstötar.
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