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FÖ R ETA L

O m k r i n g 90 % av Sveriges allmänna vägnät är grusvägar. Underhållet av

dessa vägar är en stor teknisk och ekonomisk uppgift för vårt land.
I detta meddelande redogöres för de försök med oljebehandling av grusvägar,
som statens väginstitut har utfört under åren 19 52— 57 på uppdrag av och i
samarbete med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Oljan bildar med väggruset
en smidig och följsam massa, som tål deformationer och som kan justeras efter
utförandet genom rivning och sladdning. En förutsättning för att behandlingen
skall lyckas, är tillsatsen av vidhäftningsmedel till oljan, som gör den oljebehandlade ytan vattenbeständig. Metoderna äro ännu ej tillfullo utprovade, men
de ha redan fått så stor praktisk användning, att det statliga vägväsendet i år
avser att behandla 1 000 km grusvägar, för vilket kräves ca 25 000 ton olja.
Inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har under åren 19 53— 55 dåvarande
överinspektören Nils G. Bruzelius och under åren 19 56— 57 överinspektören P.
O. Tjällgren varit verksamma för försökens genomförande och uppläggning. Vid
fältarbetena ha vägförvaltningarna medverkat, vid de första försöken i Stock
holms, Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län bl. a. vägingenjören G. Nordenadler, vägingenjör E. Frykberg samt vägingenjören E. Zetterström. — Olje
raffinaderiet i Nynäshamn har från början varit starkt engagerat i försöken och
institutet har rådgjort med dess ingenjörer H. Samuelsson och Å. Rosengren vid
val av oljor. Sedermera ha andra oljeleverantörer varit till hjälp, såsom Svenska
Shell AB, Koppartrans Olje AB och Svenska Esso AB. — Vidhäftningsmedlen
ha huvudsakligen erhållits från Liljeholmens Stearinfabriks AB, vars över
ingenjör E. Olsson nedlagt arbete på anpassningen av firmans produkter till
det nya förfarandet.
Inom väginstitutet har dess vägavdelning under ledning av doktor S. H all
berg, som har fört fram och utvecklat de använda metoderna, varit sysselsatt
med alla problem, som ha sammanhängt med oljebehandlingarna, såväl genom
laboratorieforskning som genom utarbetandet av de praktiska arbetsmetoderna.
Därvid ha laboratoriechefen H . Arnfelt och ingenjörerna T. Åström, A. Utter
och R. Michel medverkat. Till en början tjänstgjorde denna personal som ar
betsledare på provvägarna och senare, när arbetena togo större omfattning, som
instruktörer. I detta skede utökades institutets arbetskrafter genom anställning
av ingenjören H. Ivarsson från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som senare
tjänstgjorde som kontrollant vid styrelsens arbeten med oljevägarna.
Väginstitutets maskintekniska avdelning under ledning av civilingenjör G.
Kullberg har utfört konstruktioner av en del maskiner för oljebehandlingar
samt av specialapparater för laboratorieförsöken.
Stockholm den 9 maj 1958.
Tr^ T
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N. VO N M ATERN

IN L E D N IN G

I

D E T T A M E D D E L A N D E lämnas en redogörelse för de försök att behandla
grusvägarna med oljor, som väginstitutet utfört under åren 19 52— 57 i sam
arbete med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. De flesta provvägsförsöken fin
nas beskrivna i tidigare publicerade »Försök på provvägar», åren 19 5 3— 54,
19 55— 56 och 1957.
Meddelandets första kapitel ger en allmän orientering om försökens upplägg
ning och utförande fram till årsskiftet 19 57— 58.
I det andra kapitlet beskrivas försök med tunna oljor, vilka spredos ut på
vägen utan att avtäckas med grus. Försöken, som voro en direkt fortsättning
av 1930-talets försök, blevo i stort sett misslyckade. Eftersom detta sätt att be
handla vägarna med en tunn olja principiellt är enkelt och billigt, skulle det ha
blivit en stor vinst, om metoden hade kunnat bli användbar åtminstone på de
många svagt trafikerade grusvägarna. Ytterligare försök på basis av de i kapit
let refererade erfarenheterna böra därför utföras.
De två följande kapitlen beskriva de båda huvudmetoder att utföra slitlager
av oljegrus, som ha utexperimenterats av väginstitutet och som ha använts i
stor omfattning de två senaste åren. Redogörelsen är avsedd att vara en hand
ledning för praktiskt arbete och går även in på detaljer, som visat sig vara av
betydelse för att nå ett gott resultat.
Kapitel V behandlar de tre material, varav oljegruset är uppbyggt, nämligen
grus, olja och vidhäftningsmedel.
I kapitel V I behandlas ett flertal för utförandet betydelsefulla frågor, såsom
bestämning av bindemedelshalt, stabilitet, olika typer av skador, rivning,
slirighet, m m.
Kapitel V II, som handlar om den maskinella utrustningen, bildar en kom
plettering till vad som nämnts om maskinerna och deras skötsel i kapitel III
och IV.
Kapitel V III ger slutligen några upplysningar om kostnaderna.

FÖ R SÖ K EN S A LLM Ä N N A U PPLÄ G G N IN G
O C H G E N O M FÖ R A N D E

Försök under 1930-talet
U n d e r 1930- T A L E T utfördes i Sverige rätt omfattande försök att binda grus
vägarna med andra ämnen än vatten och lera + hygroskopiska salter eller
sulfitlut. Det ämne, som man sökte finna, skulle dels binda dammet även vid
långvarig torka och dels tillåta hyvling av vägen.
Bland annat provades olika oljor, vanligen avfallsoljor av något slag. Flera
producenter voro intresserade av försöken, bland dem kanske i främsta rummet
Oljeraffinaderiet i Nynäshamn, vars dåvarande chef Charles Almqvist hade
erfarenheter från 1920-talets oljningsexperiment i Amerika. Försöken med
petroleumoljor bedrevs mest i trakten av Nynäshamn inom Sorunda vägdistrikt,
men oljebilarna från Nynäshamn (Fig. 1) letade sig även fram till rätt avlägset
belägna vägdistrikt i landet. Man hade emellertid många klagomål från trafi
kanterna över oljestänk (Fig. 2) och härtill kom att varaktigheten av behand
lingen ofta var ringa. Mot 1930-talets slut prövades också i stor utsträckning en
estnisk olja eller oljeemulsion, som lätt kunde dispergeras i vatten.

Fig. 1. Spridning av tunn olja »Damnol», 0,8 kg/m2, spritt i två omgångar
med 0,4 kg/m2 i varje, tätt efter v ar
andra. Provvägen vid Bålsta 1932.
Fig. 1. Early test with dust-laying oil
0,8 kg/m2 with no cover material.
( i 932)

Fig. 2. En väghalva behandlades i taget. T rafiken släpptes in omedelbart och fick ta sig fram,
där den bäst kunde. Provvägen vid Bålsta 1932.
Fig. 2.

O nly half of the road w idth was treated at a time and the treated surface was im
m ediately opened fo r traffic. (19 3 2)

I försöken att finna lämpliga dammbindande ämnen deltog även väginsti
tutet. Försöken voro ganska brett upplagda och ett flertal oljeprodukter från
petroleum-, stenkols- och fettindustrierna prövades. Även oljeemulsioner och
oljor, uppblandade med fasta ämnen — pulver — prövades. De första för
söken utfördes åren 1 9 3 2 — 1 9 3 3 på provvägen vid Bålsta i Uppsala län.1
Å r 1 9 3 4 och 1 9 3 6 lades på Enebyvägen i Bromma inom Stockholms stad
sammanlagt 20 provsträckor med olika oljor och andra dammbindande medel,
såsom klorkalcium och sulfitlut.2
Utförandemetoderna varierade. I de flesta fallen spredos oljorna relativt tunt
på vägen utan att avtäckas med stenmaterial. Det förekom emellertid även några
fall, då man sandade omedelbart efter spridningen.
Resultaten av dessa försök voro varierande och hållbarheten mycket olika.
I allmänhet kunde oljorna hänföras till två huvudtyper: H u d b i l d a n d e och
i c k e h u d b i l d a n d e . De hudbildande oljorna kittade ihop gruset i väg
ytan till en sammanhängande hud, som kunde vara från mjukt seg (Fig. 3) till
spröd (Fig. 4). De icke hudbildande verkade huvudsakligen tyngande på damm
partiklarna. De hade liten sammanbindande effekt och kunde i olyckliga fall
rent av försämra grusets normala bindförmåga, så att korrugering och lösa ryg
gar av oljigt grus skapades (Fig. 5). Varaktigheten var ofta lägre för de icke
hudbildande oljorna än för de hudbildande. De sistnämnda fingo å andra sidan
med tiden svårlagade sår och potthål. Tunna tjäror och tjäroljor ur stenkol voro
exempel på produkter, som i början icke bildade hud utan endast voro dammtyngande, i ett mellanstadium gåvo fullt utbildad hud, för att i slutstadiet, när
1 Väginstitutets Medd. 46.
2 Väginstitutets Medd. 51, 53.

Fig. 3. Hudbildande olja, sammansatt enligt
då gällande amerikanska föreskrifter, 0,75
kg/m2. V äl utbildad hud en månad efter
oljans utspridning. Provvägen på Enebyvägen
i Stockholm 1934.

Fig. 4. I början icke hudbildande, sedan allt
■mer försprödad tjock tjärolja, 1,2 kg/m2.
Den efter kort tid väl utbildade huden börjar
efter en månad trasas sönder. Enebyvägen
1934.

Fig. 3. Some types o f oil form either a flexible
or hard skin in the road surface. (Test stretch
from 1934.)

Fig. 4. A surface obtained with a tar oil,
which initially was not skin-forming, rather
rapidly developed a skin which became in
creasingly brittle. (Test stretch from 1934-)

de efter någon månad började försprödas, bilda ett svagt dammande »sot» i
gruset. På det stora hela taget motsvarade försöken på provvägarna icke för
hoppningarna.
Den estniska dispergerbara skifferasfaltoljan Solex, vilken, såsom nämnts,
kom i ropet mot 1930-talets slut och vilken användes i förhållandevis stor ut
sträckning ända tills import omöjliggjordes under världskriget, var hudbil
dande. Huden hade ganska stor varaktighet, så att den i allmänhet med ganska
litet flickningsarbete höll hela sommaren. Följande vår kunde den ofta tjänst
göra som underlag för en ytbehandling utförd på vanligt sätt med tjära och
pågrus. Den ersatte därvid den impregnering, som normalt utföres, när en grus
vägyta skall ytbehandlas. Solexbehandlingen — eventuellt med senare pålagd
ytbehandling — gav ett ganska hårt skal, som ej kunde hyvlas.
Någon metod att få fram en mjuk, under lång tid hyvlingsbar massa, lyckades
man ej finna under 1930-talets försök.

Fig. 5. Icke hudbildande mineraloljeemulsion,
»Ocean», utspädd med lika delar vatten, 1,0
kg/m?. Tre veckor efter spridningen.
Fig. 5. A corrugated surface obtained with
a mineral oil emulsion three weeks after lay
ing. N o skin developed with this type o f dust
binder.

Försök 1 9 5 2 -1 9 5 5
Om anledningen till att oljebehandlingarna visade så dålig hållbarhet, var
man vid 1930-talets slut ganska oviss. Under det följande årtiondet bedrevs
emellertid vid väginstitutet en omfattande forskning rörande vattnets inverkan
på vanliga asfalt- och tjärbeläggningar. H ärvid utfördes framgångsrika försök
att förbättra vidhäftningen mellan det bituminösa bindemedlet och stenmateria
let. Dessa försök gåvo ökad insikt om vidhäftningens betydelse. Man började
misstänka att oljorna, som man använt under 1930-talet, ej hade fäst tillfreds
ställande vid det våta stenmaterialet och att detta varit den primära orsaken
till misslyckandena. Med moderna vidhäftningsmedel skulle kanske bättre re
sultat kunnat uppnås.
Kännedomen om hur bindemedlens sammansättning påverkade deras egenska
per blev också större, varför det även var möjligt, att man skulle kunna fram
ställa lämpligare oljor än under 1930-talet.
Dessutom fick man bättre klart för sig, vad man borde sträva efter:
Ol j an skall bi nda gruset e f f e kt i v t . Det o l j e h a l t i g a grus
l a g r e t f å r d o c k i n t e b i l d a en h å r d s k o r p a u t a n s k a l l k u n 
na a n p a s s a si g e f t e r s t o r a d e f o r m a t i o n e r hos u n d e r l a g e t ,
t ex t i l l f ö l j d a v tj äl e. De u p p k o m n a d e f o r m a t i o n e r n a
må s t e v i d a r e k u n n a a v l ä g s n a s g e n o m h y v l i n g e l l e r l i k 
nande operationer,
vi l ke t innebär,
att o l j e g r u s m a s s a n
må s t e ha l ä m p l i g k o n s i s t e n s o c h t å l a u p p r i v n i n g o c h o m
l agr i ng under lång tid efter ut f örandet .
Man kan också i korthet säga, att o l j e g r u s v ä g e n b ö r l i k n a d e n
v a n l i g a g r u s v ä g e n , n ä r d e n n a är s om bäst , d v s h a r o p t i 
ma l v a t t e n - och l e r ha l t .
Sedan väginstitutet hösten 1952 som svar på en underhandsförfrågan erfarit,
att Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen vore intresserad av förnyade försök med
oljebehandling av grusvägar, tog väginstitutet k o n t a k t m e d u t l ä n d s k a
i n s t a n s e r , som kunde förmodas besitta kunskap i frågan. Dels gjordes per
sonliga förfrågningar hos några amerikanska fackmän, dels sökte institutet spåra
upp utländsk erfarenhet med de stora oljebolagens hjälp. Svaren blevo i allmän
het nedslående. I flera fall tillrådde man användningen av någon annan metod.
Nästa steg blev f ö r s ö k i i n s t i t u t e t s p r o v v ä g s m a s k i n , Man
prövade olika oljor, som inblandades i ytan av ett grusslitlager i olika mängd.
Inte heller dessa försök blevo uppmuntrande. Ingen behandling hade någon
större varaktighet, när den utsattes för den hårda trafiken i provvägsmaskinen.
Hållbarheten var dock mycket olika i olika fall och försöken i provvägsmaski
nen gåvo därigenom värdefull erfarenhet.
Å r 1 9 5 3 . Det blev nödvändigt att e x p e r i m e n t e r a d i r e k t p å
v ä g e n . Eftersom man icke visste vilka oljor och oljemängder, som borde an
vändas, och ej heller kände till de lämpligaste arbetsmetoderna, kunde man för
utse, att det fanns stora risker för misslyckanden vid de första försöken. En

Fig. 6. Spridning av olja omedelbart följd av avgrusning. Etnyre-tankspridare och Buckeyepågrusspridare. Provvägen Ä lgviken— Torö 1953.
Fig. 6. Double oiling. O il distributor is immediately fo llo w ed by the gravel spreader. (1953)

misslyckad oljning kan emellertid medföra svåra obehag för trafiken, till och
med innebära trafikfara. Oljningsförsöken, som utfördes på eftersommaren 1953
i samarbete med vägförvaltningen i Stockholms län, utfördes därför på sträc
kor, som i allmänhet blott voro 50 m långa. Dagarna efter utförandet bevakades
de av institutets personal och vägförvaltningen var beredd att omedelbart grusa
av, om någon sträcka skulle bli trafikfarlig.
Försöken utfördes på vägen Ä lgviken— Torö i närheten av Nynäshamn.
Sammanlagt utfördes år 1953 femton provsträckor om tillhopa 850 m längd
med tre oljetyper »A, B, C.» (Fig. 44), och tre grussorter. Oljemängden per m2
varierade inom mycket vida gränser från 0,4 till 4,4 l/m2. I de flesta fallen be
stod arbetsförfarandet i spridning av olja på grusvägens yta i en omgång (Fig. 6)

Fig. 7. Andra omgången olja ut
spridd och delvis avtäckt med grus.
Lägg märke till att oljan är så tunnflvtande, att den har skum på ytan.
Observera också, att det starkt sandhaltiga gruset har ett helt annat ut
seende än det pågrus, som användes
vid vanlig ytbehandling. Älgviken—
Torö i;*53.
Fig. 7. Second application of oil
partly covered with gravel. N ote
foam on surface of oil, a sign of its
low viscosity. N ote also the appear
ance o f the aggregate which is quite
d ifferen t from that o f normal sur
face treatment chippings. (1953)

Fig. 8. Blandning av olja och grus
med hyvel. Ä lgviken— Torö 1953.
Fig. 8. R oad mixing of gravel and

oil- (i953)
med omedelbart följande avgrusning. Oljan spreds varm från tankbil. I en del
fall upprepades förfarandet omedelbart eller efter någon tid för att få tjockare
oljat lager (Fig. 7). På två sträckor blandades olja och grus med hyvel (hyvelblandning) (Fig. 8). Någon annan efterbehandling av ytorna än avsandning, om
de blevo feta, utfördes ej.
Resultaten blevo mycket varierande. N ågra sträckor med låga bindemedelsmängder höllo blott fram till hösten — andra höllo över hela vintern men fingo
under och efter tjällossningen våren 1954 svåra skador (Fig. 10 — 12). Ett fåtal
höllo hela året 1954 med små lagningar.

Fig. 9. Försökssträckor med och utan vidhäftningsmedel på vägen Ä lgviken— Torö, utförda i
augusti 1953. Mellan bilen och den närmaste observatören en sträcka, som utförts genom enkel
oljning med 1,2 l/m2 »A-olja» utan vidhäftningsmedel. I början av oktober var sträckan helt
förstörd, medan sträckan i förgrunden, som utförts på samma sätt men med vidhäftningsmedel,
ännu i början av december, när bilden togs, blott hade enstaka skador.
Fig. 9. Importance o f anti-stripping agent. Stretch in foreground, containing additive, was
still in good condition in December when picture was taken. Stretch in background without
additive was entirely destroyed by as early as October. (19 53)

Även om försökssträckorna skilde sig mycket från varandra såväl beträf
fande utseende som livslängd, voro resultaten svårtolkade. Vissa sträckor voro
mjuka och blödande till lång tid efter utförandet. Andra blevo hastigt hårda,
voro helt fria från blödningar och sågo närmast ut som asfaltbeläggningar. De
voro i så måtto tillfredsställande, men de sprucko tyvärr sönder under hösten
och vintern. Synbarligen spelade oljans sammansättning en stor roll.
På en punkt erhölls dock ett klart besked. En jämförelsesträcka, som utfördes
u t a n vidhäftningsmedel, förstördes fullständigt, när den utsattes för höst
regnen (Fig. 9). ö vrig a sträckor vilka alla innehöllo olja med 1,5 °/o stearinamin, företedde inga vattenskador i det oljade gruset.
I stort sett voro det första årets försök ganska nedslående, men det fanns
dock några få sträckor, som föranledde att försöken fortsattes under det föl
jande året.

Fig. 10 — 12. Ett par
försökssträckor på
vägen Ä lgviken— Torö,
utförda i augusti 1953
med olika oljor. B il
derna tagna efter olika
lång tid efter
utförandet:
Fig. 10 — 12 . Test
stretches with
d ifferen t types of oil.
Photographs taken at
d ifferen t times after
application o f oil.
(1953— 1954)

Fig. 10. Enkel oljning med 1,7 l/m2 ej hårdnande »B-olja»
+ 1 1 l/m2 sand. E fter fy ra månaders trafik var ytan fet
och regnblank.
Fig. 1 1 . Samma sträcka i mars 1954 efter en vinter, slät
men praktiskt taget oskadad.
Fig. 12 . Den intilliggande sträckan utförd med 1 ,1 kg/m2
hårdnande »C-olja» var däremot i mars 1954 starkt
skadad till följd av tjälrörelser.
Fig. j o . O iling with 1.7 lim* of a non-hardening oil.
A fter four months surface was fat and glossy.
Fig. 1 1 . The same surface at the end of the first w inter,
smooth but intact.
Fig. 12 . The adjacent stretch containing 1 . 1 Urn* o f a
hardening oil was badly damaged after the first winter.

Som m aren 1 9 5 4 utfördes försöken i betydligt större omfattning än 1953
och på flera vägar med olika trafikförhållanden. Förutom på den tidigare an
vända vägen Ä lgviken— Torö (300 bilar per dygn) arbetade man på fyra andra
vägar i Stockholms län, nämligen Norsbol— Nynäshamn, Tibble— Ösmo, delen
Torp— N. Enby av vägen Tibble—Södertälje och K ulla—R y dbo-Salt sjöbad,
med trafikmängderna resp. 100, 650, 450 och 600 bilar per dygn enligt trafik
räkningar i aug. 1954. Antalet provsträckor var 50 och deras sammanlagda
längd 7,4 km. Även nu blev livslängden mycket olika; en del sträckor höllo inte
till sommarens slut; ett fåtal voro i gott tillstånd utan egentligt underhåll ännu
på hösten 1957 (Fig. 68).
Vid försöken 1953 hade den första ansatsen gjorts till att systematiskt variera
oljornas sammansättning. Några av oljorna tillverkades nämligen då genom
blandning av oljefraktioner med kända egenskaper i olika blandningsförhållanden. År 1954 gick man helt in för denna försöksmetod, som skulle komma att visa
sig fruktbärande och bli använd i stor utsträckning under de följande årens för
sök. I samråd med Oljeraffinaderiet i Nynäshamn, med vilket redan 1953 ett
intimt samarbete i denna fråga hade inletts, utvaldes ur raffinaderiets normala
produktion tre baskomponenter, nämligen en f o t o g e n , en t u n g e l d 
n i n g s o l j a och en m j u k a s f a l t . Dessa tre komponenter blandades i
olika proportioner, så att man allt efter önskan fick vägoljor med olika viskositet, clika benägenhet att hårdna på vägen och olika halt av »bindande» be
ståndsdelar. Ur experimentsynpunkt medförde användningen av dessa »synte
tiskt» sammansatta vägoljor stora fördelar. Slutmålet var dock att finna en olja,
som skulle kunna framställas direkt av råolja genom en enkel raffineringsprocess
och därigenom bli billig.
Jämte nämnda »syntetiska» vägoljor provades också några andra oljor ur
produktionen. Sammanlagt prövades 7 oljor under 1954.
V i d h ä f t n i n g s m e d l e t var under alla försöken stearin- eller oleinamin, som tillsattes i så stor mängd (1,5 % ) att vidhäftningen med säkerhet

Fig. 13. Tunn, oupphettad »D-olja» sprides med emulsionsspridare. Nynäsham n— Norsbol, 1954.
Fig. 13. D ust-laying oil was applied cold w ith a small emulsion sprayer. (1954)

blev aktiv och att även en viss reserv fanns till att möta kommande vattenan
grepp. På en sträcka gjordes dock försök med Berol-produkten ASCO-60.
Sträckan misslyckades, men det blev icke entydigt klarlagt om vidhäftningsmedlet var skuld därtill.
Provsträckorna utfördes 1954 enligt fem förfaranden:
I. O l j e b e h a n d l i n g u t a n a v g r u s n i n g , En mycket tunn olja
spreds kall med handspridare eller tankspridare i tunna lager över den tillkörda vägen u t a n avgrusning (Fig. 13). Oljemängden måste hållas låg
— högst 0,5 l/m2 per gång — främst med hänsyn till trafiken, men även
med hänsyn till oljans benägenhet att rinna. Behandlingen förutsattes där
för bli av kort varaktighet, så att flera behandlingar eventuellt skulle
erfordras under en och samma sommar. 1954 års försök med denna metod
blevo rätt lovande.
II. I m p r e g n e r i n g a v d e n f a s t a v ä g y t a n ' m e d o l j a .
Förfarandet liknade den vanliga metoden att impregnera med tjära, som
användes vid bl a Yg-förfarandet. Oljorna voro av hårdnande och icke
hårdnande typ. Liksom när tjära användes, måste vägen hållas avstängd, tills
bindemedlet trängt ned, vilket gör metoden i hög grad besvärlig i praktiken,
Fig. 14 — 15. Impregneringsförsök på vägen
ösm o— Tibble, 1954, med tunna oljor (0,8
l/m2). Oljorna kunna ha mycket olika nedträngning även om de erhållit samma viskositet vid tillverkningen (i detta fall 500 cSt
vid + 8 ° C).
Fig. 14 — 15. Priming test with two differen t
thin oils (0.8 Um?). The oils had a differen t
ability to penetrate, despite the viscosity being
the same fo r both. (1954)

Fig. 14 (ovan). Ej avdunstande blandning av
restoljor.
Fig. 14. (A bove) N on -volatile road oil from
residual oils, bad penetration.
Fig. 15. Asfalthaltig restolja + flyktigt lös
ningsmedel. Trots att oljan hårdnade på v ä 
gen, trängde den ned bättre. Båda bilderna
tagna efter tre dygn.
Fig. 15 . Bitumen -j- residual oil -f- solvent,
better penetration power. Both applications
three days old.

när långa sträckor skola behandlas. Den prövades också främst av vissa
experimentella skäl och har inte använts i fortsättningen. (Fig. 14 — 15)
III. O l j e b e h a n d l i n g o c h g r u s n i n g m e d n y t t , p å f ö r t
g r u s . Oljan spreds från tankbil i en eller två omgångar och avtäcktes
med grus, som spreds ut med pågrusspridare. Huvuddelen av försöken un
der 1954 utfördes med denna metod, som hade prövats redan 1953 och
som sedermera efter ett omfattande förbättringsarbete blivit utvecklad till
den metod, som fått namnet dubbel oljning eller trippeloljning, beroende
på om olja och grus spridas två eller tre gånger i följd. De oljor, som användes
under 1954 voro av hårdnande och av icke hårdnande typ. Utgående från
erfarenheterna från 1953 års försök begränsade man bindemedelsmängderna till 1,0 l/m2, spritt i en omgång (enkel oljning), och till 1,7 l/m2
uppdelat på två spridningar (dubbel oljning). De största besvärligheterna
åsamkades av blödningar och av att gruset inte alls fastnade eller också
fastnade ojämnt. Dessa svårigheter sökte man bemästra genom att pröva
olika kornkurvor. Resultatet blev i vissa fall avskräckande.
IV. O l j e b e h a n d l i n g o c h g r u s n i n g m e d g r u s u p p 
r i v e t f r å n v ä g e n . Utförandet liknade den nyss nämnda metoden,
men i stället för att sprida nytt grus, skrapade man samman ca 2 cm av
det gamla grusslitlagret till strängar längs sidorna av vägen. Härefter
spreds oljan på den renskrapade ytan, varefter gruset skrapades ut över

Fig. 16. Från de första försöken att
blanda grus och olja i kallblandningsverk, uppställt i en grusgrop i Sorunda, 1954. Väg- och vattenbyggnads
styrelsens första experimentverk.
Fig. 16. Plan-m ixing of gravel and
oil. First tests w ith a small continuous
cold mixer. (1954)

oljan. På grund av svårigheterna att breda ut gruset jämnt över den oljade
ytan, fingo sträckorna ojämn sammansättning. Metoden övergavs efter
några försök.
V.
U t l ä g g n i n g a v e t t l a g e r a v o l j e g r u s , framställt ge
nom blandning av grus och olja i kallblandningsverk (Fig. 1 6), senare be
nämnt föroljat grus. Vid blandningen var gruset icke upphettat och mer
eller mindre fuktigt, medan oljan värmdes för att underlätta pumpningen
och inblandningen av vidhäftningsmedlet. Rätt många sträckor gjordes
med denna metod, varvid man varierade grusets sammansättning, oljetyp
och oljemängd. Därvid fick man känna sig fram, enär tidigare erfarenhet
saknades. Bl a lät man oljemängden variera mellan så vida gränser som
2,0 och 4,5 viktprocent. Vissa sträckor gåvo ganska lovande resultat, men
betänkligheter uppstodo, då ytorna ville bli blanka och släta — ett genom
gående fel vid 1954 års försök.
V intern 1 9 5 4 — 5 5
klarade de flesta av provsträckorna bättre, än man
kunde vänta. I de fall, då hårdnande olja hade använts, uppstodo dock flerstä
des krackeleringar och efter tjällossningen fläckvis genombrott. (Fig. 17 — 19).
Skadorna voro dock ej större än att de i allmänhet kunde avhjälpas ganska
lätt. Därvid lagades de värsta ställena med oljegrus, som fanns upplagrat för
denna eventualitet, varefter ett nytt oljegrusskikt framställdes genom dubbel
oljning över hela den skadade ytan. De med icke-hårdnande oljor utförda
sträckorna hade betydligt mindre skador. I stället voro de ofta släta i ytan.
Som m aren 1 9 5 5 . Detta år utvidgades försöken till att omfatta fyra län,
nämligen Stockholms, Västmanlands och Göteborgs och Bohus län samt Upp
sala län. I det sistnämnda länet prövades blott tunna oljor. Den sammanlagda
längden av nya försökssträckor var detta år 35 km, varav 12 km »dammbind
ning» med tunna oljor.
A v de förfaranden, som prövats året förut, ansågos blott tre vara värda ytter
ligare försök, nämligen:
Dammbindning med tunna oljor utan avgrusning.
Dubbel oljning med nytt grus.
Föroljat grus, utlagt i ett eller två lager.
Vid försöken med dammbindning prövades två tunna oljor av olika sam
mansättning på vägarna Enköping— Härkeberga och Enköping— Hjulsta i Upp
sala län samt T orsby kyrka— Vehall i Göteborgs och Bohus län. Resultatet
blev sämre än väntat. Dels blev varaktigheten av behandlingarna icke tillräck
lig. Dels fingo de behandlade vägarna fläckar med blank och fet hud, som voro
hala och klibbiga och ansågos så trafikfarliga, att försöken avbrötos på sen
sommaren.
Misslyckade blevo också de försök, som utfördes med en utländsk oljedispersion, vilken skulle spädas med vatten och användas ungefär på samma sätt
som en tunn olja.

Vid övriga försök användes tjockare oljor + nytt grus. Mellan två ytterlighetsoljor, som visat sig stå på gränsen till användbarhet under föregående års
försök, inlades fyra nya oljor, så att man fick en serie om sex oljor, I — V I (Fig. 45)
med successivt ändrade egenskaper. A lla dessa oljor voro syntetiskt sammansatta

Fig. 1 7 — 19. Dubbel oljning med hårdnande
»C-olja» (1,7 kg/m2) och 20 l/m2 grus, utförd i
maj 1954 på vägen ösm o— Tibble. Genomslag
uppstodo i tjällossningen 1955 (Fig. 17), vilka
lagades med föroljat grus (Fig. 18). H ela ytan
behandlades sedan under försommaren med dubbeloljning, 1,7 kg/m2 olja + 20 lit/m2 (löst) grus
(Fig. 19). Lägg märke till att den sistnämnda
behandlingen ej har fäst vid kanterna, som ej
varit rensopade.
Fig. 1 7 — 19. Results from a treatment with
double oiling and containing a hardening oil.
Cracks and broken spots occurred in spring
(Fig. 17). These were patched with pre-m ixed
oil gravel (Fig. 18). Later, the whole surface was
restored with a new course of double oiling
(Fig. 19). N ote that this course d id not adhere
at the shoulders because o f dirt accumulated
along the sides.

av de tre komponenterna mjuk asfalt, tung olja och flyktigt destillat i olika blandningsförhållanden.
Med dessa oljor utfördes under sommaren 1955 en serie provsträckor på
vägarna Hargsbo—Kimsta i Stockholms län, Björlanda— Torslanda i Göte
borgs och Bohus län samt H eby—Runhällen i Västmanlands län. Syftet var
att jämföra oljorna inbördes och man försökte därför att hålla alla andra fak
torer konstanta. De flesta sträckorna utfördes genom d u b b e l o l j n i n g med
normalt 1,7 kg/m2 olja och 1,5 % stearinamin. N ågra jämförelsesträckor utför
des med f ö r o l j a t g r u s i två olika lagertjocklekar, men försöken med för
oljat grus måste begränsas på grund av att det rådde knapphet på lämpliga
blandningsverk.
Under vårens arbeten med reparation av föregående års provsträckor hade
man vunnit viss erfarenhet om u n d e r h å l l e t a v o l j e v ä g a r . Man an
vände med framgång metoden att lägga på ett nytt slitskikt, utfört enligt för
farandet med dubbel oljning och grusning. (Fig. 19). På hösten prövades ett
annat sätt att utföra det nya slitskiktet, nämligen med föroljat grus. N ågra av
de tidigare under sommaren utförda provsträckorna behandlades med gott
resultat enligt denna metod. Spörsmålet, hur man skulle b e h a n d l a e n
s t a r k t f ö r s t ö r d , k n ö l i g o c h m y c k e t o j ä m n y t a fick man
tillfälle studera på vägen Västerås— Hallst ahammar. Där fanns på en sträcka en
tjälskadad bituminös beläggning. Eftersom sträckan inom kort skulle byggas
om, ville man ej lägga ned några större kostnader på reparationen. Den iståndsattes istället provisoriskt enligt metoden med dubbel oljning, kompletterad med
blandning och avjämning, som utfördes med beläggningssladd. Resultat blev
lyckat.
Det betydelsefullaste framsteget vid försöken år 1955 var, att man lyckades
finna e n m e t o d a t t u n d v i k a u p p k o m s t e n a v s l ä t a o c h
b l a n k a y t o r . Hittills hade man efter att ha spritt oljan och gruset icke
brukat vidtaga några särskilda åtgärder utan blott lämnat behandlingen åt
trafiken. Om trafiken, såsom ofta inträffade, kastade undan gruset, sopade man
in det igen, vanligen med kortvarig verkan, eftersom stenarna ej ville fastna.
Avsandning, som också tillgreps, medförde oftast att vägen i ytan blev degigt
mjuk och blank. Ett stycke in på sommaren 1955 påbörjades försök att efterbehandla ytan med olika redskap. Först prövade man att kratta ytan maski
nellt, men fick då b e s t å e n d e k r a t t r ä n d e r ,
som voro störande för
trafiken. Man övergick därpå till att s l a d d a y t s k i k t e t l ä t t och fann,
att sladdningen medförde, att massan blev bättre blandad och ytan jämnare.
Betydelsefullast var emellertid, att s t e n a r n a v i d s l a d d n i n g e n a n 
r i k a d e s t i l l y t a n , s å a t t d e n n a b l e v s k r o v l i g . Resultatet blev
så påtagligt mycket bättre, att man fann för gott att även sladda flera av de
tidigare under sommaren utförda sträckorna för att avlägsna blödningar och
blanka fläckar. Vid sladdningen användes en av väginstitutet för andra försök
konstruerad beläggningssladd,1 på vilken sladdbladen kunde inställas i höjdled
med stor noggrannhet. Sladden utrustades med ställbara rivarpinnar för att
1 Statens Väginstituts rapport nr 23.

möjliggöra rivning och krattning i samband med sladdningen. Framemot hösten
hade man lyckats utveckla efterbehandlingstekniken, så att en helt annan stan
dard än tidigare uppnåddes i avseende på ytornas jämnhet och skrovlighet.

Försök 1956 och 1957
Vintern 1 9 5 5 — 5 6 . Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen beslöt på hösten
1955 preliminärt att försöken under det kommande året skulle bedrivas i större
skala än dittills. Förberedelser skulle vidtagas, så att 150 km väg kunde behand
las med olja under 1956.
Vissa förberedelser måste sättas i gång redan på hösten. Till dessa hörde bl a
förarbeten på de vägar, som skulle behandlas, samt tillverkning av ca 50 000
m3 grus. Vidare måste omfattande konstruktionsarbete bedrivas, innan man
kunde utföra alla de maskiner, som erfordrades för oljningsarbeten i den pla
nerade omfattningen.
Detta konstruktionsarbete bedrevs i samarbete mellan Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsens förradsbyrå och Statens Väginstitut. För vissa maskinkonstruk
tioner anlitade styrelsen K. Oredssons Ingenjörsbyrå, medan inom väginstitutet
dess maskintekniska avdelning blev engagerad. Följande maskiner anskaffades.
Transportabla oljepumpaggregat, både el-drivna och bensindrivna (ny-konstruktioner).
Industribrännare för upphettning av oljetankar.
Flyttbara oljetankar på fyrhjuliga släpvagnar. Rym d: 9,5 m3 (ny-konstruktion).
Oljetankar, som skulle monteras på lastbilschassi med snabbkoppling medelst
slangar till efterhängs-spridare. Rym d: 5,5 m3.
Efterhängs-spridare av två typer, (ny-konstruktioner: En av typ K. Oredsson
och en av typ AB Carl Engström).
Pågrusspridare av typ Buckeye, U. S. A.
Pågrusspridare av typ Country Roads Board, Victoria, Australien.1
Blandningsverk, så utförda, att verken även skulle kunna användas för till
verkning av grusasfaltbetong (omkonstruktion). Dessutom påbörjades kon
struktionsarbetet på ett speciellt oljeverk (nykonstruktion).
Utläggare för oljegrus (nykonstruktion).
Beläggningssladd (omkonstruktion).
Gummeringsvält av ny typ med däck med plana löpbanor, typ »Bros: Full
Coverage», inköpt från U. S. A.
Eftersom oljningsarbetena skulle utföras av vägförvaltningarnas ordinarie
personal, som ej hade sysslat med sådana arbeten tidigare, ordnades på våren en
kurs vid väginstitutet för den personal inom vägförvaltningarna, som närmast
skulle leda arbetena inom länen. Vidare ställde institutet tre ingenjörer till för
fogande som instruktörer för de olika arbetslagen, när arbetena igångsattes under
våren och försommaren. För samordning av arbetena fick institutet disponera
en vägmästare från väg- och vattenbyggnadsverket.
Ur tjällossningssynpunkt var våren 19 56 skonsam för vägarna. Skadorna på
de oljebehandlade försökssträckorna blevo mycket små.
1 Inköptes för försöken genom förmedling av australiska statens vägväsende.

Som m aren 1 9 5 6 . För ledning av oljningsarbetena hade inom varje län utsetts
en särskild arbetsledare. Denne var en av vägförvaltningens ingenjörer eller
vägmästare, som blev helt frikopplad från sina ordinarie uppgifter. Arbetsledaren hade under sig tre arbetslag.
Dessa, som samtidigt arbetade på olika platser i länet, bildade:
Ett lag för dubbel- eller trippeloljning.
Ett lag för tillverkning och utläggning av föroljat grus.
Ett lag för efterarbeten, »sladdningslag», vilket svarade för alla efter
arbeten och betjänade båda de andra lagen.
Under 1 956 koncentrerade man sig främst på att få igång och pröva verk
samheten i stor skala, att lära upp personal samt att prova och trimma de nya
maskinerna. I samband härmed utfördes tidsstudier. Kostnaderna bokfördes
också noggrant.
Genom att man arbetade på många platser och med olika grusmaterial och
under olika väderleksförhållanden m m, blev det möjligt att snabbt få en om
fattande erfarenhet om alla sådana faktorers inverkan på resultatet. H ärför
fordrades emellertid en noggrann registrering av alla detaljer i utförandet. För
att underlätta registreringen utarbetades blanketter med arbetsrapporter för de
olika slagen av arbete. Dessa utdelades till arbetslagen och ifylldes av dessa.
Materialundersökningar avseende oljor och grus samt färdig massas sam
mansättning, utfördes centralt av väginstitutet enligt uppgjort schema.
Arbetena i denna stora skala igångsattes, innan ännu alla detaljer i förfa
randet voro utexperimenterade. Behovet att förbättra grusvägsunderhållet var
så starkt, att man icke ansåg sig böra invänta resultatet av en fullt genomförd
forskning. Samtidigt som överförandet av metoderna till full, praktisk skala
pågick, måste därför också vissa detaljundersökningar bedrivas.
Den viktigaste av dessa undersökningar avsåg oljornas sammansättning. I
samarbete med Nynäs-Petroleum A B och Svenska Shell A B utfördes parallell
försök med oljor av olika ursprung och tillverkningssätt på några vägar i
Stockholms län och Göteborgs och Bohus län. Oljorna från Shell tillverkades
i Oljeraffinaderiet i Pernis i Holland efter anvisningar från Shell’s huvudlabo
ratorium i Amsterdam. De sändes i tankvagnar på järnväg till Sverige. På så
sätt erhölls från Shell tre olika oljor, medan Nynäs också bidrog med tre spe
cialoljor, utöver normaloljan och en variant av denna.
Tjockleken för den färdiga behandlingen var fastställd till normalt ca 4 cm.
Den erhölls antingen med
a) två lager dubbeloljning.1
b) ett lager dubbeloljning + 1 lager a 50 kg/m2 föroljat grus.
c) två lager föroljat grus å 50 kg/m2 vardera.
För att minska grusvägsunderhållets svårigheter, strävade man att så snart
som möjligt få ut olja på hela den väglängd, som skulle behandlas under som
maren. N är metod b) användes, nöjde man sig därför i regel med att på för
sommaren utföra endast det första lagret med dubbel oljning. Det andra lagret
av föroljat grus fick anstå till senare. Det oljegrus, som tillverkades i bland1 G av knappt 4 cm tjocklek. Metoden a) blev mycket litet använd.

ningsverken under försommaren användes till en mindre del till förbättring av
föregående års oljesträckor. Huvuddelen användes till förfarande c), som såle
des användes parallellt med metod b) under säsongens första del. I Västman
lands län lät man till och med lagningen av föregående års sträckor anstå till
i juli, för att få så många som möjligt av de nya vägarna behandlade tidigt.
Särskilt i början, innan de olika arbetslagen voro upplärda och medan maski
nerna höllo på att köras in, förekom det att några sträckor blevo ganska fula.
Det var speciellt dubbeloljningen, som var svårlärd. Felorsakerna växlade: I ett
fall fungerade inte oljespridaren rätt på en sträcka av någon km, i ett annat fall
skrapade en väghyvel sönder ytan, i flera fall kastades gruset åt sidan av trafi
ken. I samtliga fall kunde dock sträckorna ej blott räddas, utan även bli bra
genom extra efterbehandling med oljespridning, sladdning o dyl. N är lagen bli
vit tränade, blev resultatet bättre.
Värre blevo de fel, som uppstodo till följd av att några oljeleveranser kommo
att innehålla en snabbt hårdnande olja, som försvårade den erforderliga efterbehandlingen med sladdning. De sämsta sträckorna med denna olja överdrogos
senare med ett slitskikt av föroljat grus.
Det ursprungliga programmet, som omfattade ca 150 km oljebehandlade
vägar, utökades under hand, så att drygt 200 km hade blivit behandlade, när
arbetena avslutades på senhösten 195 6. De ur olika synpunkter betydelsefullaste
sträckorna anges i tabell 1.
Tabellen visar exempel på vägar av olika belägenhet. Trafikens art och be
skaffenhet varierar också från lätt sommartrafik till den starka interskandinaviska trafiken på riksväg 2. Bland övriga, ej i tabellen upptagna sträckor, må
särskilt nämnas några, som utfördes på öar i Stockholms län och Göteborgs och
Bohus län. Dessa ö-vägar oljebehandlades, emedan det normala grusvägsunderhållet blivit särskilt kostsamt på grund av långa grustransporter. Vägen i Stock
holms skärgård, på Resarö, kännetecknades dessutom av svagt bärlager och liten
vintertrafik.
Vintern 1 9 5 6 — 1 9 5 7 . Tjällossningen på våren 1957 blev i flera län svår för
vägarna, med bl a starka tjälskador som följd. De oljebehandlade grusvägarna
höllo dock oväntat bra. Skadorna på de oljebehandlade vägarna uppskattades
av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen till i allmänhet blott några få procent av
ytan; i några få fall förstördes 10 — 1 2 % . Det sistnämnda inträffade bl a på
vägen Mora Stenar— Gottröra— Stortjäran i Stockholms län, som tidigare varit
belagd men gått sönder och då återförts till grusväg.
Skadorna bedömdes nästan undantagslöst vara tjälskador. O fta bröts oljegruset sönder på ställen, där den underliggande grusvägen under tjällossningsperioden förlorade sin bärighet och jäste upp genom oljeskiktet. Det inträffade
emellertid också, att oljeskiktet blott syntes få obetydliga skador, medan tjäl
lossningen pågick, men trots detta gick sönder senare, kanske en månad efteråt.
Omfattningen av tjälskadorna på oljegrusvägar kan således bedömas först
en tid efter tjällossningens slut.

Tabell i. De mest betydelsefulla
oljesträckorna under 1 9 5 6 .

Vägsträcka

Table i. Some of the most important
experimental stretches, 1956.

Arbets
metod1

D ygnstrafik
medeltal 1953

Längd
km

Anm.

års-

som
mar

dol + fö
dol + fö
-----b fö

35 °
280
200

450
340
240

29,5
4*7

N y tt slitlager pä
föreg års provväg

-----b fö
fö + fö
dol + fö
dol + fö
trip
trip2

450
120
280
450
130
390

—
—
—

4,4
9,8

Do

Ram sta— Skultuna ........................................
Salbohed— Sättra brunn .............................
Stingtorpet— Arnebo— Isätra ....................
H ebyås— Runhällen— Kroksbo ................

dol “b fö
dol + fö
dol + fö
- + fö

400
270

Rödjebro— Eklunda ......................................
ö ste rv åla— H arbo—Eklunda ....................

trip
dol + fö

Stockholms län
M ora stenar— G ottröra— Stortjäran . . . .
Rosenhill— N Enby— Sorunda ..................
H argsbo-Kim sta ..........................................

16,6

Göteborg 0 Bohus län

13,6

6 50
—
6 50

7A
13 ,1

500

14,3

33 °

n ,5

0
0

Björlanda— Torslanda .................................
V äv ra — H alleby ..........................................
Rommelanda— Västerlanda ......................
Ängsås—R öra— Vräland .............................
Kam storp— Anrås— V itlycke ....................
V ik — Skee ........................................................

55 °

7,4

35 °

45°

9,6

80
310

—

8,7

37 °

11,0

8,7

Riksväg 2

Västmanlands län

N y tt slitlager på
föreg års provväg
På nytt bärlager

1 Beteckningar: dol = dubbel oljning, trip = trippeloljning, fö = föroljat grus.
2 4,8 km därav på hösten försett med fö.

Ojämn tjällyftning medförde i flera fall, att ytan under vintern blev ojämn,
utan att oljeskiktet sprack sönder. I några fall blev ytan så ojämn, att den
måste avjämnas genom fyllning av de värsta groparna med oljegrus, vilket var
lätt att utföra. Ojämnheterna gingo emellertid tillbaka och ytan jämnades ut
igen, när tjälen försvann. Det under vintern pålagda oljegruset kunde skrapas
bort med hyvel och användas på nytt vid andra reparationer.
Som m aren 1 9 5 7 . Enligt planerna skulle i 1 1 län 350 km väg förses med
oljegrus, men programmet utökades successivt till 13 län och 570 km. H ärvid
utfördes dubbel oljning eller trippeloljning (tre oljningar och grusningar) på 80
km. På 200 km lades dubbel- eller trippeloljning i botten och däröver ett lager
av föroljat grus. ö v rig a 290 km utfördes med två lager föroljat grus.
Väg- och Vattenbyggnadsverket övertog detta år personalutbildningen, var
vid de tre län, som tidigare utbildats, fingo tillhandahålla instruktörer för de 1 0

nytillkomna länen, vilka voro: Södermanlands län, Kalmar län, Kronobergs län,
Kristianstads län, Skaraborgs län, Älvsborgs län, Värmlands län, Kopparbergs
län, Jämtlands län och Västerbottens län.
Även detta år skedde en omfattande experimentverksamhet med ny materiel,
som huvudsakligen konstruerades och prövades av väg- och vattenbyggnadssty
relsen.
På väginstitutet föll dels uppgiften att pröva olika typer av vägoljor, vilket
skedde på två provvägar i Södermanlands och Kristianstads län och dels upp
giften att pröva olika vidhäftningsmedel som tillsats till vägolja, vilket skedde
på elva provvägar, fördelade på fyra provvägar i Skaraborgs län, tre i K al
mar län, två i Jämtlands län och en provväg vardera i Kristianstads och Väst
manlands län. Sammanlagt provades 8 vägoljor och 5 vidhäftningsmedel; de
sistnämnda med olika koncentration i vägoljan och under olika väderleksför
hållanden. Vidare svarade institutets laboratoriepersonal för upplärning av
dem bland vägväsendets personal, som skulle svara för den lokala materialkon
trollen i samband med arbetena i de flesta av försökslänen. Väginstitutet utförde
också liksom under tidigare år analys av oljeleveranserna till samtliga län.
Sommaren 1957 var kall och våt och oljningsarbetena skedde därigenom under
försvårade klimatiska förhållanden. Den våta sommaren efterföljdes i större
delen av landet av en våt höst med högt stående grundvattenytor och ytuppmjukade grusvägar. Trots dessa påfrestningar och trots svårigheterna med till
stor del nyutbildad personal, voro misslyckandena få och praktiskt taget alla
oljegrusvägarna, både nyutförda och av äldre datum, voro v id årsskiftet 19 5 7 —
1958 i gott tillstånd.

D A M M BIN D N IN G MED T U N N OLJA
UTAN A V G R U SN IN G

E f t e r s o m dessa försök givit mindre lovande resultat och därför ej slut

förts, ha de här blott beskrivits i stora drag.
Huvudavsikten med en oljning av detta slag ansågs, när försöken igång
sattes, vara att tynga dammet med olja, så att det ej kunde damma bort eller
spolas från vägen vid regn. Någon effektiv hopkittning av partiklarna räknade
man ej med att uppnå.
Eftersom oljan ej skulle täckas med grus efter spridningen, måste mängden
olja vid varje spridning vara låg med hänsyn till trafiken. Hur länge en behand
ling skulle hålla, bleve säkert starkt beroende av tillfälligheter, bl a väderleken.
Rätta tidpunkten, när ny behandling erfordras, måste bedömas från fall till fall
och vägmästaren i distriktet måste därför ha möjligheter att med egen utrustning
utföra ny behandling, så snart den blev nödvändig, sannolikt ett par gånger
under sommaren på en och samma väg. I så måtto skulle underhållet med den
tunna oljan komma att likna underhållet med salt eller lut.
Kravet att oljningen skulle kunna ske med lokala resurser, innebar vissa vill
kor, som kom att sätta sin prägel på metoden. Bl a måste man ordna lagerhåll
ning av olja. Vidare måste spridningsapparaturen vara enkel och billig och helst
borde man inte behöva värma oljan. Både detta sistnämnda önskemål och nöd
vändigheten att oljan trängde snabbt ned i vägen förde till användningen av
mycket tunnflytande oljor.
Försök med tunna oljor
Oljor. Från 1930-talets försök visste man, att oljor, som hårdnade och gav en tunn
hård skorpa på vägen voro olämpliga. Härav drog man slutsatsen, att tjäroljor voro
uteslutna. Dessa bruka nämligen hårdna med tiden. Vad beträffar oljor på petroleum
bas föreföll det sannolikt, att dessa endast borde innehålla en ringa mängd asfalt, för
att de ej skulle ge hud. Fig. 20 visar sammansättningen av de oljor, som användes under
olika skeden av försöken. Oljorna, som tillhörde en typ, vilken fick gruppbeteckningen
D, utgjordes av en tunnflytande, ej asfalthaltig s k restolja. Oljan Di framställdes av
en ej hårdnande och ej asfalthaltig olja, betecknad A (se kap. V), vilken fluxades med
RMA-lösningsmedel. Den gav på vägen en mer bindande återstod än oljan D.

Fig. 20. Sammansättningen av några karaktäristiska tunna oljor, använda vid försöken med
dammbindning utan avgrusning. Destillationsanaiyser utförda enligt SM P test I.P. 27/56.
Fig. 20. Composition of some typical oils used in dust-laying experiments. Distillation conducted
according to S.M .P. test l.P . 27!56.

Vidhäftningsmedel. För att inte behöva upphetta oljan, när vidhäftningsmedlet
skulle tillsättas, användes o 1 e i n a m i n, som är flytande vid sommartemperatur.
Mängden amin utgjorde i regel 1,5 °/o av oljans vikt.
Spridningsaggregat. Vid de första försöken, som utfördes år 1954 på vägen Nors
bol—Nynäshamn i Stockholms län, användes en handdragen emulsionsspridare (Fig.
1 3 ). På hösten samma år användes på vägen Kulla—Rydbo Saltsjöbad i samma län en
vanlig Etnyre-spridare med bra resultat. Vid 1955 års försök, som voro av större om
fattning och utfördes i Uppsala län och Göteborg och Bohus län användes speciellt till
försöken byggda spridare. Dessa bestodo av hormonderivat-spridare av typ Strong
Junior, vilka monterades med oljepumpen inne i förarhytten på en lastbil, som uppbar
en vanlig luttank. Från pumpen ledde en ledning till den ramp bakom bilen, från
vilken oljan spreds. (Fig. 2 1 ). Rampen var omkonstruerad och försedd med nya mun
stycken, som voro grövre än de, som normalt brukar användas vid ogräsbekämpning.
Denna typ av spridare gav bra resultat och var avsevärt billigare i användning än
exempelvis en Etnyre-spridare.

Fig. 2 i. Lastbil med specialramp för
spridning av tunn dammbindningsolja.
Oljan medfördes i fat eller tank för
sulfitlut, som placerades på flaket.
Fig. 2 1. L orry w ith special har and
nozzles fo r cold application of dustlaying oils.

Rampen satt 40 cm över marken och avståndet mellan munstyckena, som voro för
sedda med slitsformade hål, var 20 cm. Med 1 atm tryck på oljan kunde man sprida
max 0,4 l/m2, vilket var en lämplig största mängd. Uppgifterna avser en olja med 500
cSt viskositet vid 5— io °C , som spreds oupphettad vid sommartemperatur.
Oljemängd. Försöken visade att den oljemängd, som kunde påföras vid den första
behandlingen, var starkt avhängig av grusslitlagrets beskaffenhet samt vägbanans möj
lighet till upptorkning. Oljans nedträngande underlättades, om vägen var nyhyvlad och
därefter något tillkörd. På öppna, torra platser kunde oljemängden uppgå till 0,5 l/m2
för att på skuggiga platser blott vara 0,2 l/m2. Längs en och samma väg kunde den lämp
liga mängden ofta variera både kraftigt och hastigt. Hur mycket, som borde spridas,
måste bedömas av spridarens förare. Man försökte i allmänhet att icke sprida mer
olja, än att trafiken kunde släppas fram omedelbart. Under själva spridningsmomentet
var vägen dock helt avstängd, för att inte bilarna skulle bli fläckade av oljerök och
oljestänk.
På äldre behandling, som skulle förbättras genom att mer olja påfördes, var det
ganska vanskligt att bedöma den rätta oljemängden. På sådana fläckar, där den gamla
oljan låg kvar och bildade hud, trängde den nya oljan ej alls ned, utan flöt blott ovanpå
den gamla ytan. Vägen blev på sådana ställen synnerligen hal och ytterst farlig för
trafiken. Det var därför absolut nödvändigt att se till, att inga feta fläckar förekommo
efter spridningen. I allmänhet visade det sig bäst att hyvla vägen före ny spridning av
olja. Skulle, trots alla försiktighetsmått, oljerika fläckar uppstå, måste de sandas, även
om de blott voro några kvadratdecimeter stora.
Eftersom nyspridning av olja måste föregås av en hyvling av hela vägytan, uppsköts
oljespridningen i allmänhet så länge som möjligt. Blottor lagades i stället genom avgrusning med oljehaltigt grus, framställt i upplag, av den tunna oljan och vanligt väggrus.
Resultat. Vid 1954 års försök behandlades vägen Norsbol—Nynäshamn i början
av maj med olika mängd tunn olja från 0,1 till 0,4 l/m2. Sträckorna med de högre
halterna lågo praktiskt taget utan underhåll till utgången av juli, då de hyvlades över
hela ytan och ånyo oljades med 0,4 l/m2. Den nämnda vägen har mycket liten trafik,
ca 100 bilar per dygn. På hösten försöktes på vägen Kulla—Rydho Saltsjöbad med
0,35—0,5 l/m2. Behandlingen höll ungefär en månad, varefter ny behandling skedde
med ungefär 0,45 l/m2; mängden varierades efter vägens läge i öppen eller betäckt
terräng. Trafiken på denna väg var ca 600 bilar per dygn. På båda vägarna fick man
omedelbart efter spridningen en del oljestänk på passerande bilar. Feta, oljiga fläckar
observerades i vägytan men inte i sådan omfattning, att de ansågos utgöra allvarliga

Fig. 22. Grusväg behandlad
dammbindningsolja av typ »D».
dagar efter behandlingen. Ytan
bunden och behaglig att köra
Enköping— Härkeberga, 1955.

med
T vå
väl
på.

Fig. 22. Surface, dust-laid with oil,
two days after application and in
good condition. (1955)

hinder för trafiken. Man iakttog dock, att vägytan vid begynnande regn visade tendens
att bli hal.
Vid årets slut bedömdes metoden vara ganska lovande. Man ansåg sig kunna räkna
med ett par månaders hållbarhet efter en behandling. Sommaren 1954 var ganska fuktig,
vilket säkerligen påverkade resultatet.
Vid 1955 års försök kom metodens nackdelar tydligt fram. På den starkt och med
tung trafik belastade tillfartsvägen till Hjulsta bro höllo behandlingarna nöjaktigt blott
några veckor.
På vägen Härkeberga—Enköping, som hade svag trafik, fick man under två månaders
tid från slutet av maj till slutet av juli sprida olja 5 gånger med tillhopa 1,2 l/m2 av
D-olja och 1,2 l/m2 av D 1-olja. Mellan spridningarna förändrades vägens utseende starkt
från en vacker välbunden yta, som var helt täckt av en »torr» hud, trevlig att köra på
(Fig. 22), till en yta med starkt sönderbruten, avskalad hud (Fig. 23). Feta, oljerika
fläckar kunde förekomma omväxlande med magra. Di-oljan var mer hudbildande än
D-oljan och hade större benägenhet att flaga av.
En annan försöks väg var vägen Ve hall—T orsby kyrka i Göteborgs och Bohus län.
Denna väg, som blott hade ett par hundra fordons trafik per dygn, blev första gången

Fig. 23. Grusväg efter upprepade be
handlingar med dammbindningsolja av
typ »D» och en sommars trafik. Ytan
fläckvis starkt nedsliten, fläckvis
blank och fet. Svårreparerad. Enkö
ping—H ärkeberga, 1955.
Fig. 23. The same road at the end of
the summer after several applications
of oil. Bad condition. Partly ravelling,
partly bleeding and slippery. D ifficu lt
to repair. (1955)

behandlad den 21 juli med 0,25 l/m2. Redan den 2 augusti hade den fått en hel del
sår. N y behandling skedde emellertid först den 24 augusti (0.25 l/m2).
Det bör framhållas, att det rådde ett osedvanligt torrt och varmt väder under eftersommaren 1955, vilket medförde stora svårigheter för underhållet av de vanliga klorkalciumbundna grusvägarna och sannolikt också minskade oljebehandlingarnas varak
tighet.
Oljeåtgången per kvadratmeter var på vägen Härkeberga—Enköping under två
månaders tid ca 1,2 l/m2, vilket innebar att metoden blev ganska kostsam jämförd med
saltbehandling.
Det, som blev den avgörande orsaken till att försöken avbröts, var dock ej kostnaden
utan att de oljade sträckorna under vissa ogynnsamma förhållanden visade benägenhet
att bli hala. Även om stor aktsamhet iakttogs, kunde det knappast undvikas, att det
på en del ställen fanns kvar en tät hud från föregående oljning, när förnyad oljning
skulle utföras. Den nya oljan bildade ett ytterst slirigt, smörjande skikt på den under
liggande blanka, täta ytan. Vidare kunde också svagt regn eller fuktnedslag åstad
komma halka. När oljehuden var fullt torr eller rentvättad efter en stunds regn, var
den däremot inte hal.
Försök med oljedispersion
Om man på en grusväg sprider ut en normal asfaltemulsion av det slag, som användes
i beläggningstekniken, så bryter emulsionen, till följd av att vattnet i emulsionen tränger
ned i vägen. Asfaltpartiklarna, som ej kunna tränga ned, skiljas ifrån i vägytan, där
de bilda ett sammanhängande skinn, som är starkt klibbande och som häftar vid allt,
som det kommer i beröring med. Avtäckes emulsionen däremot med sand, innan asfalten
fallit ut, erhålles ett tunt, fast, ej klibbande skal av sand och asfalt. Ett sådant skal
binder vägytan under viss tid, men går sedan sönder och får potthål, vilka enligt de
erfarenheter, som gjordes under 1930-talets försök, äro besvärliga att flicka. (Fig. 24).
Det är emellertid tänkbart, att man genom att byta ur asfalten mot olja, som är fly 
tande, skall kunna få fram en oljeemulsion, som kanske kan tränga ned i grusvägen eller
som åtminstone kan ge en hud på vägen, som är mjuk och bearbetbar. Uppgiften att fram
ställa en sådan emulsion är emellertid icke lättlöst. Det gäller nämligen att finna en
emulgator, som både kan emulgera oljan i vatten och ge den en god vidhäftning till

Fig. 24. Grusväg behandlad
med asfaltemulsion »Colas» av
stabil typ (0,6 l/m2 emulsion ut
spädd med 1,2 lit. vatten) a v 
täckt med 3 l/m2 sand. Det ca
2 mm tjocka skalet fick redan
efter någon månad potthål, som
flickades för hand. Enebyvägen
i Stockholm, 1934.
Fig. 24. A gravel road surface
when treated with a bitumin
ous colas-emulsion of normal
mixing type and sand obtained
a hard sand-asphalt-like crust,
and this crust was patched by
hand after about one month.
An experimental stretch be
longing to the 1934 test series.

( i934)

Fig. 25. Spridning av amerikansk oljedispersion. H argsbo—Kimsta, 1955.
Fig. 25. A dust-laying oil-in-w ater
dispersion o f American origin was
applied much in the same mamier as
sulphite lye. (1955)

stenmaterialet, så att oljedropparna fastna på de våta stenytorna och sedan icke mer
sköljas bort.
Kan emulgatorproblemet lösas, är det dock tänkbart att oljeemulsioner kunna bli
ett användbart medel att binda grusvägarna.
På grund av personal- och tidsbrist har väginstitutet ej kunnat närmare studera pro
blemet. Hösten 1955 utfördes dock några smärre försök med en amerikansk oljedispersion, som uppgavs kunna tränga ned i vägbanan och som skulle användas utan avsand-

ning\

Oljedispersionen, som kallades Golden Bear Dust Binder3 var tillverkad av Golden
Bear Oil Co. i Los Angeles, Californien. Den var relativt tunnflytande och bestod av
en något vattenhaltig olja av ljust gul färg. Enligt fabrikantens anvisningar, skulle den
före spridningen utspädas ytterligare med vatten. Efter spädningen var oljan så tunn
flytande, att den kunde spridas från en vanlig vattenvagn eller lutspridare på samma
sätt som den under 1930-talet använda estniska Solex- oljeemulsionen (Fig. 25).

Fig. 26. Lager av med oljedispersion
genomdränkt grus, fläckvis förstört av
trafiken, fy ra dygn efter utspridning
en. Kevingevägen, 1955.
Fig. 26. T he oil dispersion could not
withstand the traffic. Picture taken
four days after application.

Försöken utfördes i Stockholms län på Kevingevägen i Danderyd och vägen HargsboKimsta. Sammanlagt gjordes io försök. Den tillsatta vattenmängden varierade från
0 till 4 gånger dammbindningsvätskans ^volym. Vätskeblandningen spreds i olika antal
omgångar från i gång med outspädd vätska till 4 gånger, varvid vattentillsatsen var
ca 4 gånger dammbindningsvätskans volym. Den totalt utspridda mängden, räknat
på outspädd vätska, varierade mellan 0,8 och 2 l/m2. Vätskan spreds både på fast, ohyv
lad vägbana och på vägbana, som omedelbart före hyvlats till 1 å 5 cm djup. I samtliga
fall visade sig vätskan ha dålig inträngningsförmåga. Vattnet trängde ned, kvarlämnande ett oljeskikt på vägen. När oljan i detta skikt blivit tillräckligt koncentrerad och
klibbande — vilket ibland inträffade först efter flera timmar — fastnade oljan vid
hjulen på passerande fordon, skosulor o. dyl., varvid oljehuden lossnade från grusytan,
som var upplöst av nedträngande vatten. (Fig. 26). Även försök att blanda in vätskan
genom blandning med väghyvel misslyckades. Också nu utbildades ganska fort ett
klibbande ytskikt, som drogs med av trafiken.
Dessa misslyckade försök visa, hur oväntade effekter kunna uppstå. I detta fall kunde
man inte finna någon metod att hindra att dammbindningsmedlet fastnade på fordonen
1 stället för på vägen.
I detta meddelande kommer användningen av oljeemulsioner icke att mera behandlas.
Ett ytterligare studium av dem framstår dock som önskvärt.

DET N O RM A LA U T F Ö R A N D E T AV D U B BEL
O L JN IN G O CH T R IPP E L O L JN IN G

D E T T A K A P I T E L beskrives det normala förloppet av ett arbete med dubbel
oljning eller trippeloljning, d v s två eller tre olje spridningar jämte avgrusningar,
på en tidigare ej ytbehandlad grusväg enligt de metoder, som använts sedan
19 56. Trippeloljning utfördes blott i liten omfattning 1956. Under 1957 blev
däremot trippeloljningen vanligare än dubbel oljning. Arbetsmetoderna äro de
samma vid båda förfarandena. Även oljning på tidigare oljad eller belagd väg
kan ske enligt här lämnad redogörelse.

I

F örarb eten

Förstärkningsarbeten före utförandet av oljningen måste av kostnadsskäl som
regel ske med stor återhållsamhet. Sådana ställen, som man med bestämdhet vet
vara svaga ur tjäl- eller bärighetssynpunkt, skola dock alltid förbättras i god tid
före oljningen.
Det oljade grusskiktet bildar en blott två å tre cm tjock matta, som följer
och »konserverar» den underliggande grusvägens profil och tvärsektion. Dessa
måste därför vara noga justerade, innan oljningen sker. Skevning och bredd-

Fig. 27. Närm ast intill oljegrusvägen skola anslutande
grusvägar sänkas så mycket,
att regnvatten ej spolar ut
väggrus över oljegrusytan,
och oljegruset, såsom på den
na bild, blir förstört.
Fig. 27. Side roads should have
an up-incline where they join
the oiled road.

Fig. 28. Uppdämt vatten får ej
förekomma.
Fig. 28. The damming up of
water on oil treated roads
should be prevented.

ökning i kurvor måste ske med omsorg och under beaktande av att körhastigheten som regel ökar ganska kraftigt, efter att grusvägen försetts med slitlager
av oljegrus. Vidare måste anslutande vägar justeras med avseende på höjden
närmast intill den blivande oljegrusvägen, så att ej väggrus kan spolas ut över
oljegruset. (Fig. 27.)
Tvärfallet på raksträckor bör vara 1 : 3 0 eller eventuellt något större. En
del av det oljade grusmaterialet tryckes nämligen med tiden ut mot vägrenerna,
varvid tvärfallet minskar.
Det är vidare viktigt, att dikena bli väl upprensade. En vanlig grusväg behö
ver ha en viss fuktighet, vilket kan motivera någon eftergift i kravet på goda
diken sommartid, då risk för fullständig uttorkning kan förefinnas. N är det är
fråga om en oljebunden grusväg är uppdämt vatten alltid till skada, oberoende
av årstiden (Fig. 28). Även vägkanterna måste renskäras från gräs (Fig. 29).
Dessa arbeten böra utföras innan oljningen verkställes och på sådant sätt, att
jord och grästorv icke komma in på grusvägens yta och inmängas i dess ytgrus.
Lokala ojämnheter i grusvägens yta måste avlägsnas genom omsorgsfull hyvling kort tid före oljningen, annars blir lagret med oljat grus icke jämntjockt,
när det sedermera sladdas. Efter denna hyvling måste vägytan ha hunnit bli
tillkörd och fast. Löst grus får endast förekomma i ringa mängd. Åsar eller
strängar av lösgrus måste nödvändigt avlägsnas. Sopning med maskin kan bli
erforderlig, särskilt om potthål fyllda med dåligt packat grus förekomma. Dessa
böra efter ursopningen fyllas med föroljat grus.
Saltbehandling av väg, som skall oljebehandlas, bör undvikas, så vitt detta är
möjligt; i varje fall ske sparsamt.
Material

Grus, olja och vidhäftningsmedel avhandlas i särskilt kapitel i det följande.
Med den nedan angivna utrustningen har materialåtgången per dag i genom
snitt varit ca 220 m3 grus, 14 ton olja och 200 kg stearinamin både vid dubbeloch trippeloljning.

Fig. 29. Dikena intill oljegrusvägar få ej se
ut på detta sätt. De skola vara väl rensade
från vegetation.
Fig. 29. Ditches should he cleared o f vegeta
tion.

U trustning och personal

Den normala sammansättningen av e t t a r b e t s l a g f ö r u t f ö r a n d e
a v d u b b e l o l j n i n g e l l e r t r i p p e l o l j n i n g har varit följande:
Tabell 2. Organisation av arbeten
med dubbel- eller trippeloljning.

Table 2. Crew and equipment for
double and triple oiling.

Personal

M askiner1

1 man för oljevärmning och amintillsats vid
järnvägsstation el. förrådstank
2 tankbilförare

2 st industribrännare
1 st kugghjulspump för olja
2 st transporttankar, rym d 5,5 m3 montera
de direkt på lastbilchassi
1 st påhängsspridare för olja
1 st pågrusspridare, typ Buckeye el. lik
nande
1 st gruslastapparat (traktor med lastskopa,
rymd ca 3/4 m3)
3— 6 st gruslastbilar

1 skötare till oljespridningsaggregat
3 man för grusspridning
1 traktorförare
3— 6 lastbilförare

L a g b a s kan lämpligen vara den ene av de tre män, som sköter grus
spridningen.
För avjämning och efterarbeten erfordras ett s 1 a d d n i n g s 1 a g, som får
arbeta ganska självständigt. Dess kapacitet är så stor, att det nätt och jämnt
bör hinna med att betjäna ett andra lag, som är sysselsatt med exempelvis ut
läggning av föroljat grus. Sladdningslagen ha haft denna sammansättning:
1 Angående detaljer i maskinutrustningen se sid. 82.

Tabell 3. Organisation av
ett sladdningslag.
Personal
2 sladdskötare
1 förare av dragfordon

Table 3. Crew and equipment for
dragging operations.
Maskiner
1 st beläggningssladd
1 st lastbil eller väghyvel

Uppvärm ning, inblandning av vidhäftningsmedel och transport av olja
till arbetsplatsen

Vanligen levereras oljan antingen med järnväg i tankvagn till närmaste järn
vägsstation eller i transportbil, ofta med släpvagn. I sistnämnda fallet pumpas
oljan ibland över i en depåtank nära arbetsplatsen med 15 — 20 m3 rymd.
N är oljan sändes från raffinaderiet är den vanligen varm. Om oljan levereras
med järnväg eller i depåtank, hinner den dock ofta svalna så mycket att den
måste värmas ytterligare, innan den pumpas över i arbetslagets transporttankar.
Man bör härvid höja temperaturen till 80—95 0 C. Under pumpning, inbland
ning av vidhäftningsmedel och transport till vägen, sker nämligen ett tempera
turfall, som i ogynnsamt fall kan uppgå till io ° per timme, och oljan får — om
den skall kunna spridas jämnt — icke ha under 70° temperatur, när den passe
rar spridarrampen.
I värme reagerar vidhäftningsmedlet långsamt med vissa av oljans bestånds
delar. Inblandningen av vidhäftningsmedlet i den varma oljan bör därför ske
kort innan oljan blandas med stenmaterialet. Det kan antingen inblandas i järn
vägstanken eller i transporttanken. Hittills har stearinamin använts med 15 kg
per ton olja.
Aminen tillsättes direkt från säckarna genom domluckan. N är blandningen
sker i transporttank, har det visat sig vara lämpligast att först lägga aminen i
botten på den tomma tanken och sedan fylla på olja. N är man blandar i järn
vägstank, släpper man ned aminen i den redan med olja fyllda tanken. Aminen
smälter därvid och flyter i ett skikt ovanpå oljeytan.
Blandningen av olja och amin sker i båda fallen genom rundpumpning. I
järnvägsvagnen bör därvid trycksidans slang förankras ett stycke över oljeytan,
så att den utströmmande strålen piskar ned aminen i oljan. I en 15 tons järn
vägstank tar rundpumpningen 3/4 resp. 1 1/2 timme, om pumpkapaciteten är
900 resp. 500 liter per minut och temperaturen över 70°. Rundpumpningen kan
påbörjas, medan uppvärmningen ännu pågår. Då måste dock stor försiktighet
iakttagas, på grund av oljans och aminens brandfarlighet. N är rundpump
ningen avbrutits, kontrolleras genom dom-luckan, att ingen amin flyter på
oljeytan.
Spridning av olja

Spridningen kan ske med en spridare av den typ, som användes vid ytbe
handling (Fig. 30) eller med en påhängsspridare och två transporttankar (Fig. 31).

Fig. 30. Spridning av olja med tankspridare för bituminösa bindemedel av konventionell typ.
Amerikansk Rosco-spridare. Hargsbo— Kimsta, 1955.
Fig. 30. R oad oil may be applied w ith normal distributors used fo r bitumen and
tar applications. (19 55)

Oljemängden bör vid den första spridningen hållas så hög som möjligt; mäng
den begränsas uppåt av oljans benägenhet att rinna på vägen. I allmänhet kan
man sprida 1,0— 1,2 l/m2.
Vid den andra spridningen har 0,7— 0,9 l/m2 olja visat sig vara en lämplig
mängd. Vid trippeloljning har oljemängden vid den tredje spridningen varit
densamma som vid den andra spridningen.
Den sammanlagda oljemängden har härigenom normalt blivit:
Vid dubbeloljning ................................................. 1,9 l/m2
Vid trippeloljning ................................................. 2,7 l/m2.

Fig. 3 1. Specialbyggt aggregat för spridning av olja, bestående av tankbil och påhängsspridare,
typ Engström.
Fig. 3 1. T railer equipment specially constructed fo r road oil application.

Spridning av grus

Varje oljespridning skall omedelbart följas av en grusning. Vid försöken
hittills har man använt samma typ av spridare, som användes vid spridningen,
av pågruset vid ytbehandling, d v s efterhängsspridare av typ Buckeye eller
modifierad Buckeye. Med sådan spridare är det ytterst viktigt att körhastigheten hålles konstant vid spridningen av grus, som är sandhaltigt. Grusmängden
per m2 beror nämligen av körhastigheten.
Eftersom spridningen av olja går betydligt fortare än grusspridningen, måste
uppehåll göras i oljespridningen, för att grusspridningen skall hinna med. I
backar och i kurvor med stark sidolutning måste grusbilarna följa tätt efter
oljebilen, enär oljan annars rinner av vägen. Även med hänsyn till trafiken
måste avståndet mellan oljespridaren och grusbilarna vara litet. Trafiken får
nämligen ej köra in på den oljade ytan, innan denna grusats. Dels häftar oljan

Fig. 32. Avgrusning med Buckeyespridare, som
backas över den oljade ytan efter den första
oljespridningen. På den hårda, släta grusvägsytan bildar den nyspridda oljan ett fett och
mycket halt skikt, som omedelbart måste a v 
grusas. Lägg märke till att en ca 10 cm bred
rand av olja lämnas fri från grus vid vägmitt.
Fig. 32. A Buckeye gritter applying gravel
over first oil coat. N ote glossy, oily surface,
which is very dangerous to traffic.

Fig. 33. V id den andra oljespridningen tränger
oljan snabbt ned, så att något halt oljeskikt ej
bildas. Det är icke lämpligt att, såsom bilden
visar, göra den andra behandlingen, innan hela
vägbredden fått sin första behandling.
Fig. 33. A Buckeye gritter working on the
second application of oil. Surface is not glossy.
Picture shows wrong procedure. First layer
should he applied over the fu ll w idth o f the
road, before the second layer is begun.

vid hjulen så att blottor uppstå, och dels är oljan hal och trafikfarlig. Någon
anledning till brådska, för att oljan skall kunna blanda sig med gruset finnes
däremot ej. Arbetet bör dock organiseras så, att samtliga spridningar på en viss
vägsträcka hinna bli avslutade samma eller senast följande dag.
I allmänhet sker spridningen på en väghalva i taget. N är den först oljade
väghalvan grusas, skall en ca 10 cm bred remsa av den oljade ytan närmast
vägmitt lämnas ogrusad (Fig. 32). Denna remsa täckes, när gruset sprides på
den andra väghalvan. Innan den andra oljningen utföres, bör den första behand
lingen vara utförd på båda väghalvorna. Fig. 33 visar således ett mindre lämp
ligt utförande.
Det är nödvändigt, att grusmängden över allt blir lika stor och noga av
passad i förhållande till den utspridda oljemängden. Teoretiskt bör grusmäng-

den vara sådan, att oljehalten i det färdiga oljegruset blir densamma som i för
oljat grus, d v s mellan 3,5 och 4 viktprocent. Eftersom en varierande del av
oljan absorberas av underliggande yta och grusets volym vikt ändras bl a med
fuktigheten, är det knappast möjligt att i praktiken genom beräkning fastställa
hur många liter grus per m2, som svara mot den utspridda oljemängden. Man
får gå efter erfarenhetsvärden och vid behov göra efterjusteringar.
Normalt har åtgått:
Vid dubbel oljning ................................................. 12,5 + 12,5 = 25 l/m2 grus
Vid trippeloljning .......................................... 1 1 + 1 1 + 1 1
= 3 3 l/m2 grus
Ojämn grusspridning är en av de allvarligaste osäkerhetskällorna. N är fel ha
uppstått i proportionen mellan olja och grus, ha de dock undantagslöst kunnat
rättas till, men de ha ofta krävt personligt ingripande av arbetsledaren, som
fått bestämma vilka justeringar, som erfordrats, såsom hur mycket olja eller
grus, som ytterligare behövt påföras, samt om rivning och sladdning krävts.
Sladdning och efterarbeten

Dagarna efter oljningen måste vägen övervakas noga. Grus, som kastats åt
sidan av trafiken skall återföras, eventuellt i samband med lätt maskinell kratt
ning för uppluckring av ytan. Om trafiken är hastig och vägen kurvig, kan
det vara rätt besvärligt att få gruset att ligga kvar. Grus, som från innerkurvan
kastats ut till ytterkurvan, måste föras tillbaka till innerkurvan, annars blir
proportionen mellan grus och bindemedel oriktig på de båda väghalvorna. En
sopmaskin med borste, som roterar så hastigt, att den slungar gruset, kan i så
dana fall vara lämplig. Vissa sopmaskiner ge bästa slungverkan, när de backa.
Feta fläckar, som uppstått på grund av oljeöverskott, avtäckas med nytt grus
av samma kornfördelning, som använts vid oljningen (ej sand). Sådant nypå
fört grus har i allmänhet svårt att fästa, om inte ytan rives i förväg.
Kornstorleken hos gruset (se sid. 48) har valts så hög som 16 mm, för att ytan
skall bli skrovlig. Vid dubbel oljning blir det oljade grusskiktet så tunt, att
det får svårt att hålla kvar de stora stenarna. Vid trippeloljning blir skiktet
tjockare och stenarna bättre inbäddade.
Stenslungning kan ge anledning till trafikskador, och skyltar med varning
för stenskott böra därför alltid uppsättas.
Stenskotten upphöra i regel, när stenarna blivit överdragna med olja. Bland
ning med sladd är därför en effektiv motåtgärd mot grusförlust. Omedelbart
före sladdningen måste gruset genom sopning fördelas rätt i tvärled över vägen,
annars får massan omväxlande feta och magra partier (Fig. 34).
Om inte gruset visar särskilt hög tendens att slungas åt sidan av trafiken,
kan man i allmänhet med fördel dröja några dygn med sladdningen. Sladd
ningen bör dock alltid utföras, innan ytan svartnat och fått feta och släta
ställen.
Sladdningen har till uppgift dels att homogenisera massan, dels att ge en
jämn yta, dels att göra ytan skrovlig. Under sladdningen tillsättes vid behov
mer grus.

Fig. 34. Blandning med beläggningssladd är en effektiv metod att minska stenförlusterna vid
dubbel oljning. Från det första försöket att sladdblanda oljegrus. Vägen Älgviken— Torö, 1953.
Fig. 34. Drag mixing is an effective means of avoiding loss o f stones. (1953)

Det är icke lämpligt att fylla grusbehovet genom att riva upp material ur
underlaget. I och på den gamla grusvägens yta ligger ett tätt oljeimpregnerat
skikt, som automatiskt erhållits vid den första oljningen av grusvägen. Detta
skikt är sannolikt lika välgörande som den särskilda impregning, som man bru-

Fig. 35. En gummiringsvält kan användas för att åstadkomma en snabbare komprimering än
trafiken åstadkommer, vilket är värdefullt om dålig väderlek väntas. Bilden visar en ameri
kansk vält med däck med cylindriska slitbanor använd på vägen U ppsala— Rimbo 1956.
Fig. 35. A rubber tyre roller may be used to compact and even out the surface, especially if
wet weather is expected. N orm ally traffic does the w ork satisfactorily. (1956)

kar låta föregå en dubbel ytbehandling på grusväg. Man bör därför omsorgsfullt
undvika, att oljeimpregneringen skadas under sladdningen.
N är massan blivit blandad och homogen, utbredes den jämnt. H ärvid tillses,
att oljegruslagret ingenstädes blir för tunt. Det är lämpligt att i förväg fast
ställa ett minimimått på tjockleken, som är beräknat i förhållande till den
genomsnittliga mängden oljegrus per kvadratmeter. Utläggarbladet på sladden
får, när massan bredes ut, aldrig sänkas så lågt, att spalten mellan bladet och
vägbanan blir mindre än detta mått. Skulle en mista uppstå på något ställe, till
följd av att massan ej räcker till, lappas denna med föroljat grus. Användes en
lastbil som dragfordon, kan denna lämpligen på flaket medföra oljegrus för
sådana justeringar.
Eventuellt komprimeras kanterna med lastbilshjul. Körbanan i övrigt får
komprimeras av trafiken eller eventuellt användes en vält med gummidäck
(Fig. 35). En vält med släta stålvalsar ger slät yta och får icke användas.

DET N O RM ALA U T FÖ R A N D ET AV SLIT LA G ER
AV FÖ R O LJA T GRUS

D E T T A K A P IT E L beskrives det normala förloppet vid utförandet av ett slit
lager av föroljat grus enligt den metod, som har använts sedan 19 5 6.
Slitlagret kan antingen läggas som första lager direkt på en grusväg eller som
förnyelselager på en tidigare oljebehandlad väg.

I

Förarb eten

Om det föroljade gruset lägges direkt på grusvägen blir förarbetena desamma
som vid dubbel oljning (se föregående kapitel). Med föroljat grus erhålles dock
ingen impregnering av underlaget. Det är därför minst lika viktigt som vid
dubbel oljning att lösgrus avlägsnas, innan oljegruset påföres. Om lösgrus kom
mer in i oljegruset, blir detta för fattigt på olja.
N är föroljat grus skall utläggas som nytt slitlager på förut oljebehandlad väg,
måste denna befrias från sand, lera och jord, som särskilt brukar samlas vid
vägkanterna. Eventuellt rives den gamla oljade ytan för att erhålla bindning
mellan det gamla oljegruset och det nya lagret. Rivning kan också vara motive
rad, om den gamla ytan är mycket ojämn eller lappad.
Material

Grus, olja och vidhäftningsmedel avhandlas i särskilt kapitel i det följande.
Med de större av de under 19 56 använda verken tillverkades och utlades
i genomsnitt 200 m3 oljegrus per dag, vilket innebar en oljeåtgång av ca 14
ton och en stearinaminförbrukning av ca 200 kg per dag. 1957 kom man upp i
något högre dagsprestation.
Utrustning och personal

Ett a r b e t s l a g f ö r t i l l v e r k n i n g o c h u t l ä g g n i n g a v f ö r 
o l j a t g r u s har hittills vanligen haft den sammansättning och utrustning, som
anges i nedanstående tabell. Maskinutrustningen har varierat, varför tabellen
närmast får betraktas som ett exempel på använda maskiner.

Tabell 4. Organisation av arbeten
med föroljat grus.

Table 4. Crew and equipment for
work with premixed oiled gravel.

Personal

Maskiner

V id blandar stationen
1 verkskötare
1 medhjälpare

1 förare till traktor

1
1
1
2
1
1
1
1
1

grusasfaltbetongverk med extra tank fö r olja
diesel-aggregat för alstring av el.-kraft
oljepump el-driven 500 el. 900 lit/min
industribrännareaggregat för oljevärmning
förficka för grus: ca 1,5 m3
efterficka för oljat grus: 8— 12 m3
transportband för grus: 15 X 0 ,4 m
transportband för oljat grus: 15 X 0 ,4 m— 15 X 0 ,6 m
traktorskoplastare med 3/4 m3 skopa

På vägen
2— 3 man för utläggning

1 utläggningstråg med inställning för skikttjocklek

T ransporter
1 tankbilförare
1 man för värmning av olja vid
jv.station
1 — 6 bilförare

1 lastbil med oljetank
1 industribrännareaggregat
1 motordriven oljepump, 500 el. 900 lit/min
1 — 6 lastbilar för oljegrus

Förloppet vid tillverkning av oljegrus

På sin väg från upplaget för oblandat grus till fickan för oljegrus undergår
gruset följande arbetsmoment (Fig. 36).
1. Upplastning ur grushögen och överföring till en separat grusficka. Denna
upplastning och transport sker vanligen med en skoplastare, monterad på
traktor.
2. Transport på remtransportör till en i blandarverket inbyggd ficka. Rem
transportören och den nyss nämnda separata grusfickan behöva ej alltid före
komma. Skoplastaren kan tömma direkt i blandarverkets grusficka, men
detta medför flera olägenheter, varför anordningen med en separat grusficka
framför verket är att föredraga.
3. Passage genom en ställbar mätöppning under verkets grusficka. Med en sär
skild mataranordning kontrolleras hastigheten vid passagen genom mätöppningen. H är regleras mängden grus, som på tidsenhet föres till biandaren.
4. Transport till biandaren. Beroende på verkets konstruktion sker denna ge
nom a) fritt fall ned i biandaren, b) med skopelevator eller c) med rem
transportör.
5. Blandning med olja i en tvångsblandare av kontinuerlig typ. Genom om
ställning av skovlarna, ev. med bromsplåt vid utloppsöppningen eller änd
ring av biandarens lutning, kan den tid, som gruset behöver för att passera

Fig. 36. Schematisk skiss av anläggning
för tillverkning av föroljat grus.
a) gruslastare
b) grusficka
c) bandtransportör för grus
d) öljegrusverk
e) oljetank
f) bandtransportör för oljegrus
g) ficka för oljegrus.

Fig. 36. Sketch o f plant fo r the prepara
tion of oiled gravel:
a) gravel loader
b) bin fo r unheated gravel
c) belt conveyor
d) continuous mixer
e) road oil tank
f) belt conveyor fo r oiled gravel
g) hopper fo r oiled gravel

biandaren ( = blandningstiden), regleras. O l j a n sprutas ut över gruset i
biandaren genom spridarmunstycken. Den har dessförinnan upphettats och
blandats med v i d h ä f t n i n g s m e d e l samt passerat genom en mät- och
doserings-apparatur, som skall vara så inställd, att oljemängden svarar mot
den inmatade grusmängden. Fig. 37 visar schematiskt, hur oljetillförseln kan
regleras.
6. Det färdigblandade oljegruset föres via en »bandtransportör för oljegrus» till
7. Ficka för oljegrus. Från denna ficka forsla lastbilar oljegruset till vägen eller
till upplag för oljegrus.
Uppvärm ning av olja ocli tillsats av vidhäftningsmedel

Amin-tillsatsen till oljan sker i princip på samma sätt som vid dubbel oljning.
Oljan har ca 8o° temperatur. I stället för rundpumpning användes vid en del
verk särskilt inbyggda propelleromrörare för att åstadkomma blandningen av
olja och amin. Aminhalten är densamma som vid dubbeloljning, d v s normalt
1,5 % .

Fig. 37. Principschema för oljedoseringen i ett verk för tillverkning av föroljat grus.
A) Återgångsventil, varmed återflödet kan regleras. Genom att ändra denna ventils inställning,
kan man reglera oljeflödet till spridaren.
B) Säkerhetsventil, som automatiskt öppnar sig, om utloppet blockeras.
C) Oljetryckm ätare.
D) O ljevolymm ätare. Återgångsventilen A inställes så att volymmätaren visar den önskade
rätta oljemängden per tidsenhet.
37 - Circuit fo r oil delivery to mixer.

Inställning av grus- och oljem ängd

Normalt är oljehalten 3,5—4,0 % av oljegrusets vikt (jfr sid. 67).
I de flesta hittills använda verken har gruset och oljan proportionerats efter
volym, vilket särskilt vad beträffar gruset medfört svårigheter och osäkerhet.
Det är lämpligt att först inställa grusmängden, så att biandarens fulla kapa
citet blir utnyttjad. Biandarens kapacitet varierar emellertid i viss grad med
grusets kornkurva, fuktighet och temperatur, varför justering av grusmatningen
måste företas rätt ofta.
Sedan grustillförseln reglerats, inställes olje-reglaget, så att oljehalten i gruset
skall bli den rätta. I de fall, när grusmätningen sker efter volym, brukar man
samla ihop och väga det tillverkade oljegruset på en viss uppmätt längd av
transportbandet för oljegrus. Med kännedom om bandets hastighet kan man
därefter beräkna hur mycket oljegrus, som tillverkas per tidsenhet. A v oljegrusmängden beräknas därpå hur mycket olja per tidsenhet, som skall inmatas i
biandaren, för att gruset skall få föreskriven procenthalt olja. På denna olje
mängd inställes oljereglaget.
Metoden lider av flera nackdelar. De värsta äro, att verket måste stannas,
när oljegruset på bandet skall hopsamlas för vägning, samt att biandaren ej
lämnar ifrån sig massan alldeles jämnt och kontinuerligt. Ofta faller oljegruset
ned på bandet stötvis, »i klumpar». Osäkerheten nödvändiggör då flera mät
ningar i följd.
Försök pågå att konstruera ett verk med kontinuerlig v ä g n i n g av det in
matade gruset (jfr sid. 89).
Utläggning

Oljegruset har samma konsistens som fuktigt väggrus och kan hanteras på
samma sätt som detta. Vid de första försöken med föroljat grus spreds detta
med lastbilar, som körde längs vägen med lyftat flak, varvid oljegrusflödet

Fig. 38. Spridning av föroljat
grus med utläggare. Rommelanda— Signehög, 1956.
Fig. 38. Spreader box fo r
oiled gravel.

reglerades med bakluckan. Skikttjockleken blev dock icke jämn med denna
metod.
Numer sprides gruset med en specialkonstruerad utläggare, som under sprid
ningen drages av den oljegruslastade bilen. Utläggaren består av ett tråg, vilande
på medar och stödhjul. Spalten mellan tråg och vägbana, som reglerar den
utlagda grusmängden, kan inställas, så att grusmängden per m2 blir den önskade
(Fig- 38)^
Om oljegruset lägges ut på en gång i ett tjockt lager på vägen, sjunka fordo
nens hjul ned i det lösa gruset. Detta kan man undvika genom att sprida olje
gruset i tunt lager, som får komprimeras av trafiken, innan nästa lager lägges
ut. Vanligen läggas de enskilda skikten med ca 30 1 per m2 (löst mått), vilket
motsvarar ca 50 kg per m2.
Efterarb eten

Med föroljat grus blir efterarbetet förenklat i jämförelse med vad som erford
ras vid dubbel oljning. Sladdning måste emellertid utföras, om ytan skall bli
jämn och skrovlig. Även bottenlagret bör sladdas. Denna sladdning bör ej ske,
förrän oljegruset har blivit packat av trafiken så att ojämnheterna framträda.

MATERIAL

G RU S
K ornstorlek

D e t RÅDER ett tvångsförhållande mellan de tre faktorerna b i n d e m ed e l s m ä n g d — l a g e r t j o c k l e k — m ö j l i g m a x i m i s t o r l e k hos
g r u s e t på så sätt att ju större bindemedelsmängden är, desto tjockare blir
oljegruslagret och desto grövre kan gruset vara. Risken att ytan skall bli slät
och hal är i regel mindre, när gruset är grovt. Helt allmänt gäller alltså att
ö k n i n g av o l j e m ä n g d e n , som m ö j l i g g ö r a n v ä n d n i n g e n av
g r ö v r e grus, m i n s k a r r i s k e n f ör s l i r i ghet .
Under försöksåren ha prov utförts med grus av olika sammansättning. Med
få undantag har gruset bestått av vanligt åsgrus, vars grövre stenar i en kross
krossats ned till lämplig storlek. Dessutom har i flera fall en del av sandfrak
tionen frånsorterats i syfte att sänka kornkurvans mittdel. Den frånskiljda san
den har använts som vintersand mot halka.
Bortsett från några enstaka försök med uppriven vägbana, har låg halt av
bindjord och lera varit ett utmärkande drag, gemensamt för alla de prövade
grustyperna i jämförelse med gruset i vanliga grusvägar.
De första försöken utfördes 19 53 som enkel eller dubbel oljning med grus av
blott 8 mm maximistorlek1 och hög halt sand (Fig. 39). Med blott 0,8 l/m2 av en
olja A, som hade ganska liten bindkraft (se sid. 54— 55), gav detta grus en
sammanhängande tät hud, som endast var några millimeter tjock, men ändock
höll flera månader. Dubbel oljning med samma grus och 1,8 l/m2 av olja A gav
en hud, som höll 1 1/2 år. Huden var slät och gummiartat mjuk (Fig. 42). T y 
värr var den hal i väta.
För att åstadkomma en skrovlig yta användes under det följande året 1954
till att börja med ett betydligt grövre grusmaterial o— 18 mm (Fig. 39, 19541a).
Med den förutnämnda oljan A erhölls nu en kraftig bortslungning av de grövre
fraktionerna, när trafiken släpptes fram, även då oljemängden var 1,7 1 per
m2. övergång till en olja, som hade högre klibbkraft — B-olja — , medförde viss
förbättring, men stensläppet var alltjämt högst betydande (Fig. 43). De kvarliggande fraktionerna gåvo med oljan en fet, blank och hal, men ganska hållbar hud.
1 Med »maximistorlek» avses i detta meddelande »stenmaterialets övre storleksgräns», som
definieras av att 95 °/o av stenmaterialet är mindre än denna storlek.

Fig. 39. Siktkurvor för
grus, åren 1953, 1954,
1955. Den prickade
zonen visar lämplig
sammansättning för
»ideal»-grus till
vanliga grusvägar.
Fig. 39. T yp ical sieve
curves from experi
ments 1953, 1954 and
1955. Shaded area
shows zone fo r »ideal
grus» (ideal gravel)
used on ordinary
gravel roads in
Sw eden, with hygro
scopic salts or sulphite
lye.

Fig. 40. Siktkurvor för
grus år 1956.
Fig. 40. Sieve curves
from experiments 1956.

Fig. 4 1. Siktkurvor för
krossgrus år 1955
och 1956.
Fig. 4 1. Sieve curves
o f some crushed rock
materials. (19 55 and
1956)

Fig. 42. Dubbel oljning med
olja A (i,8 l/m2) och 16 l/m2
grus o— 8 mm utförd i augus
ti 1953, fotograferad i dec.
1954. En tunn, seg hinna,
som är alldeles slät. Elgviken
— Torö.
Fig. 42. Rather fine graded
gravel (sand) and a rather
liquid oil gave a lasting but
very smooth surface. (19 5 3 —

1954)

För att minska stenförlusten sänktes den övre kornstorleksgränsen till 14 mm
och samtidigt tillsattes 15 % mo (Fig. 39 kurva 19541b). Med detta material
uppstodo spridningssvårigheter (jfr sid. 86). Dessutom fick oljegruset tendens
att bilda valkar och slät yta.
Vad som sagts, gäller enkel eller d u b b e l o l j n i n g u t a n e f t e r f ö l 
j a n d e b l a n d n i n g med sladd. Om oljan och gruset sladdblandas, bli de
grövre stenarna överdragna med klibbande olja, som håller kvar dem, så att
stensläppet starkt reduceras.
Med f ö r o l j a t g r u s är det icke ett lika stort problem att hålla kvar de
större stenarna. Tendensen blir dock densamma, när lagertjockleken minskas.
Om man med hänsyn till de ökade kostnaderna vid framställning av finkornigt grus, önskan om en låg olje- och grusåtgång samt kravet på en skrovlig
yta, väljer 16 mm maximistorlek hos gruset som en lämplig kompromiss — grus
i p j j enligt fig. 39 — kan oljegruslagret knappast vara tunnare än 25 mm, löst
mått, att döma av erfarenheterna hittills. Detta innebär en oljeförbrukning av
ca 1,8 l/m2.
H ur stor tjockleken maximalt får vara för 16 mm grus, är ej känt. De hittills
varande erfarenheterna äro begränsade till oljegrusvägar med två lager av till
hopa ca 4 cm tjocklek (fast mått), vilket innebär 5— 6 cm löst mått. Det förefaller
troligt, att man genom att bygga upp oljegruset av flera än två tunna lager, som
få komprimeras var för sig, skall kunna ha betydligt större tjocklek utan risk för
slät yta eller förskjutningar.
Under ip j6 fick man tillfälle pröva flera olika grustyper, såsom framgår av
fig. 40.
Till gruppen »Normalt åsgrus» hörde 80— 85 % av alla material. Denna
grupp visade sig tillfredsställande i de flesta avseenden. Stensläppet var rela
tivt ringa, men det var ändock lätt att få fram en skrovlig yta vid sladdningen.
Oljegruset var ej heller särskilt känsligt för variationer i oljehalt.
Gruppen »öppet åsgrus» visade tydlig tendens till stensläpp. Särskilt besvär

liga voro de material, som lågo nära den högra gränskurvan. Delvis till följd av
stenförlusterna blev vägytan i vissa fall klibbig och fet, vilket endast till en del
kunde motverkas genom sänkning av oljehalten i gruset.
»Finjordsrikt åsgrus» beredde vid dubbel oljning svårigheter under sprid
ningen, speciellt när fuktigheten var hög. Det fastnade i spridaren och föll ned
på vägen stötvis, så att omväxlande högar och blottor uppstodo. N är det blan
dades med olja i blandare, blev massan, om gruset var starkt fuktigt, i någon
mån degig och lämnade biandaren sammanhängande i klumpar. Den färdiga
vägytan visade också benägenhet att bli alltför slät. För att motverka detta
måste bindemedelshalten minskas, trots att en högre halt varit motiverad med
hänsyn till stenmaterialets större specifika yta.
Gruppen »Sandigt åsgrus» gav icke lika utpräglade svårigheter vid utförandet.
Tydligen var det särskilt finmaterialet < 0 , 1 2 5 mm> som var ansvarigt för
klumpbildningen m m. Tendensen att ge en tät slät yta fanns kvar, till följd av
den höga halten mellanfraktioner. Halten av fraktioner < 0 , 1 2 5 mm i gruset
torde därför under inga omständigheter böra överskrida det högsta värdet för
sandigt åsgrus enligt diagrammet, d v s 1 0 % .
Erfarenheterna från de omfattande arbetena under 1957 bekräftade riktig
heten av iakttagelserna under 1956. I några fall fick man av misstag för mycket
sand i stenmaterialet, varvid kvaliteten på oljegruset sjönk mycket påtagligt.
Vägytan blev slät och degig. Med stenmaterialkurvor inom den lodrätt strec
kade zonen på fig. 40 fick man däremot tillfredsställande ytor.

Fig. 43. V id användning av grus med alltför
stor maximistorlek slungar trafiken bort en
del av de grövsta fraktionerna. V id dubbel
oljning med 1,7 kg/m2 B-olja och 20 l/m2
grus o— 19 mm samlades gruset i vallar vid
vägkanterna. Ä lgviken— Torö, 1954.
Fig. 43. T 00 coarse aggregate creates heavy
losses o f stone and results in a fat, bleeding
surface. (1954)

K o rn form

I regel har man använt krossat åsgrus, i vilket huvudparten av kornen haft
avrundad form.
Grus av krossat berg har endast använts i ett par fall i Göteborgs och Bohus
län, fig. 41.
Materialet S. V. 619$ användes år 1955 till en sträcka med föroljat grus på
provvägen Björlanda— Torslanda. Det gav en tät och ganska slät men ej blank
yta. Möjligen berodde detta på att ytan aldrig blev harvad, men däremot vältad
med släta järnvalsar.
Materialet S. V. 6587, S. V. 6587 a, som användes 19 5 6 på vägen Ängsås—
R öra— Vräland vållade svårigheter, enär det var starkt separerat i upplaget. K ur
van S. V. 6587 visar den ungefärliga normala sammansättningen, medan S. V.
6587 a härstammar från ett finjordsfattigt parti. Vid dubbel oljning beredde
särskilt materialet av typ S. V. 6587 a svårigheter. Stenmjölet rasade vid sprid
ningen igenom grusspridarens spalt och täckte oljeytan samt hindrade de grova
stenarna att fastna. Denna olägenhet kom ej tillsynes, när det var fråga om
föroljat grus. Man kunde här med viss framgång justera kornkurvans läge genom
inblandning av sand (5 — 10 % ) .
Grustillverkning
Grustaget måste hållas under kontinuerlig uppsikt, så att ej lerskikt eller
lerkörtlar komma med i gruset. Även små mängder lera kunna förstöra olje
gruset. Likaså måste man noga se till, att jord och torv avlägsnas.
För tillverkningen av gruset brukar man utnyttja de kross- och storteringsanläggningar, som äro avsedda för tillverkning av väggrus. Eftersom sorteringsanläggningarna ej sikta lika effektivt som laboratoriesiktar, måste man i prak
tiken använda siktar med något större maskvidder, exempelvis ungefär 18 mm
sikt till grus med önskad maximistorlek 16 mm.
Sandavskiljning. Halten av mellanfraktionerna i gruset — »sanden» — kan
i viss grad regleras genom ändring av spaltöppningen i krossen. O fta måste
också en sikt insättas, som skiljer ifrån en del av sanden. En sådan sikt har
gärna benägenhet att sätta igen. Dess verkningsgrad varierar bl a med grusets
fuktighet. Det är lämpligt att anbringa en plåt över en del av siktduken. Vid
regn förskjutes plåten, så att siktytan blir större. I vissa fall har man fått
bättre sandavskiljning med siktdukar med avlånga maskor, s k harpsiktar.
G rövre stenar i det färdiga gruset måste nödvändigt undvikas. De fastna
både i grusutläggarens springa och i mätöppningen i oljegrusverket. Dessutom
kunna de kila sig fast mellan skövlar och tråg i biandaren och även fastna
under utläggarebladet på sladden.
Is och snö. Gruset tillverkas ofta under den kalla årstiden. När gruset härvid succes
sivt tippas i upplag, blir upplaget fruset till stort djup. Tjälen i botten tinar mycket lång
samt. Det har inträffat, att fruset grus funnits kvar i upplagen ännu i augusti månad.
Klumpar av is och grus vålla besvär genom att de fastna på samma sätt som allt för

stora stenar. Någon praktisk metod att förhindra hopfrysningen av gruset synes icke
finnas. Man bör dock undvika att få in tjocka skikt av snö i upplaget. Ett snöskikt, som
belastas, fryser ihop till is. Klaris har förekommit inuti flera grusupplag.
Grusuppläggningen fordrar särskild uppmärksamhet även ur andra synpunkter.
Vad upplagsplatsen beträffar, måste denna ligga nära den väg, som skall oljebehandlas,
vilket begränsar möjligheterna att välja plats. Tillfart och upplagsplan skall tåla den
rätt omfattande trafiken med gruslastaren och tunga lastbilar, även i fall oljningen
kommer igång tidigt på våren. Vidare skall underlaget vara fast och slätt, så att
gruslastaren kan komma åt gruset ända ned till underlaget. Om underlaget utgöres av
grästorv, går lätt ett io cm tjockt gruslager förlorat.

Om inte särskilda åtgärder vidtagas, skiljas de fina och grova fraktionerna
åt, när gruset tippas i upplaget. Grusets kornkurva är sådan, att tendensen till
s e p a r a t i o n är stor. Separationen kan förhindras, såsom erfarenheterna
visat, men den kräver särskild uppmärksamhet och arbetsinsats. Flera metoder
ha prövats:
a) Gruset lägges i upplaget med tillhjälp av handtransportör. N är gruset lämnat
bandtransportören, får det falla genom en kort, lodrät trumma med tvärslåar invän
digt, mot vilka stenarna studsa. Det är dessutom fördelaktigt att flytta grustransportö
ren med korta tidsintervall, så att upplaget bygges upp av ett antal småkoner, fördelade
över hela upplagets basyta. Den man, som flyttar transportören, bör också jämna ut
konerna med skyffel. När basytan är täckt, börjar man med nästa lager av gruskoner.
b) Gruset lägges i upplag från lastbil. Enligt en metod bygges högen upp genom
att spridarbilarna sprida gruset i tunna lager. Metoden ger ett homogent grus, men bilar
na komprimera gruset hårt. Dessutom får man packade snö- och isskikt inlagrade på
vintern. Enligt en annan metod tippas lassen så koncentrerat som möjligt i högar tätt
intill varandra, varvid varje hög blir något över i m hög. N är hela lagrets basyta
blivit täckt, jämnas lagret av, varefter man kör upp på det första lagret och tippar ett
nytt lager på samma sätt. Plankbanor för bilarna ovanpå det lösa gruset äro i detta
fall nödvändiga.

Vilken metod, som än användes, får man vidkännas vissa kostnader för att
hindra grusets separering.

O LJO R
Man saknar ännu närmare kännedom om alla de egenskaper hos oljorna, som
äro av betydelse. Hittills har endast följande egenskaper kunnat studeras mer
ingående:
Oljans viskositet i leveranstillstånd.
Oljans halt av flyktiga beståndsdelar och dessas sammansättning.
Oljans halt av icke flyktiga beståndsdelar och dessas viskositet.
I samband med undersökningarna har i regel också specifika vikten bestämts.
Viskositetsegenskaperna har definierats enligt väginstitutets metod genom
angivande av den temperatur, vid vilken oljan antar en viskositet av 500 centistok, på samma sätt som när »benämningstemperaturen» anges för ett bituminöst bindemedel. Halten av flyktiga och icke flyktiga beståndsdelar och de för
ras sammansättning har bestämts genom fraktionerad destillation enligt »Stan-

dard Methods for Testing Petroleum and its Products», utgivna 1 956 av The
Institute of Petroleum, London, Test I. P. 27/56, varvid den överdestillerade
mängden angivits i volymprocent av hela provets volym.
Ett stort antal oljeanalyser har utförts. För överskådlighetens skull har i det
följande blott medtagits sådana, som kunna anses vara representativa för de
olika prövade typerna av oljor. Fig. 20, 44, 45, 49, 50, 53 ge viskositetsvärden och
destillationskurvor. I diagrammen har på x-axeln avsatts destillationstemperaturen och på y-axeln den överdestillerade mängden i volymprocent av hela provet,
sedan eventuellt vatten i oljan fråndragits. Observera att y-axelns skala krym 
per hastigt med stigande procenttal.
Sammansättningen av de oljor, som huvudsakligen prövades under 1953 och 1954
framgår av fig. 44.
A-olja var en tunnflytande, ej asfalthaltig, ej hårdnande, s k restolja.
B-olja var en tjockare, asfalthaltig, ej hårdnande olja erhållen genom blandning av
62 °/o av nämnda olja A med 38 °/o asfalt A 95.

Fig. 44. N ågra karaktäristiska vägoljor, använda år 1953 och 1954. Analysvärdena äro medel
värden för samtliga undersökta oljor med samma beteckning.
Fig. 44. Some typical road oils from experiments 19 53 and 1954. Distillation according to
S.M .P. test I.P . 2 j ! 56.

C-olja var en raskt hårdnande olja, framställd av 75 °/o A 95 och 25 % fotogen
White Spirit.1
Sammanfattningsvis voro erfarenheterna med dessa oljor följande:
A-olja gav nöjaktig bindkraft med stenmaterial upp till ca 8 mm maximal storlek.
Huden blev mjuk, böjlig och ganska varaktig, men slät och hal. Vid grövre stenstorlek hade oljan svårt att hålla kvar stenarna och hållbarheten var icke tillfreds
ställande.
1 Oljan, som kan inrangeras i gruppen asfaltlösningar bland de bituminiösa bindemedlen, mot
svarade ett från U S A erhållet recept på s. k. »Minneapolis-Oil», vilken olja påstods ha gett
goda resultat vid blandning med väggrus. Den visade sig vara oväntat snabbhårdnande.
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Fig. 45. N ågra karaktäristiska vägoljor använda år 1955 — 1957.
Fig. 4j . Some typical road oils from 1955 to 1957.

Fig. 46. Dubbeloljning med hårdnande och icke hårdnande olja. I förgrunden C -olja 2,0 l/m2,
i bakgrunden B-olja 1,2 l/m2. Grus o— 8 mm. Trots att oijemängden v a r större, blev sträckan
med C -olja magrare och torrare än sträckan med B-olja. Bilden tagen tre veckor efter utföran
det. Ä lgviken— Torö, 1953.
Fig. 46. Influence o f oil. In the foreground a stretch w ith a hardening oil, 2.0 Hm2. In the
background a non-hardening oil, 1.2 l/m*. T he same gravel on both stretches. In spite o f the
greater amount of oil the stretch with the hardening oil was leaner after only three weeks. (19 53)

B-olja gav bättre hållbarhet. Rivningsförsök efter en vinter visade, att oljegruset
kunde rivas upp och då alltjämt hade förmåga att läka ihop.

C-olja gav vid dubbel oljning en styv hud, i vilken stenarna sutto fast som vid yt
behandling. Vid blandning erhölls en massa, som på vägen band ihop till en fast
beläggning, vilken icke kunde rivas upp och vilken sprack sönder i kakor vid
tjälrörelser.
Skillnaden mellan de tre oljorna A, B och C torde klart framgå vid jämförelse
mellan Fig. 42 och Fig. 46.

Tabell 5. Sammansättningen av
vägoljor, prövade 1955.
Färdiga
oljans
beteckn.
I ..................
I I .........................
I I I .....................
I V ....................
V .........................
V I .........................

Table j. Road oils from tests 1955.

Sammansättning
A sfalt

O lja

A95
A95

A
A
A
A
A
A

A 95
A95
A95
A95

Benämningstemperatur
40— 50°
50— 60°
60— 70°
70— 80°
80— 90°
90— 10 0 °

Flyktigt
lösningsmedel

R .M .A . lösn.1
Wh. Spirit
Wh. Spirit
Wh. Spirit
Wh. Spirit

Färdiga oljans
benämningstemperatur
40— 50°
40— 50°
35 - 4 5 °

30— 40°
20-- 30°
20— 30°

1 R . M. A. är (stt petroleu im-lösningsinedel, som använcles för framställnin g av asfaltlösningar till ytbel:Landling, viilka med h änsyn till avdunstiningen ligga mella n typerna R A
och M A. Dess k okpunkt lå g vid 17 5 - -2 5 0 ° C, medan White Spirit har h okpunkten vid
15 0 -- 200° C.

Under 1955 prövades en serie oljor I—VI, framställda enligt tabell 5. Olja A
i kol. 3 är därvid den förutnämnda restoljan A, tillverkad med högre viskositet. Analys
värdena för de färdiga produkterna framgår av fig. 45 .
Serien var så uppbyggd, att man fick en kontinuerlig övergång från den obetydligt
avdunstande oljan I — som nära överensstämde med den förut prövade oljan B — till
den snabbt avdunstande oljan V I, som motsvarade tidigare C-olja. Vidare skulle de
lägsta numren lämna återstoder, som voro mjuka och medgav hyvling under lång tid,
medan de högsta numren borde ge fasta, ej hyvlingsbara massor. För att kompensera
väntad avdunstning vid spridningen av de sistnämnda oljorna, tillsatte man mera av
det flyktiga lösningsmedlet, än som ansågs behövligt för blandbarheten på vägen. De
avdunstande oljorna erhöllo därigenom lägre utgångsviskositet än de icke avdunstande.
Man prövade sig fram med olika lättflutenhet och fann att en olja V I med benämningstemperaturen 1 5 0 blott med svårighet kunde användas. Den gav för svag bindning. Be
tydligt bättre bindning av gruset erhölls, när benämningstemperaturen för olja V I låg
vid ca 30°C.
I stort sett förhollo sig de sex oljorna såsom man förmodat. Oljorna I —III gåvo
massor, som bedömdes hyvlingsbara under lång tid, medan oljorna V och V I avgjort
gåvo hårda massor. Oljorna I och V I voro visserligen användbara var och en för sitt
ändamål, men de voro onödigt extrema till sin verkan och kunde därför utrangeras.
A v de återstående var olja V lämplig, om man önskade en hårdnande, icke hyvlingsbar
olja. Olja II och möjligen också III bedömdes lämpliga, om man önskade framställa
en icke hårdnande, hyvlingsbar oljebehandling.
För 1956 års försök togs oljan II som utgångspunkt. Oljan, som betecknades O2,
fick någon dragning åt olja III och byggdes upp enligt följande schema:

Tabell 6. Sammansättningen av
vägolja av normal typ använd 1956.
Färdiga
oljans
beteckn.
Oz

Table 6. Normal Road Oil used in 1956.

Sammansättning
A sfalt

Olja

Benämningstemperatur

A95

A

60— 7 0 °

|

Flyktigt
lösningsmedel

Färdiga oljans
benämningstemperatur

R .M .A .1

40— 50°

1 överdestiller ar mellan 1 6o° C och 2.50° C, d. v. s. är något mera flyktigt än föregående är.

Analysvärdena för en karakteristisk representant för olja O2 framgår av fig. 45.
Olja O2I1 i samma fig. användes under en kortare period. Den innehöll en hårdare
återstod. För att den färdiga produkten skulle få avsedd benämningstemperätur, var
halten av de flyktiga beståndsdelarna något högre än i den normala oljan O2.
På vägen blev skillnaden mellan oljorna O2 och O2I1 markant. O2 var lätt att bearbeta
och förhöll sig i stort sett som de tidigare prövade oljorna II och III. O2I1 däremot
gav en yta, som hårdnade så snabbt, att den redan efter någon dag måste rivas med
rivarpinnar, när den skulle sladdas. Efter ytterligare några veckor var den överhuvud
taget ej mer bearbetbar. Detta inträffade bl a på en sträcka på riksväg 2 i närheten av
Skee i Bohus län, där en t r i p p e 1 o 1j n i n g ej hann bli sladdad i tid (Fig. 47). På
det osladdade partiet blev ytan under trafiken fläckvis blank, särskilt i hjulspåren, utan

Fig. 47. Trippeloljning med hårdnande olja typ O2I1 på riksväg 2, 19 56. Den starka trafiken
gav särskilt i kurvor, där den koncentrerades till vissa spår, snabb och kraftig komprimering.
H ärvid uppstodo blödningar, som hårdnade och ej kunde rivas.
Fig. 47. Triple oiling on a road subject to heavy traffic w ith oil Ö2h (see Fig. 45), which was a
m odification o f the normal oil O2. The intense traffic caused bleeding, especially in the w heel
tracks. The oil stiffened so much that the surface became impossible to scarify and reshape.
Later it had to be resurfaced. (1956)

Fig. 48. Föroljat grus, tillverkat med oljan O2I1, band ej ihop på vägen efter
rivning. V ä v ra — H alleby, 1956.
Fig. 48. Another example o f the conduct o f the oil Ö2h. Pre-m ixed oil gravel d id
not rebind after scarifying. (1956)

att man kunde göra något åt den. Den måste sedermera dras över med ett lager av för
oljat grus. F ö r o l j a t g r u s framställt med olja O2h hårdnade, om det förvarades
i hög innan det lades ut, så mycket att det efter ganska kort tid hade svårt att binda
ihop på vägen (Rommelanda—Västerlanda). Lades massan ut omedelbart efter tillverk
ningen, blev ytan fort hård och sprack på svaga ställen. Den var mycket svår att riva
och band dåligt ihop efter rivningen (Vävra—Halleby) Fig. 48.
Under 1956 utfördes också särskilda försök med oljor av annat ursprung, vilka dels
levererades av AB Svenska Shell1 och dels av AB Nynäs-Petroleum. Nedanstående
tabell 7 och fig. 49 ge sammansättning och analysdata. Oljorna prövades både vid
dubbel oljning och i föroljat grus.
Oljorna voro alla framställda så att de skulle ligga nära olja O2 i avseende på benämningstemperatur och destillationsegenskaper. Trots detta voro de icke lika på vägen.
Olja Kuwait 1 var omedelbart efter spridningen icke tillräckligt bindande, vilket
speciellt vid dubbeloljning vållade svårigheter. Detta bedömdes bero på att oljan hade
låg utgångsviskositet och framför allt en mycket mjuk destiilationsrest. En ny leverans
av en tjockare olja Kuwait 2, tillverkad med ett lättflyktigare lösningsmedel och hår
dare rest, gav ej samma svårigheter som Kuwait 1. Även oljan Shell Venezuela gav en
lösare massa med sämre sammanhållning än övriga.

Tabell 7. Specialoljor prövade 1956.
Oljans
beteckning

Leverantör

AB Svenska Shell

....

V

AB Svenska Shell

....

K uw ait 1

AB Svenska Shell

....

K uw ait 2

AB Nynäs Petroleum . .

1 F

AB Nynäs Petroleum . .

2 F

AB Nynäs Petroleum . .

3 F

Table 7. Special oils, tested in 1956.
Ursprung och framställning

Blandning av destiilationsrest ( = eldn.olja)
och destillat ur Venezuela crude.
Blandning av 300 pen.asfalt, destiilationsrest
( — eldn.olja) och fotogen ur K u w ait crude.
Blandning av d:o, men fotogenen är av lät
tare typ.
Blandning av oxiderad destiilationsrest ur
Mellanöstern crude och R.M .A.-lösningsmedel.
Blandning av A 95 och tungt destillat ur
Venezuela crude och R.M.A.-lösningsmedel.
Blandning av A 130 ur Venezuela crude och
destiilationsrest ur Mellanöstern crude och
R.M.A.-lösningsmedel.

Att utgångsviskositeten och återstodens mjukhet ej ensamt äro avgörande utan även
oljans konstitution framgick vid försöket med den delvis på oxiderat utgångsmaterial
uppbyggda oljan 1 F, vilken hade praktiskt taget samma benämningstemperatur som
K 1, men som gav en lika hård yta som O 2.
Efter den första vintern hade skillnaden mellan sträckorna med olika oljor minskats.
Den enda olja, som gav avgjort sämre resultat, var oljan V. Orsaken härtill är ej klarlagd.
1 Shell-oljorna tillverkades vid oljeraffinaderiet i Pernis utanför Rotterdam.

Fig. 49. V ägoljor fö r speciella försök 1956.
Fig. 49. R oad oils fo r special experiments 1956.

1957 års försök med specialoljor omfattade åtta oljor med ursprung och samman
sättning enligt tabell 8 och Fig. 50. De gåvo alla gott resultat och skillnaden på vägen
har hittills varit obetydlig. (Sista observationen i januari 1958).

Tabell 8. Specialoljor, prövade 1957.
Oljans
beteckning

Leverantör

Svenska Esso A B
K oppartrans Olje
K oppartrans Olje
N ynäs Petroleum

. ..
AB
AB
AB

Road Oil C
O lja I
O lja II
O lja I

N ynäs Petroleum AB

O lja II

N ynäs Petroleum AB

O 2

Svenska Shell AB . ..

K uw ait 2

Svenska Shell AB . . .

K uw ait 3

Table 8. Special oils, tested in 1957.
Ursprung och framställning

Tjock dest.-återstod av Venezuelaolja.
Destillationsåterstod av Kuw aitolja.
D :o + svagt blåst K uw aitasfalt.
Destillationsåterstod av M ellan
östernolja + mjuk Venezuela-asfalt.
Destillationsåterstod av M ellan
östernolja -f hård Venezuela-asfalt.
Dest.-återstod av M ellan-östernolja +
Venezuela-asfalt. Den normala oljan
1957 Destillationsåterstod av K uw aitolja +
mjuk K uw ait-asfalt.
D :o. Skillnaden mellan 2 och 3 är, att 3
har annat lösningsmedel än 2.

Specifika vikten för samtliga oljor = 0,96 vid 2 50 C.

Flam punkt
H a lt av enl. Pensasfaltener ky-M artens

4>5 % 109° C
2,5
85
4>5

74

6,5

102

6,5

91

6,0

94

3.5

92

2,5

ICO

Såsom redan har framhållits i inledningen av detta kapitel, äro våra nuva
rande kunskaper om oljornas egenskaper mycket ofullständiga. Ytterligare för
sök paga. A v försöken hittills har dock klart framgått, att oljorna i många av
seenden skilja sig från de vanliga bituminösa bindemedlen, trots att de före
falla att vara ganska lika vissa av bindemedlen vid en flyktig granskning av
exempelvis destillationslinjerna (Fig. 53). Man finner bl a att deras temperaturviskositetslinjer ofta avvika från den nästan räta linje, som brukar känne
teckna ett bituminöst bindemedel (Fig. 51,52). Oljornas avvikande kemiska
uppbyggnad — ofta hög halt av paraffinkolväten — ger oljorna helt andra
reologiska egenskaper. Att dessa i sin tur kunna medföra överraskningar bl a
beträffande oljegrusets bearbetbarhet i det långa loppet är tyvärr ofrånkomligt,
så länge oljornas egenskaper inte blivit närmare kända.
På omstående sida angivna provisoriska leveransbestämmelser följdes vid 1957
års leveranser (12 000 ton vägolja) och ha även legat till grund för 1958 års upp
handling (25 000 ton).

Fig. 50. V ägoljor för speciella försök 1957.
Fig. jo . R oad oils fo r special experiments, 1957.

Fig. 51. Typiska viskositetslinjer fö r vägolja O2, asfaltlösning R M A 90 till ytbehandling och
M A 45 använd till hyvelblandning, tjära T 6o till ytbehandling samt T 35. Den sistnämnda
tjäran är ej normerad och användes ej i Sverige till beläggningar, men har medtagits, enär
den närmast överensstämmer med vägoljan i avseende på viskositet vid utomhustemperatur som
martid. Viskositetslinjerna äro bestämda med rotationsviskosimeter.
Fig. j i . T ypical viscosity lines o f road oil O2, cutback R M A 90 and M A 45, the latter used
in road mixes, as w ell as tar T 35. T ar T 3% which is not standardised and which is not used
in normal road practice in Sw eden, has been included only because its viscosity corresponds
to that of the road oil at summer temperatures. T he viscosity lines were determined in a
m odified Couette viscometer.

Provisoriska leveransbestämmelser för vägolja
Vägolja för behandling av grusvägar skall vara tillverkad ur petroleumråolja och
utgöras av destillationsåterstod eller en blandning av destillationsåterstoder och destillat.
Återstoden och svårflyktiga destillat få ej vara framställda genom oxidering, krackning,
katalytisk behandling eller liknande tekniska processer, ej heller vara framställda ur
produkter, som erhållits genom sådana förfaranden.
Den levererade oljan skall vara lämplig för sitt ändamål. Med avseende på viskositet
och sammansättning, bestämd genom fraktionerad destillation, skall den fylla följande
fordringar:

Temperatur vid 500 centistok ......................................

40—50° C

Fig. 52. Viskositetslinjer fö r vägolja O2 och för dess destillationsåterstod, bestämda med rotationsviskosimeter.1 Viskositetslinjerna äro krökta men stark nedkylning synes inte ha påverkat
strukturen nämnvärt fö r denna olja, vilken blivit använd i praktiken för två år sedan och
visat sig vara tillfredsställande på vägen hittills.

Fig. 52. Diagram shows viscosity curves of a road oil O2 at different temperatures and after
cooling to —25° C as well as heating to - f 5 o ° C. Viscosity lines are not straight, hut with this
special sample the pretreatment of the oil seems to have been of rather small importance.
This kind of oil has given good results in practice.
1 Anm.: Före bestämningen nedkyldes provet i viskosimeterbehållaren till — 250 C under 15
timmar, varefter temperaturen successivt höjdes till de olika mättemperaturerna o°, io °C o.s.v.
med konstanthållande av temperaturen 2 timmar före varje mätning. E fter mätningen vid
+ 450 upphettades provet till 8o° för nedbrytning av eventuellt återstående strukturbildning
och fick sedan svalna till 4 5 °. D ärefter genomfördes mätserien åter men nu vid allt lägre
temperaturer.

Vid fraktionerad destillation överdestillerande mängd i volymprocent
0% .
till 2250 C .......................................................................
» 260° C .................................................. mindre än
0,5 °/o.
» 3 1 50 C .......................................................................
0,5—6 % .
» 360° C .......................................................................
4— 12 °/o.
Destillationsåterstodens temp, vid 500 centistok
58—680 C.
Anm. 1. Temperatur vid 500 centistok bestämmes enligt Statens väginstituts standardmetod
B .i. Provet skall omedelbart före provningen ha haft en temperatur av 7 50 C.
Anm. 2. Fraktionerad destillation utföres enligt »Standard Methods for Testing Petroleum and
its Products», utgivna 1956 av The Institute of Petroleum, London, Test I. P. 27/56, varvid den
överdestillerade mängden anges i volymprocent av hela provets volym .

Fig. 53. N ågra vanliga bituminösa bindemedel och en normal vägolja O2, undersökta enligt
samma analysmetoder. T jära T 60 och asfaltlösning R M A 90, som användes bl. a. till ytbehand
ling, ha ungefär samma destillationskurva som vägoljan men viskositeten är olika både för de
ursprungliga produkterna och för deras destillationsåterstoder.
Fig. $3. Some common bituminous binders and a normal road oil O2, analysed by the same
methods. T a r T 60 and cutback R M A 90, both used fo r surface dressings have about the same
distillation curve as that of the road oil. H o w ever, their viscosities and the viscosities o f their
residues d iffer.

VIDHÄFTNINGS M E D E L
Vid oljebehandling äro kraven på vidhäftningsmedlet mycket stora. N är
oljan blandas med det våta gruset, skall vattnet drivas bort av oljan, eller med
andra ord vidhäftningen måste vara aktiv. Sin förmåga att fästa vid våta
stenytor måste oljan också behålla under mycket lång tid, eftersom bindemedelsfria stenytor ständigt nybildas i massan. Vidhäftningsmedlets förmåga att

ge aktiv vidhäftning måste sålunda bestå trots inverkan av luft, sol och frost,
genomsipprande vatten samt trafik.
Beträffande vidhäftningsmedlens verkningssätt hänvisas till institutets tidi
gare publikationer. Vid utarbetandet av oljningsmetoden har institutet valt att
använda ett beprövat vidhäftningsmedel, nämligen stearinamin, vilket tillsatts
i sådan mängd, att vidhäftningen med säkerhet blivit aktiv. Tillsatsen har i
regel varit 1,5 % av oljans vikt, vilket inneburit att man arbetat med viss
säkerhetsmarginal.
Kostnaden för vidhäftningsmedlet i en oljebehandling är emellertid så stor
— ca 10 % av totalkostnaden — , att åtgärder för att bringa ned densamma
äro angelägna. Under sommaren 1957 utfördes därför ett 90-tal provsträckor
med olika vidhäftningsmedel och olika halt av vidhäftningsmedel i syfte att
finna den lägsta mängd, som kan användas utan att risken för misslyckande blir
för stor. Vidhäftningsmedlen voro följande:
Stearinamin H P L från Liljeholmens Stearinfabriks AB 1,0 °/o, 1,25 % och 1,5 °/o
Stearindiamin från Liljeholmens Stearinfabriks AB .. 0,8 °/o och 1,0 %
Duomeen T från Armour & Co, Storbritannien. 1,0 °/o
%
A SC O 60 från Berol A B ........................................... 0,9
A SC O L 591 från Berol A B .............................................. 1,0 och 1,5 %
Ämnena A SC O 6o och ASCO L 591 höllo ej måttet och flera provsträckor
voro efter kort tid starkt skadade, ö v rig a material voro vid höstens slut i stort
sett tillfredsställande, men längre observationstid erfordras för definitiva slut
satser. Beträffande stearinamin förefaller det dock, som om man skulle kunna
sänka halten med ett par tiondels procent under nu brukliga 1,5 °/o, under för
utsättning att gruset är av rent granitisk sammansättning.
I några delar av landet förekommer grus, som innehåller en mer eller mindre
hög halt av kalksten. Så är förhållandet exempelvis i Jämtland och på Öland.
Laboratorieförsök utförda vintern 19 5 7 — 1958 med grus från dessa trakter, ha
visat, att dylika biandmaterial äro besvärliga ur vidhäftningssynpunkt. I vissa
fall måste man höja halten av exempelvis stearinamin högst väsentligt för att
få vidhäftning. En halt av 3 °/o kan bli erforderlig. I sådana fall får kostnaden
för vidhäftningsmedlet vägas mot den extra kostnaden för framtransport av
kalkstensfritt grus från annat håll. Problemet är emellertid ännu ej helt utrett.
Det är möjligt, att praktiska försök kunna ge gynnsammare resultat än de hit
tills utförda laboratorieförsöken.
En möjlighet till att sänka kostnaden för vidhäftningsmedlet är att använda
benfettamin i stället för stearinamin. Benfettaminen är för närvarande (1958)
ca 60 öre billigare än stearinamin. Ett oljegrusverk med en dagsproduktion av
500 ton oljegrus förbrukar ungefär 250 kg amin per dag. Vid övergång till ben
fettamin minskar därför aminkostnaden med ca 150 kr per dag.
Denna minskning av kostnaden uppväges emellertid delvis av att benfettamin
är ett halvfast, talgliknande ämne, som är besvärligare att hantera än den fasta
i kakor levererade stearinaminen. N är det är fråga om så stora kvantiteter som

Fig. 54. Smältskåp för vidhäftningsmedel
av halvfast konsistens. Försöksutförande.
Fig. 54. H eater fo r additives o f tallow -like
consistency. Experim ental design. (1957)

Fig. 55. Inblick i smältskåpet. Man ser gall
ret, på vilket två 2oo-kg:s behållare för
vidhäftningsmedel få rum. Under gallret
finnes en vattenvärm d gryta för det smälta
vidhäftningsmedlet. Rummet omkring be
hållaren hålles varm t med kamflänsrör
med varm vatten. Upphettningen antingen
elektrisk eller med olja.
Fig. 55. Interior o f heater. Drum w ith ad
ditive is placed on grid in heated chamber.
The molten additive drops into a container
below.

ett oljegrusverk förbrukar, kan det dock vara möjligt att anskaffa en särskild
maskinell utrustning för att minska besvärligheterna på arbetsplatsen.
Fig. 54 och 55 visar et: försökssmältverk, som på väginstitutets inrådan
konstruerades och prövades hösten 1957. Ytterligare prov med sådana smält
verk äro planerade, varvid man bl a skall försöka få fram lättare aggregat.
En svårighet med dylika smältverk är risken för olycksfall med den varma,
flytande aminen, som både är giftig och eldfängd.

OLJEGRUSETS SAM M A N SÄ TTN IN G
O CH E G E N S K A P E R

Lämplig oljehalt
ä r M Å N P R O P O R T IO N E R A R massorna till vanliga bituminösa beläggningar,
brukar man sträva efter ett lågt hålrum eller fordra, att beläggningen skall ha
en viss minimistabilitet. Ibland kombineras flera dylika krav.
För oljegrus slå sådana proportioneringsmetoder helt fel. Metoden med lågt
hålrum leder till en fet, degig sammansättning, som ger en slät och trafikfarlig
yta. Vad beträffar stabiliteten är oljegruset, såsom framgår av följande avsnitt,
så mjukt och eftergivande att det icke alls fyller de krav, som bruka uppställas
för beläggningars stabilitet.
Bestämningen på teoretisk väg av den lämpligaste oljehalten i massan för
svåras också av att vattnet samverkar med oljan. För ett n o r m a l t å sg r u s o — i 6 mm med 5 % fint (passerande 0,074 mm sikt) och med korn
kurvan i övrigt belägen mitt i zonen för normalt åsgrus enligt Fig. 40 är hål
rummet i stenmaterialet blott ca 1 1 % vid hård packning. För ett s a n d i g t
å s g r u s o — 1 6 m m med 10 % fint och 50 % passerande 2 mm sikt, sjun
ker hålrummet till 9 å 10 °/o. Enbart oljan fyller i ett sådant material hålrum
men intill ett par procent. Vid komprimeringen måste en stor del av vattnet
pressas ut, vilket endast med svårighet kan ske, framför allt i sandrika massor,
som ha trånga kapillärer.
Genom praktiska försök på vägen Torp—N . Enby i Stockholms län hösten
1954 studerades inverkan av bindemedelshalten i föroljat grus, såväl med tunn
olja — s k A-olja — som med olja av normal viskositet — s k B-olja — samt
två gruskurvor enligt Fig. 39.

N

Massorna med 2 °/o voro för magra. De uppvisade redan efter en månad många djupa
potthål, vilka nödvändiggjorde rivning av sträckorna. Å andra sidan gav 4 ,5 °/o en tät,
nästan blank yta, som dock var helt fri från skador. Optimum syntes ligga någonstans
mellan 3 ,5 och 4 °/o. På sträckan med 3 ,5 °/o A-olja funnos enstaka potthål efter en
månad, medan B-olje-sträckan fick potthål först omkring 3V 2 månader efter utföran
det. Oljan hade sålunda också inverkan på resultatet.

Erfarenheterna från senare försök ha i regel bekräftat, att oljehalten bör ligga
mellan 3,5 och 4,0 viktprocent, under förutsättning att gruset har normal spec,
vikt, 2,65— 2,70 och normal maximistorlek 16 mm. Specifika vikten varierar
något för olika oljor. Ä r den ej känd för oljan i fråga, kan den vid proportione
ringen antagas vara 0,96 vid 250 C, 0,95 vid 40 och 0,92 vid 8o° C.
Optimum för oljehalten förefaller inte att bero särskilt starkt av variationer
i kornkurvans form. På grund av större partikelyta borde grus med högre halt
av sand och fin-partiklar teoretiskt kräva högre oljehalt. Grusets större täthet
och tendens att ge slät yta lägger dock hinder i vägen för ökningen, efter vad
de praktiska försöken visat. I ett grus med öppnare kurva kan oljemängden å
andra sidan sänkas — och detta har också skett vid några tillfällen under försöken.
Ett överskott på olja spelar dock i ett sådant grus mindre roll, enär överskottsoljan får plats.

Stenmaterialets förändring under trafik
Vid försöken 1954 med dubbeloljning på vägen Älgviken—Norsbol, som har
förhållandevis lätt trafik, undersöktes om grusets sammansättning ändras under
trafikens inverkan. Fig. 56 visar kornkurvan för det ursprungligen på våren
utspridda gruset och kornkurvorna hos samma stenmaterial efter tre månaders
trafik. En avsevärd förskjutning av kurvorna mot finare kornstorlek har ägt
rum, vilken är störst för den tunna A-oljan och minst för den hårdnande Coljan. Orsakerna till ökningen av de finare fraktionerna äro sannolikt flera:
f ö r l u s t a v g r ö v r e f r a k t i o n e r , som kastats bort från vägen, n e d k r o s s n i n g , samt slutligen i n b l a n d n i n g a v s a n d o c h s t o f t , vilka
sugits upp av oljan.

Fig. 56. Kornkurvans förändring efter tre månaders trafik. Elgviken— Torö, 1954.
Fig. j6 . The changes in the grading o f oiled gravel after three months o f traffic. (1954)

Stabilitet
Ett väl sammansatt grusslitlager ligger hårt och fast under trafiken, om
vattenhalten är den rätta och gruset väl packat. Ä r gruset otillräckligt packat,
komprimeras det ytterligare under trafiken. D ärvid växer dess bärighet.
Om man av samma fuktiga grus tillverkar provkroppar för bestämning av
hållfastheten enligt de inom beläggningstekniken vanliga metoderna, finner
man, att hållfastheten är mycket låg, när bestämningen sker genom tryck utan
sidostöd, dragning eller uttryckning såsom schematiskt visas å de tre första
delbilderna i övre raden å fig. 57. Samma är förhållandet med grus i vilket
vattnet ersatts med olja.
Att döma av den låga hållfastheten, som gruset visar vid nämnda prov,
skulle det aldrig kunna vara stabilt i praktiken. Orsaken till skillnaden mellan
praktik och laboratorieprov beror på, att brottet sker på olika sätt i vägbanan
och i provkropparna. Om hållfasthetsgränsen överskrides i vägbanan under en
hjulbelastning, pressas partiklarna i belastningsställets närhet mot varandra,
varvid massan oftast blir mer komprimerad och bärigheten växer. I provkrop
parna däremot avlägsnas partiklarna från varandra, när brottet inträffar, med
kollaps som följd. Med vissa provningsmetoder, bl a olika »triaxialprov» (jfr

Fig. 57. Principen för skärspänningsprav i den för undersökning av oljegrusets stabilitet kon
struerade apparaten, ö v re raden åskådliggör de olika metoder, som oftast bruka användas vid
provning av stabiliteten för vanliga bituminösa beläggningsmassor.
Fig. 57. The principle of the shearing strength testing apparatus used fo r testing the stability
o f oiled gravel (below) compared w ith some other more common methods fo r testing the
stability of bituminous mixes (upper row).

Fig. 58. Skärspänningsapparat. Till vänster en växellåda, som kan inställas för 12 olika deformationshastigheter. I mitten formen med oljegrus, vars överyta belastas med vikter via en
hävstångsanordning. T ill höger dynamometer (mätring) för avläsning av den i
provet utvecklade skärkraften.
Fig. 58. The shearing strength testing apparatus. L e ft, gear box giving 12 d ifferen t speeds o f
horizontal deformation. C entre, shear box with sample to which a vertical normal load is
applied. Right, dynamometer, measuring horizontal shearing force.

den sista delbilden överst i Fig. 57), undvikes det nämnda provningsfelet men
metoderna äro svåra att använda, när man skall arbeta med massor, där binde
medlet blott är vatten eller tunn olja och när man också vill att stenmaterialet
skall vara hopvältat, så att stenarna ligga orienterade på samma sätt som i
oljegruslagret på vägen.
Fig. 58— 59 visar en av väginstitutet använd skärspänningsapparat, vilken
ursprungligen tillverkats i Frankrike för provning av lera och sand.1 Apparaten
har av väginstitutet ombyggts för att kunna användas för provning av bituminösa massor av olika slag, bl a oljegrus.
Den massa, som skall undersökas, vältas till en provplatta, som provas stående
på högkant i apparaten, inspänd mellan stålplåtar och belastad av ett normal
tryck. Nedre hälften av plattan förskjutes horisontellt med konstant hastighet
1 Tillverkad av Société dJApplications Mécaniques et Optiques i Montrouge, Frankrike.

Fig. 59. Detaljbild av formen, ö v re delens egenvikt är utbalanserad av fjädrarna på sidan.
Eventuell tendens till stjälpning under provningen motverkas av de böjda horisontala stängerna
medan massans volymändring under deformationen möjliggöres genom att det är en springa
mellan övre och nedre formhalvan.
Fig. J9« Close-up view o f shear box, upper part o f which is supported by small springs at the
sides o f the box.

i förhållande till den övre hälften, som kvarhålles, varvid den erforderliga
kraften uppmätes (nedre bilden å Fig. 57). Skärpningen bestämmes alltså under
inverkan av ett normaltryck, som pressar de båda halvorna mot varandra.
Under förskjutningen växer kraften, tills ett maximum nås, då provet börjar
gå sönder. I den bildade brottzonen mosas massan sönder mer och mer, men till
följd av normaltrycket hålles provkroppen ihop. Allteftersom kohesionen bryts
ner, utbildas i stället ett friktionsmotstånd. Till slut råder ren friktion, när
partiklarna rulla och glida över varandra.
Apparaten, Fig. 59, har konstruerats så, att man både skall kunna prova hårda
massor, exempelvis av topeka eller sandasfalttyp, och mycket lösa massor, såsom
exempelvis oljegrus eller rent av vattenbundet grus. Vidare har alla extra kraf
ter till följd av egen vikt m m eliminerats så långt detta varit möjligt.
På Fig. 6o visas karakteristiska deformationskurvor för några olika material.
Det mindre infällda diagrammet har överst en kurva, som visar stabiliteten
hos en beläggningsmassa, framställd av samma grus som användes i vanligt olje
grus, men där bindemedlet är mjuk asfalt i stället för olja. Skärspänningen

Fig. 60. T ypiska stabilitetskurvor för oljegrus i jämförelse med dels en mjuk beläggningsmassa
och dels vanligt vattenbundet väggrus av olika packningsgrad.
Fig. 60. T yp ica l stability curves of oiled gravel at d ifferen t conditions o f aging and temperature
compared w ith the deformation curves (small diagram) of a soft bituminous mix and w aterbound gravel of loose and dense compaction.

växer vid deformationen, tills brottet inträffat. Därefter faller kurvan succes
sivt — allteftersom kohesionen brytes ned — tills ett nytt deformationsmotstånd
utbildats, som representerar friktionsmotståndet i den sönderbrutna massan.
I samma infällda diagram visas också en provning, utförd med idealgrus till
grusvägar, som bundits med vanligt vatten och som provas vid optimal vatten
halt. De två kurvorna, som äro likadana till formen, skilja sig, emedan grusets
packningsgrad varit olika. H s på kurvorna betecknar stenmaterialets hålrum i
provplattan. Från praktiken vet man att grus, som inte är tillräckligt packat,
komprimeras av trafiken och därvid blir fastare. Detta innebär att dess stabilitetskurva i diagrammet kommer att förskjutas i riktning från den lägre och
mot den övre kurvan.
Den infällda lilla bilden visar också skillnaden mellan en grusväg och en
mjuk beläggningsmassa. För hårda, varmlagda beläggningsmassor ligga kurvorna
högre.
Det stora diagrammet visar, hur oljegruset förhåller sig i jämförelse med vattenbundet idealgrus till grusvägbana. Det lilla diagrammets två gruskurvor B
och C ha medtagits i förstorad skala. Kurvan D visar det grus, som ingår i olje
gruset, vattenbundet utan olja och hårt komprimerat. Detta vattenbundna grus
når icke upp till samma hållfasthet som det hårt packade idealgruset, vilket be
ror på att gruset D inte har tillräcklig bindjordshalt.
Byter man ut vattnet mot olja, får man kurva E, som visar den normala sta
biliteten hos oljegrus, nylagt och väl komprimerat. Oljan har inte försämrat
stabiliteten utan tvärt om förbättrat den något.
Allteftersom lösningsmedlet i oljan avdunstar blir denna segare, med påföljd
att stabilitetskurvan lyfter sig. Fiur mycket och hur fort kurvan lyfter sig beror
på oljetypen. Kurvan F är erhållen med normaloljan O2 efter en månad. A llt
för stor ökning av stabiliteten kan inte tillåtas. Skulle kurvan stiga upp i
höjden mycket ovanför kurvan för hårt packat idealgrus, blev massan ej mer
formbar.
Slutligen visar den findragna kurvan G, hur oljegruset förhåller sig i som
marvärme. Kurvan tyder på att man, såsom kan väntas, får en sänkning av
stabiliteten, som dock ej är av farlig storlek.

Blödningar, dålig vidhäftning m. m.
Det nyblandade oljegruset har ofta ett helt a n n a t u t s e e n d e ä n e n
v a n l i g v a r m b l a n d a d a s f a l t m a s s a . Medan en asfaltmassa för att
vara användbar måste vara homogen och fullständigt svart, kan oljegruset
bestå av oöverdragna stenar och klumpar av oljebemängd sand, ibland med ste
nar inbakade i sandklumparna.
Oljegrusets egendomliga utseende beror på vidhäftningsmedlet, som orsakar
att oljan drar sig in i de fina kapillärerna och håligheterna mellan de våta sand

kornen. De större stenarnas fria ytor bli däremot ej överdragna. N är massan
komprimeras på vägen och de större stenarna bli inpackade i sanden, fäster
emellertid oljan även vid de större stenarna.
Märkligt nog kan det inträffa, att massan i biandaren blir homogenare och
svartare, om vidhäftningsmedlet utelämnas. Den kan också bli smidigare och
rinna lättare från lasset. I sådana fall är emellertid vidhäftningen blott skenbar.
Oljan har ingen direkt kontakt med stenytorna utan skiljes från dem av en
vattenfilm. Frånvaron av verklig vidhäftning kan man lätt konstatera, om man
lägger massan i en skål med vatten. Vid skenbar vidhäftning släpper oljan från
gruset och flyter upp till ytan. Vid verklig vidhäftning däremot ligger oljan
kvar i gruset, även ifall man rör om i skålen. På sin höjd grumlas vattnet något
av uppslammad lera.
Det kan hända, att en oljegrusväg blir fet och blödande, trots att proportio
nen mellan olja och grus från början varit riktig.
Ibland kan den feta ytan bero på att det grövre stenmaterialet har slungats
bort. Detta kan speciellt lätt inträffa vid dubbel- och trippeloljning under tids
skedet före sladdningen. Det kvarliggande stenmaterialet motsvarar sedan ej
längre oljemängden och är vidare alltför sandigt. Även en olämpligt utförd
sladdning kan medföra stenförlust och därav följande fet yta. Sladden måste
alltid skära ned så djupt i den fasta ytan, att tillräckligt mycket fint material
lösgöres, annars fastna ej de lossrivna större stenarna vid komprimeringen.
Ett mer komplicerat fenomen inträffar i de fall, då olja drives upp till väg
ytan av vatten. Om ett löst lager av oljegrus blir vattenmättat — vilket kan
inträffa, om gruset är starkt vått vid blandningen eller till följd av regn under
utläggningen — finnes det icke någon plats för vattnet, när stenarna vid kom
primeringen närma sig varandra. Vattnet pressas då ut ur massan, vanligen i
riktning uppåt mot den fria vägytan. Under strömningen genom kapillärerna tar
vattnet med sig oljan, som breder ut sig
över vägytan. Ju snabbare komprime
ringen förlöper, desto mer olja transpor
teras till vägytan. Fenomenet inträffar
därför oftare på starkt trafikerade vägar
än på svagt trafikerade. På smala vägar
är det ofta blott hjulspåret i vägens mitt,

Fig. 6 1. I hjulspåret har oljan pressats upp till
ytan, så att en blödande rand bildats. Under
denna är massan utmagrad. Så småningom ersättes
blödningen av ett pärlband av potthål.
Fig. 6 1. O il has been forced to the surface o f the
w heel track form ing a bleeding strip. Beneath sur
face the mix is im poverished o f oil. In time a
string o f potholes w ill develop.

som får blödningar, medan övriga delar av vägen hinna torka i takt med kom
primeringen (Fig. 47).
Teoretiskt beror förloppet på att ytspänningsbrott inträffar i gränsytorna
mellan vatten och olja i kapillärerna. Jäm för väginstitutets meddelande 78, sid. 41.
De blödande, feta strimmorna nötas så småningom bort av trafiken och
efterlämna då ljusa, grusfärgade stråk. Sammanhållningen i stråken är dålig på
grund av att oljan blivit bortförd. O fta utbildas så småningom pärlband av
potthål (Fig. 61).
Uppkomsten av blödningar till följd av att bindemedlet pressas ut med vatt
net, är ej något för oljan egenartat. På hyvelblandningsprovvägen vid Aneby
fick man kort efter utförandet år 1952 mycket prononcerade blödningar i
hjulspåren på flera av de sträckor, där man använde vått grus och tät korn
kurva. Bindemedlet var i detta fall en asfaltlösning. Efter en tid förvandlades
blödningarna till utmagrad, ljus yta och potthål.
Ju tätare kornkurvan är — d v s för oljegrusets del ju större sandhalten är — ,
desto större är risken att vattnet skall taga med sig oljan, om massan kompri
meras våt.
Vid mycket hög sandhalt och stark trafik kan det inträffa, att vattnet och
oljan ej alls kunna pressas ur massan så fort som erfordras. Då uppstå ej blöd
ningar utan massan blir i stället degigt mjuk, med påföljd att valkar och korrugering uppkomma. D ylika deformationer kunna emellertid också bero på fel
proportionering eller på att underlaget närmast under oljegruset blir ytuppmjukat
av vatten.

Fig 62. Ytan före sladdning täckt av en fet
hud.

Fig. 63. Y tan fy ra timmar efter sladdning,
Redan tillkörd men skrovlig yta. H eby— Runhällen, 1955.

Fig. 62— 63. Sladdningens inflytande på ytans beskaffenhet.
Fig. 62— 63. 7 he influence of dragging on structure of surface. Fig. 62. Surface before dragging,
covered by a fatty film . Fig. 63. Four hours after dragging the same surface rough and already
w ell bound. (1955)

Fig. 64. Fyra gånger förstorad brottyta genom ett oljegrusskikt, som legat 1V2 år under trafik.
Skalan står vertikalt vid brottytan och avståndet mellan två delstreck = 1 mm.
H argsbo— Kim sta, 1957.
Fig. 64. A cut through a 1V2 years old course greatly enlarged, shows the dry hut v ery thin
non-sticky surface film . Distance between the shortest divisions on scale is one millimeter.

För att undvika att oljan pressas ur gruset, bör man undvika hög sandhalt i
gruset. Vidare bör man ej lägga ut oljegruset i regn. Skulle regn inträffa, när
oljegruset är nyutlagt, bör det luftas genom sladdning. Om trots dessa försik
tighetsmått, ändock blödningar skulle uppstå, måste ytan rivas upp och massan
blandas om, innan man nått det stadium att blödningarna börja nötas bort.
Degiga, valkiga partier böra under alla omständigheter helt utgrävas och ersät
tas med gott, nytt oljegrus.
I många fall av skador räcker det att riva upp oljegruset och låta det packas
på nytt (Fig. 62, 63).
Stenkastning och stenskott från nylagda ytor är mycket svårt att undvika.
Särskilt gäller detta för gruset vid dubbel oljning, innan det blivit sladdat. Hur
länge olägenheterna med stenskott vara, är mycket beroende av väderleken.
Sjunker temperaturen, minska stenskotten i antal för att åter tilltaga, om en
värmebölja skulle inträffa inom de närmaste dagarna efter utförandet. T rafi
kens art har också stor betydelse. På provvägen Älgviken—Norsbol i Nynäshamnstrakten voro stenskotten mycket besvärande, medan den samtidigt utförda
närbelägna provvägen Tibble— ösmo hade mycket mindre stenskott. Den förra
vägen hade snabb personbilstrafik till sommarställena vid kusten, medan den
senare hade tung trafik med oljetankbilar och cementbilar. Det enklaste sättet
att minska stenskotten är att införa hastighetsbegränsning för bilarna på ny
lagda sträckor.
Så snart ytan blivit tillkörd, bildas ett skal, som icke klibbar. Skalet hindrar
effektivt alla stenskott, trots att det är tunt som ett silkespapper (Fig. 64). Det
är en nödvändig förutsättning för att oljebehandlingen skall lyckas.

Rivning och sladdning
Det fordras en avsevärd kraft för att riva upp en hård tillkörd grusvägbana,
om den har rätt sammansättning. Samma är förhållandet med en väl tillkörd
oljegrusväg. I denna tillkommer som stabiliserande faktor oljans bindkraft, som
kan vara så hög, att gruset ej går att riva, om oljan är olämpligt sammansatt.

Fig. 65. Utseendet på våren 1955 av
den en vinter gamla oljegrussträckan,
omedelbart innan den revs upp.

Fig. 66. Rivningen, som skedde med hyvelblad med
isrivartänder, medförde att massan blev lös och
lucker.

Fig. 65. Appearance in spring 1955 o f a
surface that was one winter old. Picture
taken im m ediately before scarifying.

Fig. 66. Upon scarifying., which was brought about
with ice-breaking steel teeth, the mix became loose
and mellow.

Fig. 67. Utseendet omedelbart efter rivning
en. Blott ena väghalvan revs upp.
Fig. 6 j. R oad im m ediately after scarifying.
N ote only h alf the w idth o f the road was
scarified.
Fig. 65— 67. Rivning av en sträcka med föroljat grus och olja II på vägen Torp— N . Enby.
Fig. 65— 6y. Behaviour o f a scarified part o f a test stretch with pre-m ixed oil gravel.

Fig. 68. Sträckans ut
seende på senhösten
1957 Fig. 68. The appear
ance o f the same
stretch in late autumn
1957. N o difference
visible between the
two halves of the road.

De första rivningsförsöken skedde under försommaren 1955, då man använde
en väghyvel, som var försedd med isrivartänder (Fig. 65— 67). Det var en
sträcka på vägen Torp—N . Enby i trakten av Nynäshamn, utförd med en olja
av typ III hösten innan, vars ena väghalva revs upp. Den rivna massan gick
snabbt ihop, så att man en månad efteråt ej såg någon skillnad mellan riven och
ej riven väghalva. Rivningen syntes ej heller medföra någon kvalitetsförsämring i det långa loppet (Fig. 68).
Vid de fortsatta försöken (Fig. 69) användes rivarpinnar, monterade i en höjoch sänkbar ram i beläggningssladden. Med denna konstruktion har under de

Fig. 69. Rivning med sladd av en ett år gammal sträcka med dubbeloljning.
Björlanda— Torslanda, 1956.
Fig. 69. Scarifying o f a stretch o f double oiling one year after its construction. Drag is equipped
with an adjustable bar with hard steel teeth. (1956)

Fig. 70. För grund rivning. I en svacka ha rivarpinnarna ej nått ned till oljegrusytan. Sedan har
massan rakats ut för tunt över den orivna, släta
ytan. Denna typ av fel är ganska vanlig.
Fig. 70. Too shallow scarification. In a depression
the steel teeth of the drag have not reached down
to the old oiled surface. When mix later was
smoothed out the course at this spot became too
thin and d,id not adhere. A rather common cause
of failure.

senare åren praktiskt taget allt rivningsarbete utförts, både i samband med
sladdningen kort efter beläggningen och i de fåtal fall, då rivning måst ske
efter lång tid.
Vid rivningen kan man antingen riva hela oljegruset eller blott dess övre del.
Det sistnämnda är vanligast. Det användes bl a, när man vill åstadkomma en
råare yta. Ju grundare man river och sladdar, desto skrovligare blir i regel ytan.
A lltför tunt får dock ej det rivna skiktet bli, ty då fastnar ej massan, speciellt ej
de större stenarna (Fig. 70).

Slirighet
Redan på ett tidigt stadium av försöken blev det fullt klart, att oljegrusvägarna med de metoder, som då användes vid utförandet, hade en prononcerad
tendens att bli hala. Det visade sig, att de större stenarna i ett nyutlagt, löst
lager av grus och olja pressades ned av trafiken, samtidigt som finmaterialet
arbetades upp till ytan. Resultatet blev ofta en slät och blank yta (Fig. 71).
Liksom för bituminösa beläggningar varierade slirigheten med väderleken. En
torr yta hade mindre slirighet än en våt yta. Den största slirigheten förekom,
när vägytan just hade blivit fuktig av dim-nedslag eller begynnande regn. Dessa
variationer voro förrädiska för trafiken.
Tabell 9 ger exempel på friktionskoefficienter för bildäck av standardtyp,
uppmätta på hösten 1955 på några av de tidigaste sträckorna. Mätningarna
utfördes med väginstitutets bromsvagn och tabellvärdena ge friktionskoefficienten vid låst hjul och nyvattnad vägbana, när hastigheten var 60 km per timme.

Fig. 7 1. En blank och slät
sträcka, utförd med dubbel
oljning på vägen Björlanda
— Torslanda, innan sladdningsförfarandet var utexperimenterat.
Fig. y i. A glossy and smooth
stretch o f double oiling made
at a time when dragging was
not yet in use.

Det bör observeras, att denna hastighet är högre än de hastigheter, som ofta
tillämpas vid utländska normerade mätningar på beläggningar. Eftersom friktionskoefficienten minskas vid stigande körhastighet, kunna utländska mät
resultat ej direkt jämföras med svenska mätningar.
Att döma av andra undersökningar, som institutet utfört, bör man för en
bituminös beläggning kunna räkna med att friktionskoefficienten på våt vägyta
normalt är omkring 0,5 vid körhastigheten 60 km per timme, om hjulen låsas.
För en grusväg varierar koefficienten med det tillstånd, vari vägen för tillfället
Tabell 9. Friktionskoefficienter er
hållna hösten 1955 på några av de
tidigaste sträckorna med oljebehandling av grusvägar. N yvattnad väg
yta. Hastighet 60 km/tim. Låst hjul.

Björlanda—
Torslanda . . . .

T y p av
olja

Dubbel oljning, 2 mån.
Dubbel oljning, 2 mån.
Föroljat grus, 1 1 mån.
Föroljat grus, 1 1 mån.

I
I
B
B

slät, fet
något skrovlig
slät, ej fet
slät, ej fet

Dubbel oljning, 3%
mån.

I

slät, blank i regn
(Fig- 7 i)

0,21

Föroljat grus, vältat
med slät järnvält,
2 mån.

II

slät

0,27

Ytans utseende

Friktionskoefficient

0,18
00

Tibble— ösm o . .
Tibble— ösm o . .
T o rp —N . Enby
T o rp — N . Enby
Björlanda—
Torslanda . . . .

Provsträckans typ
och den oljade
ytans ålder

0

Provväg

Table 9. Coefficients of friction ob
tained in the autumn of 1955 with
some of the earliest experimental
stretches of oiled gravel. Road surface
wet. Speed 60 km per hour. Wheel
locked.

0,28
0,30

befinner sig. På en grusväg av god beskaffenhet uppmättes samtidigt med mät
ningarna på de oljebehandlade sträckorna friktionskoefficienten 0,53, medan en
grusväg, som var starkt salt- och ler-behandlad gav värdet 0,37.
I jämförelse med nämnda »normala» värden äro de friktionskoefficienter,
som enligt tabell 9 erhöllos på de första oljebehandlade vägarna, genomgående
låga, i vissa fall till och med avskräckande låga (se den sträcka, som står överst
i tabellen).
A lla värdena i tabell 9 gäller för sträckor, som icke fått någon efterbehandling, sedan oljan och gruset utlagts. Vid efterbehandling med sladdning, som
ger en rå, skrovlig yta, bli friktionskoefficienterna avsevärt högre. Tabell 10
visar mätvärden, som erhållits våren 1958 på sträckor med olika oljor, utförda
ett år tidigare på vägen Södertälje—Ytterenhörna. De kursivt satta värdena ha
erhållits med låst hjul och vid 60 km/tim och äro alltså jämförbara med tidigare
värden. Vidare anges den maximala friktionskoefficienten, som erhålles, om
hjulet tillåtes rulla men bromsas till 18 % eftersläpning. Tabellen ger också
motsvarande värden för hastigheten 80 km/tim.
Tabell 10 visar, att friktionen var fullt tillfredsställande på de tre kvarts år
gamla oljegrussträckorna. Den visar också, att friktionskoefficenterna varierade
mycket litet för olika oljor. Vid mättillfället voro emellertid ytorna nötta efter
vinterns trafik. Det är möjligt, att differenserna mellan de olika oljorna äro
större andra årstider, varför ytterligare mätningar erfordras.
De anförda försöksresultaten inskärpa vikten av att oljegrusvägarna över
vakas och skötas, så att de aldrig bli släta i ytan.
Tabell 10. Friktionsvärden, uppmätta
våren 1958 på 1957 års provväg med
olika oljor på vägen Södertälje—
Ytterenhörna. N y vattnad vägbana.
Hastighet 6o och 80 km/tim. Låst hjul
och hjul rullande med 18 % efter
släpning.

Table 10. Coefficients of friction
obtained in spring 1958 on experi
mental stretches with different oils
laid in 1957. Road surface wet.
Speeds: 60 and 80 km per hour.
Wheel locked (a) and rolling with
18 per cent of slip (b).

60 km per timme
Hastighet
Friktionskoefficient för

Sträcka 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esso Road Oil C . . . .
Shell K uw ait 2 ...........
Shell K uw ait 3 ...........
Koppartrans I ...........
Koppartrans II .........
Nynäs I ......................
7 . N ynäs II
....................
8. Nynäs Norm al 02 . . .

80 km per timme

låst hjul

Max, rullande
brom sat hjul

låst hjul

Max, rullande
brom sat hjul

a

b

a

b

0,48

o,77
o,77
0,78

0,41
0,42

0,72

o ,75
0,80

0,43

O J O

0,48
0,50
OJO

0,49
0,52

o,74
0,76
0,76

o ,43
o ,45
o ,39
0,42
0,41

0,71
0,72

0,69
0,70
0,68
0,68
0,69

M A SK IN ELL U T R U S T N IN G

D E T V Å K A P IT L E N , som beskriva det normala utförandet av dubbel- eller
trippeloljning och slitlager av föroljat grus, finnas vissa uppgifter om den erfor
derliga maskinparken. I det följande lämnas några kompletterande upplys
ningar och synpunkter rörande den utrustning, som hittills använts.

I

T ankvagnar fö r järnvägstransport av olja

Dessa ha varit isolerade asfalttankvagnar av 1 5 — 20 m3 rymd med två eldningsrör för industribrännare. Vanligen har oljan haft ungefär 40° temperatur
vid ankomsten. Att värma till 95 0 C har tagit omkring 5 å 6 timmar.
Normalt har man förbrukat nära en vagnslast olja per dag och arbetsplats,
både vid dubbel oljning och vid tillverkning av föroljat grus. För att hålla en
arbetsplats med olja har det behövts åtminstone två tankvagnar på stationen;
en full under värmning och en under tömning. Dessutom finns vanligen en tom
på stationen samt ett antal vagnar under förflyttning från och till raffinaderiet.
N är man har många arbetsplatser, blir det svårt att få transportapparaten att
fungera tillfredsställande. Driften skulle underlättas, om stora depåtankar funnos centralt i de skilda distrikten.
F örråd stan k ar

Biltransporterna från raffinaderiet har ofta skett med tankvagn + släpvagn,
varvid transportvolymen olja uppgått till 14 å 20 m3. För att kunna ta emot

Fig. 72. Transportabelt el
drivet pumpaggregat av vägoch vattenbyggnadsstyrelsens
konstruktion.
Fig. 72. Transportable elec
tric pump fo r oil.

Fig. 73. Påhängsspridare och 5,5 m3 transporttank. V äg- och vattenbyggnadsstyrelsens
konstruktion.
Fig. 7 j. T railer distributor and 5.5 mz oil tank.

denna oljemängd, har man använt stationära, men lätt flyttbara förrådstankar,
eller hjulboggie-burna tankar med 20 m3 rymd.
Utrustningen vid nämnda förrådstankar har i stort sett varit densamma som
på järnvägsstationen. Den har bestått av ett pumpaggregat med kapicitet 500
eller 900 1 per minut, drivet av en 25 H kr bensin- eller el-motor (Fig. 72). Vidare
ett kemiskt eld släcknings aggregat och ett regnskyddat, låsbart utrymme för vid 
häftningsmedlet. Till pumpen har hört 3 armerade slangar med standardlängden
3 m. Slangdiametern har svarat mot 3" slangkopplingar, vilken dimension varit
standard vid all oljeutrustning.
T an k ar fö r biltransport

Det är mera sällan, som järnvägsstationen ligger så nära arbetsplatsen, att
oljan ej behöver omlastas. Så har dock inträffat. I ett fall pumpades oljan i en
ca 60 m lång oljeledning av 4" kompressorrör från järnvägsvagnen till oljegrusverket. Oljans viskositet tillät användning av vanlig pumputrustning.
Normalt sker transporten till arbetsplatsen i specialbyggda tankar om 5,5 m3
rymd. En sådan tank står direkt på chassiet till en vanlig grusbil och är av
lätt konstruktion. Den är isolerad med glasull och aluminiumklädd samt har
ett eldrör för industribrännare, men normalt brukar ej värmning ske i trans
porttanken.
Bindem edelsspridare

Vid dubbel- och trippeloljning sprides oljan på vägen med påhängsspridare.
T vå olika typer har använts, båda byggda i Sverige.
Den ena, som är konstruerad av Firma Carl Engström, är av en konventionell
typ. Den är delvis sammansatt av konstruktionselement från den amerikanska
Etnyre-spridaren, som firman saluför i Sverige (Fig. 31).
Den andra har på särskilt uppdrag från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
konstruerats av ingenjörsfirman Kurt Oreds son (Fig. 73). Den har utöver
de två bärande hjulen ett tredje mindre stödhjul. Maskinskötaren sitter under
spridningen i en stol, från vilken han når allt reglage. Exakt inställning i sidled

av spridarrampen sker normalt genom styrning med en ratt, som påverkar de
stora hjulen, men kan även ske genom vanlig direkt sidoförskjutning av rampen.
Denna sistnämnda sidoförskjutning är snabb men ej så stor som på spridare med
fasta hjul. Genom rattstyrningen underlättas också i hög grad vändning och
backning av ekipaget.
Båda typerna ha utfört ett gott, tekniskt likvärdigt arbete.
Spridaraggregatet kopplas växelvis till de båda transporttankarna med två
slangar, som försetts med specialkonstruerade kopplingsstycken, vilka medge
snabb hopsättning och isärtagning. I kopplingsstyckena finnas tallriksventiler,
som täta spillfritt, när kopplingsstyckena skiljas åt — en betydelsefull detalj
(Fig. 74, 75).
Oljespridarnas ramp har 3 m största bredd och munstyckena sitta med 10
cm mellanrum. De ha slitsar, som ge skivformade strålar.
Pumpen är en tvångsmatande pump, som ger en av varvtalet bestämd mängd
olja per tidsenhet. Varvtalet kan inställas och avläsas. Mängden olja per kva
dratmeter vägyta beror av varvtalet, av antalet munstycken i bruk ( d v s spridningsbredden) samt körhastigheten. Lämpliga värden för erhållande av den
önskade spridningsmängden hämtas ur en tabell, som medföljer aggregatet.
För att bilföraren skall kunna hålla den i tabellen angivna hastigheten, finnes
ett löst mäthjul med mätare för hastigheter mellan 5 och 15 km/tim. Mäthjulet
spännes framför transportbilen, medan hastighetsmätaren fästes på motorhuven,
väl synlig från förarsätet (Fig. 76). Utrustningen flyttas från den ena bilen till
den andra.
Med två transportbilar kan påhängsspridaren i regel hållas i kontinuerlig
drift. I allmänhet blir det grusspridningen, som avgör dagsprestationen. Vid

Fig. 74 och 75. Spilifri snabbkoppling isärtagen och hopsatt.

Fig.

—75.

Rapid , spill-free connection of oil tubes.

Fig. 76. Mäthjul för noggrann mätning av
körhastighet vid oljespridning, fastgjort
fram för tankbilen. Uppepå kylaren, fast
spänd med en läderrem, sitter hastighetsmätarens räkneverk och visartavla.
Fig. 76. Easily removable tachymeter wheel
mounted in front o f a supply lorry. Speedo
meter placed on top o f bonnet.

dubbel oljning var denna under 1956 i ett av försökslänen i genomsnitt för 81 / 2
timmars arbetsdag 1 850 m färdig 6 meters väg. Under 1957, då trippeloljning
utfördes, blev dagsgenomsnittet 1 230 m.
Gruslastare

Gruslastningen har i regel utförts med en maskinell gruslastare, vanligen av
typen skop-lastare. Både skoplastare monterade på bandtraktor, och skoplastare
på hjultraktor ha använts. Det är viktigt, att skopan är stor nog. Med 0,7— 0,8
m3 skopa har man lastat 35 m3 grus per timme (maximalt ca 40 m3), vilket varit
tillräckligt både vid dubbel oljning och vid tillverkning av föroljat grus.
Man bör alltid underlätta gruslastarens arbete genom att sörja för att kör
sträckan är kort och väl banad samt att lyfthöjden är låg. Strävan att under
lätta gruslastarens arbete har varit en av anledningarna till att man vid till
verkningen av föroljat grus numera låter lastaren tömma gruset i en särskild,
låg ficka, som står framför verket och som är lätt flyttbar. Den är förenad
med verkets ficka genom ett transportband. En annan orsak till att man infört
den extra grusfickan har varit, att man önskat få bort den ganska farliga grus
lastaren från verkets omedelbara närhet.
Grusspridare

Vid dubbel- och trippeloljning har grusningen i regel utförts med pågrusspridare av samma slag, som användes vid ytbehandling (Fig. 32). Dessa pågrusspridare ha emellertid ej varit helt lämpade för uppgiften att sprida det
sandhaltiga gruset. Gruset har visat tendens att hänga upp sig i spridarens be
hållare och att matas fram ojämnt av spridarens järnvals.
För att resultatet av oljningen skall bli gott, är det mycket viktigt, att gruset
blir utspritt jämnt och i rätt mängd. Grusspridningen har därför varit föremål

för särskilda studier från väginstitutets sida, varvid man dels jämfört två
principiellt olika matningsanordningar för gruset och dels studerat hur grusets
kornkurva inverkar på spridningen vid dessa båda spridartyper.
I Australien användes på en del platser vid ytbehandling ett rätt finkornigt och san
digt grus. Med detta har man mött liknande svårigheter som i Sverige. För att bemästra
problemet har the Country Roads Board of Victoria, Australien konstruerat en grusspridare, i vilket matningen icke sker med en enkel järnvals utan med ett kort och
brett gummiband, ungefär på samma sätt som i vissa kontinuerligt arbetande asfaltverk.
Genom benägen medverkan från nämnda australiska statsinstitution inköptes år 195 6
till Sverige en sådan grusspridare (Fig. 77). Jämförande prov utfördes med denna och
med en Buckeye-spridare av amerikanskt ursprung.
Båda dessa aggregat äro burna av två hjul, som driva matningsanordningen, vilken
på Buckeye-spridaren består av en lång, räfflad järnvals och på den australiska spridaren
av ett gummiband med 3 m bredd och 50 cm längd. Den australiska spridaren har dess
utom stödhjul och en från bilens förarhytt avläsbar hastighetsmätare.
Den australiska spridaren var byggd för högre grusbilar än de svenska. N är den
kopplades efter en svensk bil, rann gruset mycket dåligt ned i spridaren, vilket kan
ha inverkat störande på dess funktion, speciellt i avseende på den jämna tillförseln av
grus till bandet.
Gruskurvans inflytande på spridningens jämnhet studerades med grus av tre
olika sammansättningar och varierande fuktighetshalt (Fig. 78). Så länge som gruset
hade sådan sammansättning, att det rann ned till gummibandet resp. matarvalsen, blev
spridningen jämn både för gummiband-spridaren och järnvals-spridaren. Om gruset
däremot hade sådan sammansättning eller vattenhalt, att det hängde upp sig i tråget och
sålunda ej föll ned på matarvalsen eller gummibandet, fungerade ingendera av spridarna tillfredsställande. Så var för båda spridarena fallet med grus 3 vid hög vattenhalt

(6,6 0/0).

Fig. 77. Pågrusspridare av australisk tillverkning. Det breda gummibandet, som matar fram
gruset, ligger väl synligt runt valsen under plåtbehållaren.
Fig. 77. Rotating-belt aggregate spreader designed by C ountry Roads Board
o f Victoria, Australia.

Fig. 78. Pågrusspridarnas förmåga att sprida grus med olika kornkurvor.
K urvor 1, 2, 3 från försöken med pågrusspridare: kurva 1 = lättarbetat grus, kurva 2 =
sandigt, svårarbetat och kurva 3 = sandigt och finjordsrikt, mycket svårarbetat.
K urvor A och Gm material, som i praktiken varit besvärliga. Den punkterade zonen visar det
område, inom vilket man under senare år strävat att hålla gruskurvorna.
Fig. 78. Sieve curves from test with aggregate spreaders. C urve 1 = gravel, easy to work. C urve
2 — sandy gravel, difficu lt to work. C urve 3 — sandy gravel, rich in fines, very d ifficu lt to
work. Curves A and G ni represent materials which have caused trouble in practice. Shaded zone
shows where curves normally have lain in actual w ork during recent years.

I siktdiagrammet i fig. 78 har — förutom de tre försöksgruskurvorna — lagts in
den normala zon, inom vilken man strävar att hålla oljegruset, ävensom kurvor för två
grussorter, vilka varit mycket besvärliga vid praktiskt arbete med järnvals-spridare.
Zonens övre gräns ligger farligt nära kurvan för gruset A, som det var praktiskt
taget omöjligt att arbeta med vid hög fuktighetshalt.
Körhastigheten hade för järnvals-spridaren stort inflytande på den mängd grus, som
spreds per m2. Gruset rann ut ganska oberoende av valsens rotation. Det fortsatte t. o. m.
att rinna, när spridaren stannats. I gummiband-spridaren var matningen av gruset väl
bunden till körhastigheten, vilken för övrigt kunde hållas nära konstant, eftersom
spridaren hade en stor hastighetsmätare. Följande exempel, hämtat från försöken, visar
de utspridda grusmängderna för tre hastigheter, låg (ca 3 km/tim), normal (ca 6 km/tim)
och hög (ca 10 km/tim).

Tabell 1 1 . Jämförelse mellan järnvalsoch gummibandspridare. Exempel:
Grus 2 med 4,3 % vatten.
T y p av
grusspridare

Gummibandsspridare
Järnvalsspridare

Table 1 1 . Comparison of a rubberbelt gritter and a steel-cylinder
gritter at different speeds.
Grusmängd i kg/m2

Inställning

Spaltöppning 2 "
»Hack nr 12»

låg
hastighet

normal
hastighet

hög
hastighet

16,8

16,8
2 1,0

16 ,1
13,7

Fig. 79. Grusasfaltbetongverk av större typ och av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kon
struktion, vilket använts vid många av försöken med föroljat grus. I förgrunden transporttank
för vägolja med anslutna värmepatroner. Bakom tanken bandtransportör för grus. A v blandarverket ser man den stora i två fack delade oljetanken och däröver biandaren från utloppssidan.
T ill höger i förgrunden bandtransportör för oljegus. Verket uppställt vid Gottröra.
Fig. 79. C old mixing plant fo r soft binders which has been much used fo r the experiments with
roads oils. R ight, conveyor belt fo r gravel. Centre, mixing plant has m ixer placed above built-in
oil tanks. Left, conveyor belt fo r ready mix.

I samband med grusspridningen uppstår ibland korrugering.
Försöken tydde på att korrugeringen åtminstone delvis beror på att grusspridaren
vaggar kring hjulaxeln. Stödhjul föreföll verksamt minska korrugeringen.
Gummibandspridaren gav vid försöken en exaktare spridning än järnvals-spridaren.
Den förstnämnda är emellertid betydligt mer komplicerad. Gummibandet är en dyrbai
detalj och fordrar ständig passning, för att det ej skall förskjutas i sidled under sprid
ningen.
För 1957-års arbeten blevo de vid de praktiska arbetena använda järnvalsspridarna
försedda med hastighetsmätare, vilket avsevärt förbättrade deras arbete.

Problemet att sprida gruset jämnt och så att mängden blir exakt anpassad
efter oljemängden kan ej anses vara praktiskt löst. Dubbel- och trippeloljningsmetodernas möjlighet att hävda sig i jämförelse med metoden med föroljat grus
blir i hög grad beroende av om den osäkerhet, som vidlåder grusspridningen,
kan undanröjas.
O ljegrusverk

Under de första årens försök med föroljat grus, tillverkades detta i verk för
kallblandade asfaltbetongmassor, som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen låtit
konstruera för sina försök med grusasfaltbetong (Fig. 79). N är oljningsförsöken
syntes bli framgångsrika blev frågan om speciella oljegrusverk aktuell. Väg- och

vattenbyggnadsstyrelsens förrådsbyrå, som handhar styrelsens maskinanskaff
ning, lät då konstruera några försöksverk, vilka prövades i samarbete med väginstitutet. Detta utvecklingsarbete är ännu ej avslutat.
Ett speciellt önskemål, som krävt särskilda ansträngningar för att lösas, är
att verket skall vara lätt att flytta. Vid en kapacitet av 30 m3 oljegrus per
timme ger ett oljegrusverk massa till närmare 8 km väg per vecka, om man
lägger 50 kg per m2. Vill man hålla nere transportsträckan för det tillverkade
oljegruset, måste man tydligen flytta verket ofta, vilket innebär, att det måste
uppdelas i ett antal mindre enheter, som äro lätt rörliga och lätta att koppla
ihop. En hög grad av automatisering är också nödvändig.
V e r k e t s g r u s f i c k a . Låter man, såsom förut nämnts, gruslastaren
tömma i en separat grusficka, kan verkets egen grusficka göras mindre och
lägre (normalt ca 4 m3 volym). Fickan bör vara försedd med självrensande gal
ler, som avskiljer stenar och isstycken. De senare förekomma ofta i vinterkrossat
grus. Fickan skall vidare ha vibrator, som skakar ned gruset.
M a t a r a n o r d n i n g e n f ö r g r u s e t har tidigare bestått av ett framoch återgående matarbord eller en gummirem. Gruset har matats genom en mätöppning, som inställts så stor, att g r u s v o l y m e n per tidenhet blivit den
rätta. I det senast byggda försöksverket (hösten 1957, Fig. 80) v ä g e s gruset
kontinuerligt, medan det passerar över ett särskilt kort gummiband, som är upp
hängt i en våg. Man kan därvid avläsa dels vikten av det grus, som i ett visst
ögonblick tillföres biandaren, och dels den sammanlagda vikten av allt grus,
som passerat våganordningen från en viss tidpunkt, exempelvis från arbets
passets början.
På en del äldre verk lyftes gruset av en skopelevator till en högt liggande
blandare (Fig. 79). På de senaste verken har blandaren sänkts och skopelevatorn kunnat slopas.
B l a n d a r e n har hela tiden varit en kontinuerligt arbetande tvångsblandare med två horisontella blandaraxlar (Fig. 16). Skovlarnas inställning beror
något av grusets karaktär och framförallt av den rådande temperaturen. Unge
fär var tredje paddel bör vändas, så att den arbetar mot strömmen av massa.
Vidare böra axlarna rotera i sådan riktning, att massan lyfter i mitten och
matas nedåt längs biandarens sidor. Slitaget är ganska litet. Mittskovlarna, som
slitas mest, hålla för åtminstone 7 000 å 8 000 m3 massa. Ungefär lika länge
håller plåten på grusmatarbordet.
Oljan tillföres genom en tvärställd, med två slitsmunstycken försedd spridarramp, placerad omedelbart efter grusinkastet, så att det nedfallande gruset be
sprutas med olja. Oljetrycket är 4 å 5 atm. På äldre verk voro oljepump och
regleringsanordningar inbyggda i samma enhet som blandaren, men på den
senaste konstruktionen ha dessa flyttats till den enhet, som utgöres av oljetankarna.
I det senaste byggda verket förvaras oljan i en separat 16 m3 oljetank, vilken
är delad i två 8 m3 fack (Fig. 81). Tanken, som uppbäres av två hjul, kan flyttas
ej blott tom utan även med några kubikmeter olja i deltankarna. Man kan
därför vid skifte av uppställningsplats för verket medföra olja, så att man

VO

o

Fig. 80. Det senast utförda försöksverket, uppställt i Degeberga, hösten 1957. T ill höger bandtransportör för grus. I mitten biandaren,
som är lågt placerad. E11 ficka för grus med anordning för kontinuerlig vägning av gruset är monterad över biandaren. Denna enhet är
ej större än att den bäres av ett tvåhjuligt chassi. Bakom skymtar tanken för olja, som rymmer 16 ms. E fter biandaren följer band
transportör för föroljat grus och längst bak ficka för föroljat grus. Plåtbehållaren på plattformen till vänster om bandtransportören in
går ej i den normala utrustningen. Det är en värmetank för vägolja, som användes under försöken med oljor med olika vidhäftningsmedel.
Fig. 80. The latest designed plant (1957), where a separation of the d ifferen t parts into easily transported units has been achieved to a
high degree. The mixing unit, shown in the centre o f the picture, is mounted on two wheels only and consists o f a hopper fo r the ag
gregate, a continuous weighing device fo r the aggregate and a low -placed continuous two-shaft paddle m ixer plus the necessary elec
trical equipment.

Fig. 81. T ank för 16 m3 olja, delad i två längsgående fack å 8 m3 och uppburen av blott två
hjul. V arje fack har propeller-omrörare för inblandning av vidhäftningsmedel samt möjligheten
till uppvärmning på elektrisk väg eller med oljevärmare. På gaveln sitter det manöverskåp, från
vilket temperaturen, oljetillförseln till biandaren m m regleras.
Fig. 8 1. Tanks fo r 16 cubic metres of oil belonging to the plant shown in Fig. 80. It has two oil
compartments o f 8 cubic metres capacity each, electric and oil heaters as w ell as pro p eller
mixers fo r the admixture o f the additive.

omedelbart kan köra igång verket på den nya uppställningsplatsen. Tanken är
isolerad, har omrörare för inblandning av vidhäftningsmedel, uppvärmningsanordning med oljebrännare och utrustning för varmhållning med elektricitet.
En full deltank om 8 m3 räcker under ett förmiddags- eller eftermiddags
pass. Medan den ena av tankarna tömmes, värmes oljan och inblandas vid
häftningsmedlet i den andra.
Nämnda tankvolym, 2 X 8 m3, är ej tillfyllest vid verket. Där måste också fin
nas tankutrymme för att ta emot ankommande oljeleveranser. H ärför användas
de tidigare nämnda transport- eller depåtankarna. Totala tankutrymmet vid
blandarstationen bör vara 30 å 40 m3 jämte tankar för bränsle.
T ransportband fö r oljegrus

Normalt ha banden haft en bredd av 40 cm och en hastighet av ca 1,1 m per
sek. Deras transportkapacitet har emellertid då ej fullt motsvarat vad verket
förmår leverera. Undantagsvis har hastigheten ökats till 1,6 m per sek. Ett bre
dare band — förslagsvis av 60 cm bredd — är att föredraga och anskaffas för
de nyaste verken.
Vägoljan angriper i någon mån naturgummi. Det ökade slitaget på gummi
bandet har dock visat sig vara obetydligt.
Försök med en specialtillverkad rem, vars ena hälft bestod av syntetiskt
gummi, neopren, och andra hälft av naturgummi visade en så liten skillnad i
slitage för de två gummisorterna, att en övergång till det dyrare syntetiska
gummit ej var motiverad.

Fig. 82. Utläggare för oljegrus av väginstitutets konstruktion: a = dragbom, som krokas på
lastbilens dragkrok. b = två stödhjul, som bär större delen av trågets belastning, c = två medar
av hyvelskär. d = två skruvspindlar, nedtill kulformade och stödande på medarna. Med dessa
spindlar inställes spalten mellan vägbanan och det hyvelskär, som är fästat vid trågets bakvägg,
e = två plathuvar, något bredare än medarna. De kunna höjas och sänkas och ha till uppgift
att fy lla igen spåren efter medarna med oljegrus. f = sidoplåtar, höj- och sänkbara. De instäl
las, så att massan ej flyter ut i sidled mer än önskat, g = sidoskärmar som hindra massan att
från lasset falla utanför tråget. h = lucka, som har samma uppgift som sidoskärmarna. i = två
plåthuvar, som skrapa vägbanan ren fram för hjul och medar, k = galler-försedd plattform för
manskapet.
Fig. 82. Spreader box fo r pre-m ixed oil gravel supported by runners and wheels.

Utläggare fö r fö r oljat grus

Denna (Fig. 82, 83) består av ett tråg, vari oljegruset tippas från lastbilarna.
Tråget uppbäres av två stödhjul och två medar. Det kan höjas och sänkas i för
hållande till medarna genom vridning av två skruvar, vilkas nedre kulformade
ändar vila på medarna. H ärvid ändras spalten mellan tråget och vägbanan.
Skruvarna äro placerade alldeles intill den bakre trågväggen, under vilken mas-

Fig. 83. Utläggaren från sidan. Dragbommen är upplagd på framkanten t. vänster.
Fig. 83. The spreader box o f Fig. 82 seen from the side.

san glider ut. Till följd härav ändras ej tjockleken hos det utlagda skiktet, om
tråget skulle vicka på grund av att stödhjulen röra sig upp och ned på en ojämn
vägyta, Plogformade plåthuvar hålla vägbanan ren framför medar och stödhjul.
Till lastbilarna kopplas utläggaren med en bom, som hakas på bilarnas drag
krokar.
Beläggningssladd

I ursprungligt utförande (Fig. 34) var sladden byggd för att användas vid de
försök med mjuka kallblandade beläggningsmassor,1 som väginstitutet utförde
1952 med bidrag från väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Under försöken med
oljning har sladden ändrats upprepade gånger. Bland annat har utläggardelen
byggts om. Vidare har en ram för rivarstål tillkommit. Fig. 84 visar hur sladd
blad och rivare äro placerade enligt det sista utförandet. Fig. 85 visar sladden
i två transportlägen, som användas vid kortare eller längre förflyttningar mel
lan olika arbetsplatser. I det sistnämnda fallet är utläggardelen placerad uppe
på sladdelen. Vid mycket långa transporter kan sladden med upplastad utläggardel ställas på ett långt lastbilsflak. Fig. 86 visar sladden i arbetsläge och
uppifrån. Fig. 87 visar sladden framifrån och Fig. 88 dess utläggardel i senaste
utförandet med vridbara stödhjul. Med dessa hjul kan man styra hela sladden
exakt i sidled. Fig. 89 visar hur sladden vänder på en 6 meters väg. Den upplyftade utläggardelen svänger ut fritt över diket.
Rivningen har hittills skett med rivarpinnar av 13 X 25 mm. Bofors flamhärdat kamprofilstål, vilka sitta med 6 cm avstånd i en ram, som kan höjas och
sänkas med skruvspindlar. Trots stålets höga kvalitet, nötas pinnarna förhål
landevis snabbt, speciellt vid rivning i gammal, packad massa. Förmodligen
beror nötningen till stor del på att stålspetsarna bli starkt upphettade. På
1 Väginstitutets rapport nr 23.

Fig. 84. Principschema för bladens och rivarens placering i beläggningssladd av väginstitutets
konstruktion.
Fig. 84. The arrangement of the blades and the position o f the scarifying teeth in the finishing
drag, constructed by the Swedish State R oad Institute.

Fig. 85. Beläggningssladden har två transportlägen. Största bredd = 2,350 1. Största spårvidd
(hjul c/c) = 1,89 m. V ikt ca 3,2 ton, därav utläggare ca 0,8 ton.
Fig. 85. Finishing drag, used fo r scarifying, blading and levelling oil mixes, shown in its two
transport positions.

Fig. 86. Beläggningssladd i arbetsläge samt sedd uppifrån.
Fig. 86. Finishing drag in w orking position and seen from above.

Fig. 87. Sladden fram ifrån, i läge för kortare transport.
Fig. 8y. Drag on road and in position fo r transport over short distances.

institutets initiativ ha försök utförts att byta ut pinnarna mot roterande ståltallrikar, vilka bli självkylande.
Utläggarbladet är ej svängbart. Massan flyttas i sidled med en liten roderliknande lucka framför bakre plogen (Fig. 84).
Sladden är så konstruerad, att den kan inställas mycket exakt i höjdled.
Ett helt varvs vridning av de stora rattar, med vilka höjden inställes, medför
blott 8 mm höjdändring. Rattarna låsas, när höjden blivit inställd. För att inte
inställningen skall behöva rubbas vid vändningar och förflyttningar, finnes ett
separat verkande hydrauliskt lyftsystem, som höjer och sänker hela sladden på
en gång.

Fig. 88. Utläggardelen enligt det se
naste utförandet med vridbara stöd
hjul och utläggarbladet helt opåverkat
av sladdningsdelens inställning.
Fig.
ing
and
ting

88. T a il part of drag with finish
blade carried by its own wheels
working undisturbed of the set
of the front part o f the drag.

Fig. 89. Sladden under vänd
ning på en väg av normal
bredd.
Fig. 89. The drag turning on
a narrow road.

En hög noggrannhet i inställningen av sladden vid rivning och sladdning är
nödvändig. Opåkallade variationer i oljegruslagrets tjocklek, vilka måste kom
penseras genom att lagret göres tjockare, medföra avsevärda kostnadsökningar.
Sålunda betyder en ökning av lagrets tjocklek med blott 5 mm, att kostnaden
per mil oljad väg ökar med ca 20 000 kr.
Beläggningssladden har utvecklats ur en experimentmaskin, byggd för vissa
speciella försök. Med den omfattning, som oljningsarbetena visa tendens att få,
har man anledning överväga, om ej ett motordrivet redskap, som är speciellt
avsett för efterarbetena på oljegrusvägarna, bör konstrueras. Å ena sidan utgör
sladdningen blott en obetydlig del — ca 1 % — av hela kostnaden för oljebehandlingen; å andra sidan kan, såsom ovan framhållits, ett olämpligt redskap
med otillräcklig noggrannhet eller glapp i inställningen bli orsak till mycket
stora extra kostnader. Man kan därför lägga ned förhållandevis stora belopp
på ett redskap, som på samma gång är lättskött och exakt.

K O STN A D ER

U n d e r U T V E C K L IN G S P E R IO D E N ha förfarandena varit belastade med extra
kostnader, som dels åtföljt försöksverksamheten och dels varit en följd av att
man ej arbetat på det mest rationella sättet eller har använt mindre lämpliga
maskiner. Ej ens under det sist förflutna försöksåret 1957, då mer än 50 mil oljebehandlades, hade kostnaderna hunnit bli representativa, enär de flesta av de
tretton län, som då arbetade med oljning, ej hade någon egen tidigare erfarenhet
av dylika arbeten. Under 1957 var också oljepriset onormalt högt som en följd
av Suez-kanalens avspärrning vintern innan.
Det bör även framhållas, att man saknar erfarenhet av oljebehandlingarnas
varaktighet och kostnaderna för deras förnyelse, varför en lönsamhetskalkyl för
närvarande blir osäker.
De kostnadsuppgifter, som lämnas i det följande, äro grundade på väg- och
vattenbyggnadsstyrelsens kostnadsstatistik för arbetena under år 1957. Inköps
priset för vägolja var detta år 216 kr per ton fritt oljeraffinaderiet vid större
leverans. Kostnadsstatistiken gäller för detta pris. Året innan var oljepriset
170 kr per ton och för år 1958, då en billigare typ av olja skall prövas, ligger
priset vid ungefär 115 kr per ton, alla priser gällande vid raffinaderiet eller
depå i södra hälften av landet. Hänsyn har i fortsättningen tagits till oljeprisets
starka fluktuationer genom att kostnadsuppgifterna för 1957 omräknats för olje
prisen 170 resp. 115 kr pr ton.
I priserna ingå ej vägväsendets »centrala» kostnader (administration m m).
A v särskilt intresse är att få en jämförelse mellan oljegrusningen och det vanliga
grusvägsunderhållet. De centrala kostnaderna är därvid desamma och kunna
därför utelämnas. Vid andra jämförelser böra de centrala kostnaderna tilläggas.
De kunna uppskattas till ca 20 % .

Trippeloljning (ca 2,5 cm tjocklek) kostade i genomsnitt i sex
län, där sammanlagt 1 265 000 m2 u tfö rd es....................................

ca

1: 28 kr/m2

Dubbeloljning (ca 1,5 cm tjocklek), som utfördes i betydligt
mindre omfattning betingade enligt statistik från Västman
lands län i jämförelse med trippeloljning 17 °/o lägre kostnad.1
Om samma relation antas gälla i övriga län, blir genomsnitts
priset .........................................................................................................

ca

1 : 0 6 kr/m2

1 Med hänsyn till materialåtgången borde differensen vara större.

Föroljat grus (ca 4 cm tjocklek, 55 l/m2) kostade utlagt på
vägen i genomsnitt för sju län, där ca 7 1 000 m3 tillverkades
37: 50 kr/m3 e ll e r ................................................................................

ca 2: 07 kr/m2

Kombinationen trippeloljning i botten + 25 l/m2 föroljat grus
som övre lager kostade med dessa utgångspriser........................

ca 2: 22 kr/m2

Oljeprisets inverkan på kostnaderna framgår av följande beräkning:
........................................................ . kr/ton

216: : —

Trippeloljning (2,5 cm) ........................... kr/m2
Föroljat grus ............................................. kr/ms
Föroljat grus (4 cm) ............................... . kr/m2
Trippeloljning + föroljat grus (4 cm) . . kr/m2

1: 28

1: 16

1: 01

37 = 50
2: 07

3 4 : 70

3 i : 40
1: 73

O ljepris

2: 22

170 : —

1: 9 1
2: 03

1 15 : —

1: 80

Kostnaden per längdmeter väg blir om den behandlade vägbredden är 5,5 m:
Oljepris

.......................................................... kr/ton

V id den första behandlingen (55 lit/m2) kr
V id senare behandlingar (25 lit/m2) . . . . kr

2 16 : —

170 : —

115 : —

1 1 : 40
5: 20

10 : 50
4: 80

9 : 50
4 :4 0

Kostnaderna för vanligt grusvägsunderhall voro år 1957 i sex län, där olj
ning också utfördes, för grusets tillverkning, transport, spridning, lerning, damm
bindning samt hyvling, sladdning och vattning men ej flickning, exklusive cen
trala kostnader:
när
»
»

sommarmedeldygnstrafiken var
200fo r d o n
»
»
500
»
.........
»
» 1 000
»
.........

36: 94 kr/m3
38: 20
42: 23

Eftersom vanligt väggrus med all sannolikhet ej har samma livslängd som
oljegrus, äro givetvis m3-kostnaderna för väggrus och oljegrus ej direkt jämför
bara, men värdena tyda dock på att lönsamheten för oljegrus är god.
Följande exempel visar hur kostnaden för föroljat grus fördelar sig på olika
arbetsdetaljer. Det avser två platser Fijorted och Nybro. Beräkningen är upp
gjord av vägförvaltningen i Kalmar län. D ärvid har oljepriset varit 216 kr
per ton. Vid tillverkningen av oljegruset lades en rätt stor kvantitet i upplag
som reparationsreserv. Vid uträkningen av priserna har denna reserv icke medtagits i kvadratmeterpriserna. Under den hittills förflutna tiden ( t o m tjälloss
ningen 1958) ha skadorna varit obetydliga och åtgången av reparationsmassa
ringa.

Tabell 12. Kostnadsspecifikation för
oljegrus i Kalmar län 1957.

Table 12. The distribution of costs
on different items. P re-mixed oiled
gravel, 1957.

Inom vmo H : 4, H jorted har under tiden 24/4— 25/5 tillverkats 4949 m3 föroljat grus
med en oljehalt av 3,4 viktsprocent och 1,5 °/o stearinamin i oljan. På väg har utlagts
4 449 m3 föroljat grus = 72 320 m2. 500 m3 ligger i upplag.
Inom vmo H : 9, N ybro har under tiden 31/5 — 15/7 tillverkats 7 2 2 4 m3 föroljat grus
med en oljehalt av 3,3— 3,4 viktsprocent och 1,5 °/o stearinamin i oljan. På väg har utlagts
6 224 m3 föroljat grus = 1 0 6 320 m2. 1 000 m3 ligger i upplag.
Oljegrusverkets eff. körtid = 461 tim.
Medelproduktion
= 26,5 m3/tim.
Oljepris
216 kr/ton vid raffinaderiet.

K r.

Kr/m 2

Kr/m 3

40
1r

I 77-587
46,200

0:99
0: 26

14: 60

13

58,326

0: 32

17

73,028

0: 41

6: 00

18
1

79,6 39
4.300
430.090
384.940

o ,4 4
0: 03
2 :1 5

6:
0:
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36:

0

00

°/o
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Olja ...................................................................
Amin ................................................................
Maskinkostnader och arbetslöner vid
verket ..........................................................
Grus, inköp, tillverkn. och upplagskostnader ............................................................
Utläggning av färdig massa på vägen,
bilar, maskiner och a rb e tslö n e r...........
Sladdning ........................................................
S:a inkl. 1 500 m3 i u p p la g .........................
S:a exkl. i 500 m3 i u p p la g .........................

Kostnad för 60 lit/m2 föroljat grus
vid en medeltransportlängd av 6— 7 km
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O

Kostnadsslag

55

35
70
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10.4. 1958

SUM M ARY
SW EDEN MAINTAINS from public funds some 146,000 kilometres (about 90,000 miles)
of roads and streets; gravel roads account for 91 per cent of the total.
These gravel roads are rather sensitive to variations in their humidity content, but
on the other hand are easy to reshape and repair when their surfaces become damaged
or deformed.
This paper describes a series of tests conducted by the Swedish State Road Institute
(Statens Vaginstitut) in co-operation with the Royal Swedish Board of Roads and
Waterways (Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen) to find some method of
treating Swedish gravel roads with oils having a more lasting effect than the binding
elements of the gravel roads.

Chapter I. General organisation of the experim ents and their results
Chapter I begins with a survey of the earlier and rather unsuccessful tests made
during the thirties (Fig. 1, 2). By these tests it was found that oils could generally be
divided into two different groups, namely, those which form a skin on the road surface
and those which are non-skinforming (Fig. 3, 4 and 5). With skinforming oils the road
surfaces in time became full of potholes, which had to be patched by hand, whereas
the non-skinforming oils often gave corrugated or rutted surfaces. It was also found
that with time the oils hardened very differently, the skin growing more and more
brittle as the hardening proceeded. This was especially the case with tar oils which
would pass through three stages no skin, a soft skin and a hard, brittle skin, until a
stage was reached where the skin disintegrated under traffic into a loose, dusty, sooty
mass.
Furthermore, the durability of the oiled layers was not satisfactory during the wet
season presumably owing to insufficient adhesion of the oil in presence of water. This
must have been one of the most important causes of failure, although it was not clearly
understood at that time.
No oil-treatments were made during the late war, and after the war the Road De
partment of the Institute w^as fully occupied for some years with research into the
water-resistance of ordinary bituminous surfacings, especially surface treatments. These
experiments led to the introduction of certain additives which were so effective that they
gave the bituminous binder the ability to dispel water from wet stone surfaces.
In 1952 the Swedish State Road Institute and the Royal Swedish Board of Roads
and Waterways decided to re-investigate the possibility of treating gravel roads with
various types of oil which this time were to contain an effective additive.
The gravel roads in Sweden suffer great deformations especially when the frost goes
out of the roads in spring. For that reason it was considered impossible to use oils which
gave hard crusts. The aim now was to find an oil which remained soft for a very long
time and allowed heavy deformations of the oiled layer. Moreover, it was also con-

sidered necessary that the surface could be reshaped with bladers, drags or similar
mechanical equipment just as ordinary gravel roads. This also called for an oil which
would remain soft. In other words:
The oil shall act as a substitute for the water and the main part of the clay in the
wearing course of the gravel roads and also have about the same binding power as these
components have combined under favourable conditions, i.e., when the gravel road is
just wet enough and well bound.
It was soon found that laboratory experiments this time were of little help. It was
necessary to make full scale tests on the road under traffic. As little was known about
how to make the treatment a wide variety of oils and very different amounts of oils
were used on short stretches of road only in the first tests, which were started during
the summer of 1953. In most cases the oil was covered with sandy gravel (Fig. 6—7).
When larger amounts of oil were used, the oil and the gravel were spread in two ap
plications, one immediately after the other. These first test stretches fared very dif
ferently (Fig. 10— 12). Some of low oil content lasted only until the autumn. Others
withstood the strain of the winter, but were badly damaged during the thaw period in
the following spring. A few stretches remained intact needing little repair during the
whole of the following year. Some stretches were soft and bleeding for a long time after
their application. Others rapidly became hard and were entirely free from bleeding
and resembled very much normal bituminous pavements. Unfortunately most of these
hard stretches cracked in the autumn and the winter. The composition of the oil seemed
to be of great importance.
As the test stretches were very dissimilar with regard to life and appearance, the
results were difficult to interpret. Flowever, with regard to one question a definite
answer was obtained. A comparison stretch without additive was entirely destroyed
during the autumn rains (Fig. 9). All the other test stretches which contained an active
additive showed no susceptibility to water.
In 1954, more systematic experiments with different types of oil were begun. In
co-operation with the Swedish oil company Nynäs-Petroleum AB., series of oils
synthetically composed from 3 components, namely kerosene, a heavy fluid oil and a
soft bitumen, were made at the Nynäs refinery and tested on the road under identical
conditions. This time, five different types of construction were tested:
I. Dust laying with a very liquid oil without gritting (Fig. 13). The thin oil was
applied cold and only so much oil was spread at a time as could be absorbed by
the road surface, i.e., about 0.5 litres per square metre.
II. Priming with a higher quantity of a rather thin oil which was allowed to seep
into the surface (Fig. 14— 15). The oiled surface was not covered with any ag
gregates and was kept free from traffic until the primer had penetrated.
III. Oil application followed immediately by the application of a layer of fresh ag
gregate (Fig. 6). This method resembles very much normal surface dressing, only
that the binder is different and that the aggregate has a high percentage of sand.
IV. Oil application on a scarified road surface followed by mixing of oil and scarified
aggregate by means of a drag or a blader. The same method was also tried with
a new aggregate and resembled considerably the normal road mix procedure (Fig. 8).
V. Application of a layer of a premixed oiled gravel. This oiled gravel was prepared
in a cold-mix plant (Fig. 16).
Method No. II was found to hinder the traffic too much when used on long stretches
and no more tests were made with this method. The other test methods were considered
worth further experiment. Again, there was great difference between the behaviour

of the different stretches, and there was found to be a close connection between the
type of oil used and the appearance of the surface. Non-hardening oils gave a soft
surface which was more durable than the surface obtained with hardening oils. Un
fortunately, the soft surfaces showed a general tendency to become smooth and slippery,
especially when the surfaces were humid or at the beginning of a rain.
Tests were performed on a larger scale in 1955 when 35 kilometres of road were
treated in four counties, but the types of treatment were reduced to three only, namely:
Dust laying with a low amount of a thin oil and no grit.
Two applications of oil and sandy gravel.
Pre-mixed oil gravel laid in one or two layers.
The experiments with the liquid oil type that so far had given promising results, gave
such bad results when tried on a larger scale (12 km) that the method had to be
abandoned. Experiments with another type of cold application binder—an oil disper
sion—which was diluted with water and sprayed from an ordinary water tank also
failed.
The remaining tests were made with thicker oils and aggregates, and this season six
different oils (Fig. 45) were tested. The oils of type II and III gave the most promising
results. (Fig. 17 — 19 show the behaviour of a hardening oil.)
The most important improvement this year was that a method was found to eliminate
the smooth slippery surfaces obtained with non-hardening oils. Until now the surfaces
after construction had been left over to the traffic to compact. Now the surfaces
were dragged with a special drag (Fig. 85) which turned over thestonematerial and
brought the larger stones to the top, thus forming a roughsurface. The degree of
roughness could be determined by letting the drag cut more 01* less deep into the oiled
gravel-layer. The use of the drag on the oiled surface also was good for other reasons.
It achieved a rapid mixing and made the mix more uniform which was especially
important in case oil and gravel were applied to the road in separate layers. It also
improved the riding qualities of the roads since it levelled out the material so that an
even surface was obtained.
The improvement from dragging was so obvious that several of the older test stretches
were scarified and dragged at the end of the summer.
The first year when really large-scale work with oiled gravel roads was done was
1956, when more than 2co km were treated in four counties. During the preceding
winter all the necessary machinery had been procured and also the staffs and crews
instructed. Only two basic methods of procedure were used: double oiling, (two ap
plications of oil and gravel, afterwards dragged to get a uniform mix) and pre-mixed
oiled gravel which was generally laid in two layers which also were dragged after some
time. These methods are described more fully in the next chapters.
In 1957, the treatments were extended over a further 570 km, as follows:
Double or triple oiling (two or three oil applications)......................................
Double or triple oiling plus one layer of pre-mixed oiled g r a v e l................
Pre-mixed oiled gravel in two layers ...............................................................

80 km
200 km
290 km

Total .......................................................................................................................

570 km

For 1958, 1,000 km of gravel roads are planned to be treated with road oil and a
quantity of 25,000 tons of oil have been ordered.
On the whole, the oiled roads have withstood the action of rain, frost and thaw
unexpectedly well. Normally, only a low percentage has been destroyed each year,
most of the failures occuring during the thaw period.

Chapter II. Dust laying with a fluid oil and no cover aggregate
Chapter II describes the tests with the liquid oils (Fig. 20—21) without gritting and
with the purpose to dustlay the surface only. As already mentioned these tests were un
satisfactory and had to be discontinued (Fig. 22—26). However, since this type of
treatment is simple and cheap, it would be of value if it could be used at least on the
very large milage of roads where the traffic is small. More experiments are advisable.
Chapter III. The norm al procedure of double oiling and triple oiling
This chapter contains a detailed description of how double and triple oiling is made
as well as necessary crew and mechanical equipment (Fig. 27— 35). To obtain suf
ficient thickness, two or three layers of oil and gravel are laid [double and triple oiling].
For example 1.1 + 0.8 (+ 0.8) litres of oil and 12 + 11 ( + 1 1 ) litres of gravel per
square metre have proved to be suitable quantities. [This corresponds to 0.20 + 0.15
(— 0.15) gals, of oil and 0.35 -f- 0.33 ( + 0.33) cu. ft. of gravel per sq. yd.]. The oil
can be applied by means of pressure distributors similar to those used for surface treat
ments. Its application temperature is 80—90°C (176— i94°F). The adhesion promot
ing agent is added in such quantities as to ensure active adhesion. When oil and gravel
have been applied, the surface is dragged.
Chapter IV. The norm al procedure of m aking an oiled gravel course with
pre-m ixed m aterials
This chapter describes the normal procedure when making a pre-mixed gravel and
laying it on the road (Fig. 36—38). The mixing of oil and gravel is done in a special
plant for cold pre-mixing. This plant is equipped with a pug-mixer of continuous
type. The content of oil in the gravel is normally 3.5—4.0 per cent of the weight of the
mix. The oil is heated to a temperature of 70—90°C (158 — i94°F). The adhesion
promoting agent is then added and mixed into the oil, whereupon the oil is pumped to
the mixer and sprayed over the gravel which has its natural moisture and is not heated.
Sometimes the gravel is very cold. It even happens that the gravel contains pieces of
ice preserved in the interior of the heaps from the time when the gravel was crushed in
the winter.
The finished oil gravel can be stored for years, but is normally transported directly
to the road where it is to be laid. The pre-mix is applied from a tipped lorry, the gravel
dropping into a specially constructed spreader which is pulled behind the lorry and
spreads the gravel to the required thickness (Fig. 82). Usually two layers are applied
of 50 kg per sq. m (1 cwt/m2) each. Also these pre-mixed oiled gravel layers have to
be dragged to obtain a level yet rough surface.
The finishing treatment of both the double oil and the triple oil surfacings as well
as the pre-mix during the weeks following their laying consists in dragging and, eventu
ally, adding more oil or gravel in places where the mix is too lean or too fat. Also
spots where the layer is too thin have to be improved. Normally this is done with pre
mixed material which is spread over the thin areas.
Normally the layer is compacted by traffic as an ordinary gravel road. Road rollers
with rubber rolls may be used (Fig. 35), but rollers with plain steel rolls should be avoided.
As a rule one aims at obtaining 4 cm thickness of the oiled surface before the winter.
Such thickness can be obtained by laying first one layer of double oiling and then one

layer of oiled gravel or also alternatively two layers of oiled gravel. If a layer of
double oiling is at the bottom, some experiments have indicated that, under favourable
conditions, it is possible to wait with the second application until the following year,
or even longer. Last year (1957) 80 km were constructed in this way.

C hapter V. Materials

Gravel
G r a d i n g . The possible maximum size of the aggregate depends on the thickness
of the oiled layer which in its turn depends on the amount of oil applied per unit area
of road. As bigger stones give a rougher and less slippery surface, the use of more oil
will lessen the risk of a slippery surface.
Most tests have been done with fluvo-glacial gravel, which was passed through a
crusher and sieved. Figures 39 and 40 show some types of gravel which have been
used at large-scaled tests. The zone shaded with vertical lines is the type of gravel
normally used. The open type of gravel (“öppet åsgrus”) has a tendency to lose some
of the larger stones as they are thrown from the surface by the traffic, leaving a finegraded mix which often gives a fat surface. The curves on the left side of the zone for
normal grading represent sandy materials which are apt to give smooth and unstable
surfaces and also cause trouble when being spread with normal gritting machines.
S h a p e o f a g g r e g a t e . Normally the gravel from the pit has contained a large
percentage of stones with rounded surfaces. Some tests have also been made with crushed
rock (Fig. 41). The material obtained from the crusher was open and showed a tend
ency to separate both in the storage heaps and when spread through a normal gritting
machine. When the double oiling method was used, the fines covered the oil film and
prevented it from adhering to the bigger stones. With a pre-mix there was less separa
tion on the road.
Thus, if crushed material is to be used, the sieving curve must be controlled when
the material is crushed and care taken to prevent separation. Eventually one may add
some fine natural sand to raise the central part of the curve.
P r e p a r a t i o n o f a g g r e g a t e . The Swedish text contains some advice about
the gravel production, which is very often done during the cold season in Sweden, and
also how to store the material so that separation does not occur.
Road oils
Our knowledge about the oils is still rather limited. The Swedish text gives the
analysis of the different types of oils (Tables 5— 8 and Fig. 20, 44, 45, 49— 53) that have
been tried and discusses their behaviour on the road (Fig. 10— 12 and 46—48). For
instance, Fig. 45 shows the composition of six oils or different volatility and of dif
ferent softness of their residue after distillation to 360° C. The small table on top of
the diagram contains the 500-centistokes temperatures of the original oil (second column)
and of the residue after distillation (third column) for oils used during 1955 (left half
of the table) and for oils used in 1956— 57 and to be used in 1958, (right half of the
table). The oil called 1955, Nynäs I gave a very soft and non-hardening surface. The
oils 1955, Nynäs II, and 1955, Nynäs II I gave good surfaces, which were sufficiently
stable and still possible to scarify and drag a long time after their construction. The
oils V and V I gave hard surfaces, which were similar in appearance to normal surface
dressings and could not be rebladed. Oil 1956, Nynäs O ih is of interest because it gave

a very rapidly hardening surface apparently because of the high 500 centistokes viscosity
of its residue (Fig. 47, 48).
The shaded zone “Beställd 1957— 1958” (in Fig. 45) shows the normal composition
of the oils used last year and at present according to the following
Provisional specifications for road

oil for gravel roads.

The road oilsshould be produced from apetroleum crude andconsist of a
distillation residue or a mixture of distillation residues and distillates. The re
sidues and heavy distillates must not have been produced by oxidation, cracking,
catalytical treatment or similar technical processes, nor have been obtained from
products produced by such treatments.
The delivered oil shall be suitable for its purpose. With regard to viscosity
and composition determined by fractional distillation it should fulfill the follow
ing requirements.
Temperature at 500 centistokes viscosity ................................................ 40— 50°C
Distillate obtained by fractional distillation in per cent of the volume
of the whole sample
up to
225°C .....................................................................
o °/o
up to 26o° C .............................................................................. less than
0.5 °/o
up to
3 i 5 ° C ...................................................................................... 0,5—6 °/o
up to
36o°C .......................................................................................
4— 12 %>
Temperature of residue from the distillation at 500 centistokes vis
cosity ........................................................................................................
58—68°C
Note.: 1. The 500 centistokes temperature is determined according to the State
Road Institute Standard Method B 1. The sample should be heated to a temperature
of 750 C immediately before testing.
2.
The fractional distillation is made according to Standard Methods for Test
ing Petroleum Products, published 1956 by Institute of Petroleum, London, Test
I.P. 27/56. The distillates should be given as a percentage of volume of the whole
sample.
From Fig. 51, 52 and 53 it is possible to make a comparison between normal bitumin
ous binders used for ordinary pavement construction and the new road oils.
Antistripping agents
The additives which have to make the oil repellent and resistant to water during a
long time must be of a high activity. Reference is made to earlier publications pub
lished by the Swedish State Road Institute on this problem.
Nearly all the oiling tests were made with stearine amine which was added to
such a quantity that active adhesion was obtained. As a rule 1.5 per cent of additive
calculated on the weight of the oil was used.
As the cost of the additive is rather important—it amounts to nearly as much as the
cost of the aggregate—attempts to reduce this cost have been made. In the summer
of 1957, about 90 test stretches with different types of additives and also with different
amounts of additive were laid. These tests were made in different parts of the country
under different weather conditions and with different aggregates. Definite results
have not yet been attained, but it has been found that sometimes the amount of
stearine amine can be reduced, although not much.

In some parts of the country, the normal granitic aggregate contains limestone. With
such materials it is necessary to use higher percentages of additive in order to obtain
active adhesion. In such cases the cost of the additive must be compared with the cost
of procuring a limestone-free aggregate from a more distant pit.
Tallow amine is cheaper than stearine amine, but it has a tallow-like consistency and
for that reason it is not so easy to handle as stearine amine which is delivered in solid
cakes. However, in a pre-mix plant, such big quantities of amine are consumed that the
instalment of a special equipment for melting and adding the amine in a liquid state to
the road oil will be economical. Last year experiments were made with such a heating
device (Fig. 54— 55) and this year (1958) more tests with several such apparatuses will
be conducted.
Chapter VI. Composition and properties of oiled gravel
Oil content. Normal bituminous pavements are, as a rule, designed to obtain a low
void content, and also to have a sufficiently high stability. With oiled gravel such
methods of design are not possible. Low voids would infer a tendency to the mix of
getting fat and smooth and the stability of oiled gravel is so low that it does not at all
fulfill normal requirements for pavements.
A theoretical calculation of the optimum oil content is complicated since the water
present in the mix partly interacts with the oil. The aggregate in a normal oiled gravel
of o— 1 6 mm size with about 5 per cent passing 200 mesh has only about 1 1 per cent
voids when hard compacted and a sandy gravel of the same size only 9— 10 per cent.
The oil itself fills nearly all the voids. During compaction, a great part of the water
must be squeezed out which is only possible with great difficulty, especially in mixes
rich of sand which have narrow capillaries.
Normally the optimum oil content should lie between 3.5 and 4 per cent by weight
of the (moist) mix and small variations in the grading of the aggregate do not seem to
be of any importance. This applies to normal Swedish crusher-run pit materials (spec,
gravity = 2.6 5).
The change of the aggregate grading curve under traffic. Fig 56 shows for three
different oils how the grading curve of an oiled road surface changed during the first
summer after its laying. The greatest displacement of the curve occured with the
most liquid oil.
Stability. A well-graded and well-compacted normal gravel road has a wearing
course which is stable under traffic. If the material is loose it will be compacted when
subject to traffic and given increased stability. The same should be the case with an
oiled gravel layer.
When tested according to normal laboratory practice for bituminous mixes, normal
water-bound gravel and oiled gravel show very low stability and would be considered
impossible for use. There are only a few types of tests which can be used for the testing
of water-bound gravel and oiled gravel. The Road Institute has constructed an ap
paratus (Fig. 57— 59) in which a rolled slab of the gravel is tested for shearing strength
standing on its end and vertically loaded as shown in the lower part of Fig. 57. Fig. 60
shows some deformation—shearing stress curves obtained at a constant rate of strain
(5 mm/min). The small right hand diagram contains a curve A showing the stability of a
normal soft hot mixed bituminous course containing the same aggregate as oiled gravel
and a bitumen of a penetration of about 250. Curve B represents ordinary water-bound
gravel of ideal composition, tested moist and very well packed (voids 11 per cent) and

curve C the same aggregate tested in a less compacted condition (voids 21 per cent). The
stability of the top layer of a gravel road will lie somewhere in the region of curve C
and B, depending on the degree of compaction.
Curves B and C are reproduced in a larger scale in the bigger left diagram together
with some oiled-gravel curves. There is also a curve D of the aggregate in oiled gravel,
tested moist without oil. E is normal oiled gravel freshly laid and with normal compaction
tested at 20°C, F is the same gravel after 30 days storage in the laboratory at 20°C
and G the same gravel freshly laid, but tested at 40°C. These curves show that oiled
gravel has higher stability than untreated gravel, which in its turn has a lower stability
than the well-compacted water-bound “ideal55 gravel. It is also clear that the oiled
gravel hardens during storing. This hardening, of course, must not be so high that the
curve C much surpasses curve B, which would mean that the oiled gravel would became
impossible to reshape. The influence of hot summer weather on newly laid oiled gravel
is demonstrated by curve G.
Fat spots, bad adhesion, etc. The apperance of a new-laid mix of oiled gravel often
is not the same as that of ordinary bituminous mixes, which are quite black. In the oiled
gravel the big stones may be more or less uncoated. However, when the mix is com
pacted in the road the oil will spread over the surfaces of the big stones as well.
The chapter also discusses causes of failure due to fattening up of the surface, oil
transport by water from the interior of the mix to the surface (Fig. 47, 61), the occurence
of meagre streaks, and of doughy spots, corrugation and loss of the bigger stones, due
to traffic (Fig. 43, 48).
Scarifying and dragging. The paper gives some examples of dragging and scarifying
experiments on more or less old surfaces (Fig. 62—70). The importance of the formation
of a thin non-sticky film on the road surface is emphasized (Fig. 64).
Slipperiness. There are cases when wrongly constructed oiled surfaces have a very
low coefficient of friction (Fig. 71). Figures as low as 0.18 (Table 9) have been
observed. The lowest friction on unfrozen surfaces occurs when the surfaces are damp
or moist in a starting rain. For right constructed oiled surfaces (Table 10) the coefficients
lie at about 0.50 at 60 kms per hour (38 miles per hour, locked wheel and wet surface).
This is a common value also for average bituminous pavements.
From Table 10 the conclusion might be drawn that the type of oil has little influence
on the slipperiness. However the surfaces were worn after the winter traffic when the
measurements were made and it is possible that differences can occur at other seasons.
The possibility of dragging and re-roughening of oiled surfaces is an advantage
which does not exist with normal bituminous pavements. Anyhow, it is an absolute
requirement and a necessity that oiled surfaces shall be reshaped as soon as they become
smooth, otherwise they will be dangerous to traffic at certain weather conditions.
Chapter VI. M echanical equipment
This chapter contains a description of some of the equipment which was procured for
the work on a large scale with the two types double or triple oiling and pre-mix work.
The chapter gives attention to railway tanks, depot tanks, tank lorries (Fig. 73—76),
oil pumps (Fig. 72), oil distributors (Fig. 30— 31, 73) gravel loaders, gravel spreaders
(Fig. 32, 77), and their use with different types of aggregates (Fig. 78), plants for pre
mixing of oiled gravel (Fig. 16, 36, 79, 80, 81), spreader-box for gravel (Fig. 38, 82,
83), and a drag for scarifying, mixing, levelling, and roughening of oiled surfaces (Fig.

84—89).

This last chapter deals with the costs. It is very difficult to give reliable figures about
the costs, firstly because of the experiments conducted during the construction of many
of the oiled surfacings, secondly, since there is no knowledge so far about the durability
of these types of treatments. Therefore, conclusions about their economical advantages
will be very uncertain. The costs also depend very much on the price of the oil which
has varied from 216 Swedish kronor per metric ton (after the Suez crisis) to about
115 kronor this year (1958). However, if the 1957 average costs are reduced to corre
spond to an oil price of 115 kronor per ton, the average prices will be as follows:
Triple oiling (1,265,000 m2 l a i d ) .........................................................
1.01 kronor/m2
Pre-mixed oiled gravel, 4 cm thickness (71,000 m3 laid) ................ 3i- 4° kronor/m3
Pre-mixed oiled gravel, 4 cm thickness (71,000 m3 la id ) .................
1.73 kronor/m2
A comparison with the normal costs for ordinary water-bound gravel roads is of
special interest. In 1957 t^ie costs—including manufacture of gravel, transport, application
of gravel, clay and hygroscopic salt, water treatment, and maintenance blading, but
not patching—in the same districts from which the above figures were obtained, were
at a mean summer traffic of 200 vehicles............................................ 36.94 kronor/m3
at a mean summer traffic of 500 vehicles............................................ 38.20 kronor/m3
at a mean summer traffic of 1,500 vehicles............................................ 43-23 kronor/m3
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