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DE BITUMINÖSA BINDEMEDLENS VIDHÄFT

NING VID STENMATERIAL I NÄRVARO 

AV VATTEN

Allmän orientering.

F ör ATT en bituminös beläggning skall vara hållbar, är det ett fundamentalt 
villkor, att bindemedel och stenmaterial fästa väl vid varandra. Så länge be- 
läggningsmassan är torr, fäster bindemedlet som regel fullt tillfredsställande vid 
stenmaterialet. Om massan däremot blir fuktig eller våt, kan det inträffa, att 
bindemedlet under vattnets inverkan lossnar från stenmaterialet, med påföljd 
att beläggningen blir förstörd. Såväl i Sverige som utomlands har man haft 
exempel på, att beläggningar misslyckats av denna orsak.

Att beläggningarna under vissa omständigheter icke äro vattenbeständiga är 
en allvarlig olägenhet, som man länge sökt förklara och råda bot för.

Under de senaste årtiondena har på många håll ett intensivt arbete bedrivits 
rörande den allmänna strukturen och kemin hos gränsytor. Härigenom har kän
nedomen om gränsytorna och de reaktioner, som kunna inträffa i dem, i många 
avseenden förbättrats.

I väginstitutets meddelande 60, som utkom år 1939, gjordes ett försök att 
tillämpa resultaten från den allmänna ytkemiska forskningen på specialfallet 
stenmaterial-bindemedel-vatten. De där anförda teorierna synas i allmänhet 
ha blivit bekräftade av de omfattande forskningsresultat, som framlagts från 
skilda håll under senare år. Detta meddelande bygger vidare på teorierna i med
delande 60.

Den utländska litteraturen om det bituminösa vidhäftningsproblemet har un
der senare år svällt ut till diger omfattning, vilket i sin mån belyser proble
mets komplicerade natur och betydelse för vägtekniken. Någon redogörelse för 
den utländska litteraturen lämnas icke i detta meddelande.1 Ett kapitel ägnas 
dock åt de undersökningar, som utförts vid universitetet i Michigan av F. E. 
Bartell m. fl. Dessa undersökningar basera sig till en del på liknande övervägan
den som väginstitutets här refererade försök, och äro i många avseenden klar
läggande för vidhäftningsproblemet, även om de utfördes av Bartell i annat 
syfte och icke handla om bituminösa bindemedel.

1 Utmärkta sammanfattningar av vidhäftningsproblemet ha nyligen publicerats 1 fransk lit
teratur:

G. Linckenheyil: Semakie Technique de ila Route 1 6— 20 Juin 1947. Edition de lia »Revue Géné- 
rale des Routes».

L. Hemmer, R. Flavigny et R. Dupas: Revue Générale des Routes No. 194 och 196 (maj och 
mars) 1948.



När meddelande 60 skrevs, kände man vid väginstitutet inga exakta meto
der att mäta vidhäftningen, vilket avsevärt försvårade ett objektivt studium av 
problemet. Sedermera ha emellertid sådana metoder utarbetats och använts för 
omfattande undersökningar, som ännu icke äro avslutade. Det har emellertid 
ansetts lämpligt att nu framlägga en del av de vunna resultaten i en preliminär 
redogörelse.

Vidhäftningsproblemet har av väginstitutet angripits på olika sätt:
dels rent fysikaliskt, genom mätning av de krafter, som uppträda i gräns

ytorna,
dels genom hållfasthetsbestämningar på laboratoriet på beläggningsmassor, 

utsatta för vatten och dynamiska krafter, motsvarande trafikens bearbetande 
inverkan,

dels genom försök i halvstor skala i institutets provvägsmaskin,
dels slutligen genom fältförsök på provvägar.
Samtliga försök ha visat, att vidhäftningen har fundamental betydelse för 

beläggningarnas kvalitet, och att den mången gång är långt ifrån tillfreds
ställande. De nu pågående försöken äro inriktade på att finna ett vidhäftnings- 
förbättrande medel, som förbättrar vidhäftningen i så hög grad, att binde
medlen fästa på våta stenytor. Försöken ha visat, att sådana ämnen finnas.

I detta meddelande behandlas endast de fysikaliska undersökningar, som ut
förts rörande krafterna i gränsytorna mellan sten, vatten och bindemedel utan 
vidhäftningsfrämjande tillsatser.

Provningsmetoderna och apparaterna ha, där ej annat är särskilt angivet, 
utarbetats av författaren. Försöken ha planlagts och genomförts under ingående 
överläggningar med chefen för det kemiska laboratoriet, fil. lic. H. Arnfelt. 
Själva undersökningarna på laboratoriet ha utförts av kemisterna A. Utter, 
T. Åström och K. Frostell. Huvudparten av undersökningarna ha därvid ut
förts av ing. Utter. Bergartsanalyserna ha utförts av fil. lic. O. Gabrielson 
vid geologiska avdelningen. Dennes rapport är medtagen som bilaga 2.

Olika metoder att studera vidhäftningen.
De vanligen använda provningsmetoderna ha närmare beskrivits i meddelan

de 60.
Mycket vanligt är, att man bedömer vidhäftningen på det enkla sättet, att 

man lägger stenar, som överdragits med bindemedel, i vatten och observerar, i 
första hand om bindemedlet lossnar och i andra hand, hur stor den blottade 
stenytan procentuellt är. Ju större del av stenytan, som blottats, desto sämre 
anses därvid vidhäftningen vara. I vissa fall sker provet under omrörning av 
stenarna under vatten — »the jar test» — , i några fall vid förhöjd temperatur 
— »Weber och Riedels kokprov». Kokprovet, som pä sin tid ägnades stor upp
märksamhet, synes icke längre vara så allmänt använt. Däremot ha de enkla 
vattenlagringsproven, ev. med omrörning av stenarna, fått mycket stor sprid
ning. De ha standardiserats, bl. a. i Amerika, där de användas i stor utsträck



ning. Någon närmare beskrivning av förfarandena kommer icke att lämnas här. 
Däremot skola några principiella synpunkter anföras.

Storleken av den blottade stenytan är ej enbart beroende av vidhäftningen 
utan även av de kvarliggande bindemedelsflagornas eller dropparnas form, fram
för allt deras tjocklek. Flagornas form och tjocklek beror emellertid även av 
sådana faktorer som det ursprungliga bindemedelsskiktets tjocklek, ytspänningen 
mellan vatten och bindemedel samt skillnaden i specifik vikt mellan dessa ämnen. 
Ofta blir den blottade ytan olika stor på undersidan och översidan av en och 
samma sten, vilket direkt visar, att ej blott vidhäftningen utan även andra fak
torer inverka på den blottade ytans storlek. Att bedöma vidhäftningen med led
ning av den blottade ytans storlek är således ingen pålitlig metod.

Fig. i. På en plan stenyta under vatten täcker 
bindemedlet skenbart en del av ytan såväl vid 
spetsig som vid trubbig randvinkel. — En kapil
lär däremot bör teoretiskt bli antingen helt fyldd 
med bindemedel eller hek tom under förutsätt
ning att kapillären — såsom normalt är fallet i 
en porös beläggning — har utvidgningar eller 
står i förbindelse med håligheter, i vilka binde
medel kan hämtas eller lämnas.

Fig. i .  On a plane aggregate surface under 
water, the bituminous binder w ill always appear 
to cover part o f the surface, irrespective that 
contact angle is a) acute or b) obtuse. — A  
capillary on the other hand w ill theoretically 
either fill or empty itself totally , provided that 
the binder can recede or advance from adja
cent cavities — as is generally the case in porous 
pavements.

Härtill kommer att formen på stenytan även har inverkan på, om ytan blir 
blottad eller ej. Detta framgår kanske tydligast, om man betraktar de båda 
gränsfallen, att stenytan är fullständigt plan och att stenytan är starkt krökt, 
så att den bildar vägg i en kapillär. Det senare fallet motsvarar förhållandena 
inuti en beläggningsmassa, där porerna begränsas av stenytor (fig. i).

Om randvinkeln icke är o° eller rät, får man på den plana ytan en droppe, 
som med spetsig eller trubbig vinkel ansluter till stenytan och som under alla 
omständigheter skenbart t ä c k e r  e n  v i s s  d e l  av stenytan. I kapillä
ren däremot bör gränsytan teoretiskt sett krypa framåt eller bakåt, tills kapil
lärens ände är nådd eller trycken vid båda ändar av bindemedelspelaren bli så 
olika, att rörelsen av denna orsak avstannar. Här kan alltså h e l a  s t e n k a -  
p i l l ä r e n  b l i  b l o t t a d  e l l e r  t ä c k t .  I verkligheten kompliceras 
förloppet av att randvinkeln kan ändra sig under förflyttningen, såsom fram
går av det följande. Under alla omständigheter får förloppet en helt annan karak
tär, när vattnet driver undan bindemedlet på en plan yta och i en kapillär.

Det anförda innebär icke något ställningstagande till frågan om bindemedlet 
har det gynnsammare ställt ur vidhäftningssynpunkt på en plan stenyta eller 
i en kapillär. Det är i praktiken ytterst sällan, som stenytan är fullständigt plan 
med undantag för vissa kristallytor. I vanliga fall är stenytan skrovlig eller



sprickig, dvs ett mellanting mellan de diskuterade gränsfallen plan yta och 
kapillär. I verkligheten förekomma vidare ofta vibrationskrafter o. dyl., vilka 
kunna förorsaka, att bindemedlet rör sig i ena eller andra riktningen även i det 
fallet, att randvinkeln inne i en kapillär är rät.

Dock torde man helt allmänt kunna draga den slutsatsen, att ett studium av 
bindemedelsskiktets sammandragning på en ensam sten icke ger någon tillför
litlig upplysning om, hur bindemedlet förhåller sig i de i allmänhet smala porer, 
som finnas mellan stenarna i en massa.

Att direkt iaktta hur vattnet tränger undan bindemedlet i det inre av en 
massa möter emellertid stora svårigheter. Endast i undantagsfall är vidhäftningen 
så dålig, att stenmaterialet blir helt befriat från bindemedlet. I övriga fall kan 
vidhäftningen svårligen studeras okulärt.

På indirekt väg har man sökt att skaffa sig en uppfattning om vidhäftningen 
genom att bestämma hållfasthetsnedsättningen vid vattenlagring för provkrop
par, tillverkade av beläggningsmassan ifråga. Denna metod att mäta vidhäft
ningen är vanlig för vissa slag av massor, som innehålla mjuka bindemedel. Sam
bandet mellan vidhäftning och provkroppens hållfasthet är emellertid kompli
cerat. I stället för att bestämma hållfasthetsnedsättningen undersöker man i vissa 
fall beläggningsmassornas svallning vid vattenlagring. Sambandet mellan sväll- 
ning och vidhäftning är ävenledes komplicerat, och försöksresultaten svårtydda 
och osäkra.

Trots ofullkomligheten ge dock hållf asthetsprovningarna bättre upplysningar 
om vidhäftningen än metoderna med enbart okulärbesiktning. Framför allt ge 
de bättre utslag i de fall, då bindemedlet med nöd och näppe håller stånd mot 
vattnet ensamt men ger vika, så snart vattnet får hjälp av yttre krafter. Föregås 
hållf as thetsunder sökningen i sådana fall av en mekanisk bearbetning av den 
vattenlagrade massan — exempelvis vältning i vatten — kan den ge ganska 
upplysande resultat. I vissa fall äro hållfasthetsundersökningar av detta slag 
den enda framkomliga vägen. Så är förhållandet, om bindemedlet är så segt, 
att det ej deformeras inom rimlig tid av de relativt svaga ytspännings- och vid- 
häftningskr af terna. Mekanisk bearbetning av massan före hållf as thetsundersök- 
ningen är emellertid nödvändig i sådana fall.

Okulärbesiktning och hållfasthets- eller svällningsmätningar på vattenlagrade 
massor äro de metoder, som vanligen tillgripas för att undersöka vidhäftningen. 
De ge endast relativa värden.

I detta meddelande kommer att beskrivas två andra av författaren utar
betade metoder att studera vidhäftningen, vilka dock endast äro användbara 
för bindemedel, lösningsmedel o. dyl., som äro så lättflytande, att de relativt 
snabbt deformeras av ytspännings- och vidhäftningskr af terna. A v stenmate
rialet användes i båda fallen en finkornig fraktion, sorterad inom relativt trånga 
gränser. Bindemedlet befinner sig alltså inneslutet i porer på samma sätt som i 
en beläggningsmassa.

Den ena metoden, som blott är kvalitativ, ger besked, om någon av de båda 
vätskorna vatten och bindemedel har förmåga att driva bort den andra från



stenytorna. Den är snabb och ger utslag i d å l i g a  f a l l ,  när vattnet enbart 
på grund av vidhäftningskrafterna och utan hjälp av yttre krafter driver undan 
bindemedlet. Den ger också utslag i b r a f a l l ,  när bindemedlet tränger tillbaka 
vattnet. Det sista inträffar tyvärr sällan och endast, om man tillsatt något 
förstklassigt vidhäftningsmedel.

Den andra metoden är kvantitativ och mer omständlig. Den möjliggör mät
ning av den kraft — vidhäftningskraften —, varmed bindemedlet bjuder mot
stånd mot undanträngningen. Vidhäftningskraften erhålles uttryckt i fysika
liska enheter, dyn/cm. Dessutom kan, om så önskas, randvinkeln i kontakt
punkten mellan sten, bindemedel och vatten beräknas även för det allmänna 
fallet, att bindemedlet ligger på en rå stenyta. För att kunna beräkna rand- 
vinkeln måste man emellertid känna ytspänningen mellan bindemedel och vatten. 
En ny metod att bestämma ytspänningen har utarbetats.

Apparaturen för bestämning av gränsytans rörelse — som benämnts rörelse
indikatorn (the Displacement Indicator) — utexperimenterades först. Den blev 
färdig år 1941. Samtidigt utfördes de första försöken att utarbeta en metod 
för mätning av vidhäftningskraften enligt den här tillämpade principen. Det 
tog dock något år, innan alla detaljproblem voro lösta. De egentliga, i det 
följande beskrivna vidhäftningsmätningarna i apparaten — som benämnts vid
häftningsmätaren (the Adhesion Tension Meter) — ha utförts efter år 1942. 
Metoden att mäta ytspänningen utarbetades i början av år 1943. Undersök
ningarna blevo starkt fördröjda av militärinkallelser och brådskande utred
ningar under och efter kriget.

Såsom redan framhållits, kunna apparaterna endast användas för lättflytande 
bindemedel o. dyl. Ämnena måste vara så lättflytande, att de inom rimlig tid 
röra sig i porerna under inflytande av ytspänningskrafterna eller relativt svaga 
yttre krafter. A v försök, utförda med flytande bindemedel och oljor, kan man 
emellertid i många fall draga slutsatser, som även gälla sega bindemedel. Sådana 
faktorer som stenmaterialets inverkan, olika vidhäftningsfrämjande medels effek
tivitet m. m. kunna sålunda studeras med dessa metoder.



STUDIER HUR GRÄNSYTAN MELLAN VATTEN 

OCH BINDEMEDEL RÖR SIG I PORERNA I ETT 

STENMATERIAL

RÖRELSEINDIKATORN

N å  R D E T  G Ä L L E R  att studera om kapillärkrafterna i gränsytan mellan en 
olja och vatten förmå sätta gränsytan i rörelse, så att denna förskjuter sig i 
porerna i stenmaterialet, ligger det nära till hands att låta undanträngningen 
ske i ett glasrör, genom vars vägg man kan studera förloppet. I glasröret fylles 
en lämplig fraktion av det stenmaterial, som skall undersökas, varpå olja och 
vatten fyllas i röret, så att stenlagret till hälften befinner sig i vatten och till 
hälften i olja. Man studerar härefter hur beröringsytan mellan olja och vatten 
förflyttar sig i röret.

Emellertid måste man härvid sörja för, att vätsketrycken på båda sidor om 
nämnda beröringsyta äro lika överallt i ytan och att de ej ändras, om berörings
ytan flyttar sig inom stenlagret. De krafter, som härvid verka störande, äro 
tyngderna hos oljan resp. vattnet.

Trycket blir lika överallt om gränsytan är horisontell, dvs röret bör pla
ceras vertikalt. Tryckändringarna, när gränsytan rör sig, kunna i hög grad 
minskas om man utnyttjar det förhållandet, att specifika vikten är nära lika 
för vatten och olja. Apparaten, fig. 2 och 3, är byggd på denna princip.

Apparaten består av två vertikala rör, ett grövre och ett smalare. Rören 
äro upptill och nedtill förenade med horisontella rör. I det nedre förbindnings- 
röret är insatt en kran. Som botten i de vertikala rören äro gummiproppar in
satta.1 I det grövre röret finnes en plattform, B, bestående av en perforerad 
skiva av mässing eller ev. glas, a. Plattformens fot stöder mot proppen i rörets 
nedre ände. På plattformen lägges ett filtrerpapper, b,2 och därovanpå ett prov 
av den fraktion av stenmaterialet, som skall undersökas.

Lämpligen användes fraktionen 0 .125— 0.25. Fraktionen skall vara tvättad 
fri från stendamm och torkad vid hög temperatur. Halva provmängden lägges 
på plattformen och packas, så att stenkornen äro väl i kontakt med varandra.

Därefter häller man den tyngsta av de båda vätskorna olja och vatten genom 
det smala röret, så att vätskan via det nedre förbindelseröret tränger upp i det

1 I syfte att eliminera event, inverkan av kapilläraktiva ämnen härrörande från gummit, kan 
man antingen använda fastsmälta glasbottnar eller inslipa.de glasproppar. Ur praktisk prov- 
ningsteknisk synpunkt äro emellertid gummiproppar att föredra.

2 V id försök med tjära användes hellre metallnät (se sid. 17).



Fig. 2 och 3. Rörelseindikatorn.
A. =  Glasapparat.
B. =  Mässings- (el. glas-) pelare med

a) perforerad skiva,
b) filtrerpapper eller nät.

C. =  Belastning av mässing (el. glas).
D. =  Glastratt, vars rör e) slutar i 

gränsen mellan de båda stenmate
riallagren c) och d).

E. =  Ställbar hållare för tratten.

Figs. 2 and 3. The displacement indi
cator.

A. — Glass apparatus. B. =  Brass (or 
glass) support with perforated plat
form  a) and filter paper h). C. =
Brass (or glass) load. D. — Funnel.
The stem of the funnel ends in the 
houdary between the two layers of 
aggregates c) and d). E. =  Adjustable 

clamp for funnel.

grövre röret och når plattformen med stenmaterialet. Vätskan suges då upp av 
kapillärkrafterna i stenmaterialet, pressande kornen nedåt och mot varandra, 
varvid god kontakt erhålles mellan stenkornen. Genom påfyllning avpassas 
vätskenivån i det smala röret, så att den kommer i höjd med ytan av sten
materialet, varefter kranen stänges. Härefter anbringas den fina tratten, D, 
och den återstående delen av fraktionen, d5 packas i röret samt belastas med 
mässingscylindern, C. Enär kranen är stängd, kan vätskan, som befinner sig i 
nedre delen av det grova röret, ej sugas upp i det nu påfyllda stenmaterialet. 
Detta fylles i stället med den andra, lättare vätskan på så sätt, att vätskan 
droppas ned genom tratten, varvid den uppsuges kapillärt av fraktionen, undan
trängande luften, som avgår uppåt.



Till slut fylles hela systemet med den lättare vätskan, så högt, att det övre 
förbindelseröret blir fyllt.

När sedan kranen öppnas, erhålles ett slutet rörsystem. Om någon av vätskor
na har benägenhet att driva undan den andra från stenmaterialet, förskjuter 
sig gränsytan i det grova röret och därmed även gränsytan i det smala röret. 
Rörelsen i det smala röret blir större och tydligare till följd av att röret är smalt, 
i cm:s förflyttning av gränsytan i stenmaterialet motsvarar ungefär 2 cm för
flyttning av gränsytan i smala röret.

När gränsytorna förskjuta sig, strömmar den ovanpåliggande vätskan genom 
det övre förbindelseröret. Om röret ej funnes, skulle det uppstå ett mothållande 
tryck, som växte snabbt, när gränsytorna försköto sig. Detta tryck skulle vara 
lika med höjdskillnaden mellan gränsytorna multiplicerad med den uppträngande 
vätskans specifika vikt. I apparaten blir det mothållande trycket däremot en
dast lika med höjdskillnaden multiplicerad med skillnaden mellan specifika 
vikterna för vätskorna, vilken skillnad vanligen är liten. Apparaten är alltså 
känslig och kan registrera även en ganska svag tendens hos vätskornas gränsyta 
att förflytta sig i stenmaterialet.

För att undersökningen skall förlöpa utan svårigheter, är det lämpligt att 
arbeta efter det försöksschema, som finnes angivet i bilaga 3.

Enär vittringseffekter kunna påverka vidhäftningen är det — för så vitt ej 
vittringseffekterna skola studeras — nödvändigt att arbeta med färska brott
ytor på stenpartiklarna. Även fukt och damm måste undvikas. Vid de i det 
följande beskrivna försöken tvättades fraktionen efter krossningen med vatten, 
varefter den torkades i värmeskåp vid n o °  C.

Vätskornas viskositet bromsar upp rörelsen, så att den blir långsammare. I de 
fall då ingen rörelse omedelbart kan iakttas, måste försöket, sedan kranen 
öppnats, utsträckas över så lång tid, att man är säker på att inte en långsam 
rörelse förekommer.

Ytterligare en faktor, som inverkar, är den tid, varunder vätskorna få vara 
i beröring med och inverka på stenmaterialet, innan undanträngandet igång- 
sättes. Vid försöken har denna tid, som benämnts »åldringstiden», i allmänhet 
varit 5— 10 min. Några försök ha utförts med 60 min. åldringstid.

FÖRSÖKSRESULTAT

Försök med olika oljor och olika stenmaterial.

I tabell 1 å sid. 15 sammanställas resultaten av försök med olika sten
material och olika oljor eller lösningsmedel utan tillsatser. I intet fall förmådde 
oljan tränga undan vattnet. I de, ofta förekommande, fall, då undanträngning 
ägde rum, var det alltid vattnet, som var den starkare parten och trängde 
undan oljan. I vissa fall avstannade rörelsen, när en viss undanträngning ägt



rum — i tabellen betecknad »Avst.». I andra fall fortsatte rörelsen ännu efter 
det att gränsytan i det grova röret flyttat sig 20 mm, då försöket i allmänhet 
avbröts. I tabellen har sådan fortskridande rörelse betecknats »Forts.». Om 
ingen rörelse förekommit, har detta angivits med »Ej».

Tabellen innehåller tre petroleumdestillat och tre tjärdestillat med olika de- 
stillationsgränser. De flyktigaste destillaten trängdes undan från stenytorna lät
tast och snabbast. Tjär destillaten mellanöl ja och tungolja kunde vattnet ej 
tränga undan. För det tunga petroleumdestillatet solarolja erhölls en mindre 
rörelse, som i allmänhet upphörde, när ytan i stenmaterialet rört sig ca 5 mm. 
Detta fenomen kommer att närmare behandlas längre fram.

Tabellen visar, att marmor var det enda av de undersökta stenmaterialen, 
som förmådde kvarhålla samtliga oljor. I kalkkvartsit och kvarts ur krossad 
normalsand voro gränsytornas rörelse långsammare än i övriga stenmaterial. 
Beträffande kvarts — som allmänt anses ha dålig vidhäftning — var detta

Tabell 1. Försök i rörelseindikatorn med några olika oljor och 
några olika bergarter. Åldringstid 5— 10 min.

Stenmaterial

Petroleumdestillat Tjärdestillat'
Kol-

svavlaNormal
bensin

SV 1035 
Motor
fotogen

SV 201 
Solar- 
olja

Ren
bensol

SV 197 
Mellan

öl j a

SV 200 
Tung- 

olja

i 2 3 4 5 6 7 8 9

SV  8053 Kvarts ur tysk nor-
m alsan d .................... Forts. Forts. Ej Forts. Ej Ej Forts.

SV  6211 K v a r t s it ...................... Forts. Avst. Ej Forts. Ej Ej Forts.
SV  6212 K a lk k v a rts it ............. Forts. Avst. Ej Forts. Ej Ej Forts.
SV  6226 Pegmatit .................... Forts. Forts. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  6866 Röd dalaporfyr . . . . Forts. Avst. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  1.630 Stockholmsgranit . . . Forts. Forts. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  6202 Amfibolit . . ............. Forts. Forts. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  6203 Uralitdiabas ............. Forts. Forts. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  6205 Hyperitdiabas ......... Forts. Forts. Avst. Forts. Ej Ej Forts.
SV  6206 Skarn från Herräng. Forts. Avst. Ej Forts. Ej Ej Forts.
SV  6210 Marmor (kalcit) . . . . Ej Ej Ej Ej Ej Ej Ej

Explana
tions to 
the table.

Table 1. Tests with petroleum, tar oils and various aggregates in the displacement indicator. 
Tim e of ageing: 5— 10  min. Forts. =  Continuous movement. Avst. =  Movement ceasing by  
degree. E j =  N o movement.

Petroleum distillates Tar distillates
Carbon
disul
phide

Aggregates Petroleum 
spirit pro 

analysi

S.V. 1035 
Power 

kerosine
S.V. 201
Gas oil

Benzene
Rectified

S.V. 197 
Middle 

oil

S.V. 200 
Heavy 

oil

i 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9



Explana
tions to 
the table.

överraskande. För att befria kvartsytorna från eventuell kalk m. fl. förore
ningar, tvättades kvartsen först med saltsyra och därpå med destillerat vatten, 
varefter försöket upprepades med vätskeparet bensol-vatten. Vattnet trängde 
nu fram betydligt snabbare än i den otvättade kvartsen. Rörelsen var dock 
alltjämt ganska långsam, jämförd med rörelsen i exempelvis porfyr, hyperit 
och granit.

Försök med kol.

För jämförelses skull utfördes några försök, där stenmaterialet var utbytt mot 
kol. Kolet utgjordes dels av träkol, dels av antracit, dvs stenkol med hög 
renhetsgrad.

Kol anses allmänt vara mer hydrofobt än de vanliga stenmaterialen. Av 
tabell 2 framgår också, att oljorna häftade betydligt bättre vid kolet än vid 
flertalet av de i tabell i uppräknade stenmaterialen. Oljornas affinitet till kolet 
var dock ej så god, att de trängde tillbaka vattnet. Anmärkningsvärt är, att 
solaroljan vek för vattnet. Denna undanträngning förlöpte dock långsamt och 
sakta avstannande. Ännu 45 timmar efter försökets igångsättande rörde sig 
gränsytan sakta. Den hade då flyttat sig 2 cm i det grova röret.

Vid undersökningar, som utförts av Bartell (se sid. 31), befanns kolsorter 
med olika härkomst och förbehandling uppvisa olika vidhäftningsegenskaper, 
vilket är förklarligt med hänsyn till kolsorternas komplexa sammansättning. 
Försöken i rörelseindikatorn hade blott till uppgift att ge en orientering om 
hur hydrofoba materiel förhålla sig i apparaten.

En komplikation vid dessa försök var, att vattnet endast ogärna vätte kolkornen vid 
den kapillära uppsugningen. Detta hade till följd, att kornen flöto på vattenytan. Vatt
net hade tydligen svårt att tränga undan luften från kolytorna. Särskilt besvärligt 
i detta avseende var träkolet, som var poröst och hade låg spec. vikt.

Försök med bituminösa bindemedel.

Tyvärr kan apparaten icke användas för segflytande bindemedel, enär dessa 
röra sig alltför långsamt. De vid försöken använda bindemedlen voro av lätt-

Tabell 2. Försök i rörelseindikatorn med kol och några 
olika oljor. Åldringstid j — 10 min.

Kolsort
Petroleumdestillat Tjärdestillat

Normal
bensin

SV 201 
solarolja

Ren
bensol

SV 200 
Tungolja

i 2 3 4 5

Träkol .................................. Ej _ Ej _
Antraoit .................................. Ej Forts. Ej Ej

Table 2. Tests with carbon and various oils in the displacement indicator.
Column 1 :  Pine charcoal and anthracite. Col. 2: Petroleum spirit pro analysi. Col. 3: Gas oil. 

Col. 4: Benzene, rectified. Col. 5: H eavy tar oil.



flytande typ. De utgjordes av tunn tjära och asfaltlösningar med ca 500 centi- 
stoks viskositet vid 15 0 C. Försöken utfördes vid 40° C, varigenom bindemed
lens lättflutenhet ytterligare ökades. Vid denna temperatur var viskositeten 50 å 
100 centistok.

Trots dessa åtgärder för att sänka viskositeten mötte försöken vissa svårigheter. När 
bindemedlen skulle sugas in i det torra stenmaterialskiktet, skedde insugningen lång
samt, beroende på att kapillärkrafterna, som voro de drivande krafterna, voro svaga i 
förhållande till motstånden. I allmänhet dröjde det en till flera timmar, innan sten- 
skikten voro fyllda med bindemedel. I en del fall var uppsugningen ej jämn, utan 
stenmaterialet blev »marmorerat». Härtill kom vid försöken med tjära, att porerna 
blevo igentäppta i det filtrerpapper, som låg omedelbart under stenmaterialet, med 
påföljd att uppsugningen ganska snart avstannade helt. Den sistnämnda olägenheten 
kunde dock avhjälpas, genom att man bytte ut filtrerpapperet mot en trådduk med 
0.125 mm maskvidd. Fenomenet visar nödvändigheten av att porerna i stenmate
rialet äro vida. I annat fall finnes risk, att bindemedlen förändras.

I tabell 3 visas resultaten av försök med tjära T  15 och med asfaltlösningar 
av typ MA 15. Asfaltlösningarna hade samma viskositet, men innehöllo olika 
slag av lösningsmedel, nämligen petroleumolja och tjärolja. De två stenmate
rialen äro representativa för sådana bergarter, som benämnas »basiska» och 
»sura».

A v tabellen synes, att tjäran och den tjäroljehaltiga asfaltlösningen höllo 
stånd mot vattnet, medan den asfaltlösning, som innehöll petroleumolja, gav 
vika. Mellan de två stenmaterialen rådde, att döma av dessa försök, ingen 
skillnad.

Gränsytans rörelsehastighet.

Gränsytan rör sig med mycket olika hastighet för olika material. Exempelvis 
krävdes för de första 5 mm förflyttning av gränsytan vid kombinationen am- 
fibolit-bensin-vatten ca 6 sek., medan samma förflyttning för kombinationen 
pegmatit-fotogen-vatten krävde ca 30 sek. Den drivande kraften härrör från

Tabell j .  Försök i rörelseindikatorn med asfaltlösningar och 
tunn tjära. Åldringstid 5— 10 min. Temp. =  40° C.

Stenmaterial

Asfaltlösning M A 15 
(61 %  asfalt A  130 
+  39 %  motorfoto

gen)

Asfaltlösning M A 15 
(51 °/o asfalt A  120 

+  49 °/o tungolja)

SV 202 
Tjära T  15

1 2 3 4

SV  6205, hyperitdiabas . . Forts. E j Ej
SV  6226, pegmatit ........... Forts. Ej Ej

Table 3. Tests with cut back asphalts and flu id  tar in the displacement indicator at 400 C. 
Column 1 :  Aggregates. Col. 2: Cut back asphalt containing 39 per cent’ power kerosine. Col. 

3: Cut back asphalt containing 49 per cent' heavy tar oil. Col. 4: Priming tar.

Explana
tions to 
the table.



kapillärkraften i gränsytan, medan de mothållande krafterna äro dels ström- 
ningsmotstånden i porerna och dels skillnaden i tyngd, på grund av olika 
specifik vikt hos vätskepelarna. Även om dessa mothållande krafter reducerades 
till noll, skulle dock gränsytans rörelse bli fördröjd, emedan utbytet av vätske- 
molekylerna, som äro i kontakt med stenytorna, ej kan ske momentant (jäm
för de förhållanden, som råda, när vatten driver undan en fotogenfilm från 
en glasyta).

Strömningsmotstånden bero av stenmaterialporernas storlek och form samt 
av viskositeterna för vätskorna och kunna variera inom vida gränser. Det är 
möjligt att bestämma storleken av dessa motstånd experimentellt för varje 
särskilt fall.

För detta ändamål sörjer man för att gränsytorna mellan vätskorna i de båda rören 
i apparaten stå på mycket olika höjd före försöket, så att stenmaterialet befinner sig 
helt inneslutet i den vätska, vars strömningsmotstånd för stenmaterialet i fråga skall 
undersökas. I det grova röret står alltså vid försökets början gränsytan antingen några 
cm ovanför eller några cm under stenmaterialskiktet. Startar man försöket genom 
att öppna kranen, sträva gränsytorna i de båda rören att ställa sig i samma höjd, 
varvid den ena vätskan strömmar genom stenmaterialets porer. Av gränsytornas rörelse- 
hastighet och den kända tryckskillnaden kan man beräkna vätskans strömningsmot
stånd enligt kända lagar.

Vid dylika försök, utförda med vätskeparet bensol-vatten, varvid vattnet var den 
genomströmmande vätskan, visade det sig, att genomströmningstiden för vattnet var 
ganska lika i olika stenmaterial (porfyr, kalkkvartsit och kvarts från krossad normal
sand). Härav kan man draga den slutsatsen, att de mycket stora variationer i undan- 
trängningshastighet, som i vissa fall observerats, endast till en mindre del ha berott 
på, att stenmaterialporerna ha olika storlek och form. Försök utfördes också med olika 
oljor (bensin, fotogen, solarolja), som fingo strömma genom ett och samma stenmaterial 
(pegmatit). Härvid erhöllos mycket olika genomströmningstider, vilket visar att oljor
nas beskaffenhet avsevärt bör inverka på undanträngningstiden. Det är också för
ståeligt, att oljornas starkt varierande viskositet och spec, vikt bör inverka.

Sedan man bestämt motstånden, kan man beräkna den kraft, som erfordras för att 
gränsytan mellan de båda vätskorna skall förflytta sig genom stenmaterialet med den 
observerade hastigheten. Ju större denna kraft är, desto större benägenhet har den ena 
vätskan att tränga undan den andra, och kraften bör sålunda kunna användas som 
mått på »undanträngningsbenägenheten». Ur teoretisk synpunkt är det emellertid tvek
samt, om »undanträngningsbenägenheten» är ett mått på vidhäftningen, som man ju 
närmast önskar bestämma. Med hänsyn dels härtill och dels till att en annan metod 
utarbetats (se nedan), med vilken vidhäftningskraften kan bestämmas tillförlitligt, ha 
några kalkyler icke gjorts rörande undanträngningshastigheten. Följande iakttagelser 
torde dock ha ett visst intresse.

Åldringstiden inverkar på rörelsehastigheten på sådant sätt, att rörelsen sker 
långsammare efter lång åldringstid än efter kort. Gränsytans rörelsehastighet 
avtar därför med tiden. Det tidsintervall, inom vilket gränsytan var i rörelse 
i apparaten, var dock ofta så kort, att åldrandet under detta tidsintervall ej 
hann märkbart ändra rörelsehastigheten. Kurvorna över gränsytans rörelse som 
funktion av tiden äro därför oftast praktiskt taget räta (se fig. 4).



Fig. 4. Gränsytans rörelse som funktion 
av tiden för systemet vatten-SV 6226 
pegmatit-olja.

Fig. 4. The movement of the interface in 
mm as a function of time (in sec.) for the 
system water—pegmatite (SV  6226)—oil. 
The oils are petrol, power kerosine 
(SV  1035) and gas oil (SV  201). 
Horizontal: time in sec.
Vertical: displacement in mm.

Solaroljans rörelse upphörde fullständigt, när gränsytan rört sig ca 5 mm, 
oberoende av stenmaterialets art (tab. 1). Att rörelsen kan fullständigt av
stanna är ur flera synpunkter betydelsefullt. Fenomenet har underkastats en 
närmare undersökning.

Man kan tänka sig flera anledningar till att rörelsen upphörde. Det ligger 
kanske närmast till hands att anta, att de drivande krafterna i gränsytan äro 
så små, att de uppvägas av det mottryck, som uppstår till följd av olika specifik 
vikt hos vätskorna, när vätskepelarna förskjutit sig ett stycke. Vid ett försök, 
där gränsytorna redan i utgångsläget hade en nivåskillnad av 8 mm, startade 
emellertid rörelsen oberoende av mottrycket och fortsatte såsom förut ca 5 mm 
för att sedan avstanna. Mottrycket kan således ej ha varit orsaken till avstan
nandet. — Förflyttningen av gränsytan från utgångsläget till slutläget kräver 
ganska lång tid, ca 100 minuter. Det kan tänkas, att under denna tid en lång
sam reaktion mellan stenmaterialet och oljan hinner ske i sådan omfattning, 
att vidhäftningen därigenom förbättras tillräckligt för att rörelsen skall upp
höra. Försök med gränsytorna i olika utgångsnivå och 120 min. åldringstid, 
innan rörelsen fick sätta igång, visade emellertid, att även denna hypotes är 
oriktig. Man fick nämligen alltjämt ca 5 mm rörelse. — Ej heller kan direkt 
igensättning av porerna i stenmaterialet ha varit orsaken. Ett försök med amin- 
haltig solarolja gav nämligen obegränsad rörelse, nu dock i sådan riktning att 
oljan drev undan vattnet. — Den rimligaste förklaringen till att rörelsen av
stannar synes vara, att själva undanträngningsförmågan minskar allt efter som 
oljan viker och vattnet kommer i beröring med nya, av oljan övergivna sten- 
partiklar. Sannolikt anrikas så småningom partiklar eller molekyler av polär 
art, som ändra ytspänningen i gränsskiktet mellan olja och vatten.

I syfte att öka oljeutbytet har man på oljefälten använt en metod att införa 
vatten i de oljeförande jordlagren. Vattnet tränger därvid undan oljan. Om 
borrhålen äro lämpligt placerade, kan man få vattnet att driva oljan i riktning 
mot det borrhål, ur vilket oljan utvinnes. Emellertid har man funnit, att vattnets 
undandrivande förmåga minskar allt efter som vattenfronten rör sig framåt; 
ett förhållande som är i analogi med ovan för solarolja-vatten beskrivna iakt
tagelse.



Fenomenet har säkerligen betydelse för bituminösa vägbeläggningar med fina 
porer, dvs s. k. täta beläggningar. Aktiviteten hos vatten, som tränger in i de 
fina porerna i en »tät» beläggning blir sannolikt ganska snart nedsatt av 
kapilläraktiva ämnen och utbytet av vattnet mot friskt vatten sker endast 
långsamt. I en öppen beläggning med vida porer är den inträngande vatten
mängden större, varjämte vattenutbytet kan ske snabbt. I en öppen beläggning 
kan vattnet därför angripa med full kraft genom hela beläggningen, medan 
det för en tät beläggning huvudsakligen får nöja sig med att angripa ytan.

Inverkan av blandningstemperatur, adsorptionsvattenskikt m m.

Erfarenheten har visat, att beläggningsmassor, som tillverkats genom bland
ning av stenmaterial och bindemedel i varmt tillstånd, ofta ha bättre mot- 
ståndsförmåga mot vatten än sådana massor, som tillverkats utan upphettning. 
Till en del beror detta på att man till de varmblandade massorna i allmänhet 
använder bindemedel, som äro mer segflytande än de bindemedel, som användas 
till de kallblandade massorna. Själva upphettningsproceduren synes emellertid 
också verka gynnsamt, så som framgår av följande försök, utförda med motor
fotogen, SV  2685, och två olika bergarter, pegmatit, SV  6226, och hyperit- 
diabas,, SV  6205.

Såsom framgick av tabell 1 undantränges motorfotogen av vatten från de 
flesta stenmaterial. Vid försöken enligt tabell 1 hade fotogenen vid rumstem
peratur sugits upp kapillärt i stenmaterialet i apparaten. Vid nedan beskrivna 
försök modifierades metodiken, så att en i förväg blandad massa av fotogen 
och stenmaterial kunde provas. Blandningsbetingelserna för denna massa varie
rades.

Stenmaterialet torkades på olika sätt och hälldes under omrörning i fotogenen, var
efter stenmaterialet fick sedimentera och överskottet av fotogen dekanterades bort. I 
rörelseindikatorn fick vattnet, som var den tyngre vätskan, sugas upp kapillärt på 
vanligt sätt i det undre stenlagret. Härefter packades massan av fotogen och sten
material som ett övre lager ovanpå det våta stenlagret. Packningen utfördes med en 
glasstav och skedde i flera skikt, varvid fotogenhalten var så riklig, att fri fotogen 
erhölls på ytan. Till slut fylldes övre delen av apparaten på vanligt sätt med fotogen.

Massorna tillverkades på fyra olika sätt. Blandningsbetingelserna voro följande:
A. Stenmaterialet torkat vid n o ° och därefter lagrat en tid i rumsluft. Blandning 

med fotogen vid rumstemperatur.
B. Stenmaterialet i förväg torkat i värmeskåp i 2 timmar vid 150° C, hastigt över

fört till exsickator med fosforpentoxid, där det fick svalna och förvarades 1 —2 dygn. 
Därefter blandning med motorfotogen vid rumstemperatur.

C. Stenmaterialet i förväg torkat i värmeskåp i 2 timmar vid 180° C, överfört 
varmt till ett torkat och uppvärmt insmältningsrör (ampull). Detta upphettades sedan 
ytterligare 2 timmar vid 180° i värmeskåp, varefter röret hopsmältes, medan det var 
varmt. Sedan röret svalnat, avbröts dess spets under fotogen, som i förväg upphettats 
till 1800 C och fått svalna. Fotogenen sögs därvid in i röret och vätte stenmaterialet.

D. Stenmaterialet i förväg torkat i värmeskåp i 2 timmar vid 150° C. Omedelbart 
blandat med varm motorfotogen vid 150° C.



Massan A innehöll stenmaterial, som fått tillfälle att ur rumsluften upptaga 
ett adsorptionsskikt av vatten och/eller luftmolekyler. Normalt skulle ett sådant 
stenmaterial benämnas torrt.

Massan B innehöll stenmaterial, som fått tillfälle att ur luften upptaga ett 
adsorptionsskikt av luftmolekyler. Luften i exsickatorn var extremt torr och 
adsorption av vattenmolekyler till stenytorna nästan omöjliggjord. Vid rutin
mässigt laboratoriearbete brukar exsickator med fosforpentoxid användas för 
att få fullständigt uttorkade prov.

I massan C hade alla åtgärder vidtagits för att avlägsna och utestänga vat
tenmolekylerna från stenytorna. Däremot kunde adsorption av luftmolekyler 
obehindrat äga rum.

I massan D, framställd genom varmblandning, voro ej blott vattenmoleky
lerna avlägsnade utan sannolikt var även luftadsorptionsskiktet avlägsnat eller 
åtminstone försvagat. I massan hade därtill eventuella reaktioner mellan (po
lära) molekyler i fotogenen och i stenmaterialet blivit påskyndade, genom att 
blandningen skedde vid förhöjd temperatur.

Mellan massorna av typ A och B erhölls ingen skillnad i undanträngning, 
såsom framgår av tabell 4. Vattnet trängde undan fotogenen vid båda typerna 
ungefär lika fort och ganska snabbt. Ej heller märktes någon större skillnad 
mellan massor med hyperit-diabas och med pegmatit. Vattnet trängde visser
ligen långsammare fram i hyperitmassan men skillnaden var ej större, än att

Tabell 4. Ungefärlig rörelsehastighet för gränsytan i rörelseindikatorns grova rör 
för blandningar mellan motorfotogen och stenmaterial, tillverkade 

under olika blandningsbetingelser.

Blandningsbetingelser
Tid, erforderlig för att gränsytan i det grova röret 

skall flytta sig 5 mm från utgångsläget.

Pegmatit Hyperit-diabas

1 2 3

Metod A  ..........................................
B ......................................
C  .............................................

» D .............................................

1 Värdet uppskattat

15 sek. 
15 » 

50—75 »
2—4 min.

20— 25 sek. 
25 »
10 tim.1 

40— 80 min.

Table 4. Approxim ate speed of the displacement o f the interface in the displacement indicator 
for heavy kerosine and SV  6226 pegmatite or SV  6205 hyperite-diabase under different mixing 
conditions (A —D).

Column 1 :  Method A : Aggr. heated to n o °  C  and stored in air in the laboratory. Method B : 
Aggr. heated to 150 ° C  for 2 hours and stored in a desiccator over phoshorus pentoxide for 1 — 2 
days. Method C : Aggr. heated to 180° C for two hours, transferred hot' to a serum ampoule, 
heated for another two hours to 180° C. Ampoule sealed hot, allowed to cool, inserted in cool 
kerosine that previously had been heated to 180° C. T ip of ampoule broken and kerosine al
lowed to enter and mix with aggregate. Method D : Aggr. mixed with kerosine at 150 ° C.

Col. 2 and 3: Time in seconds, hours and minutes, necessary for 5 mm movement.

Explana
tions to 
the table.



den kunde bero på olika packningsgrad. Långt drivna åtgärder i syfte att 
avlägsna vattnet medförde således ingen förbättring i vidhäftningen.

Med massorna av typ C och D var förhållandet ett annat. Rörelsen var starkt 
fördröjd i jämförelse med typ A, särskilt för hyperit-diabasen. Avlägsnandet 
av de allra sista resterna av vatten var således en starkt vidhäftningsfrämjande 
åtgärd. Skillnaden mellan olika stenmaterial var också avsevärd: För bland- 
ningstyp C tog det exempelvis för ett prov 19 timmar för gränsytan att röra 
sig 7.5 mm, om stenmaterialet i massan var hyperit-diabas. I motsvarande 
massa med pegmatit tog samma rörelse blott ca 1 ^  minut. Spridningen i för- 
söksvärdena vid dessa försök var stor, vilket är förklarligt med hänsyn till 
svårigheten att arbeta fullständigt »rent». Tendensen var dock påtaglig.

Ovanstående iakttagelser om de sista vattenresternas inverkan på vidhäft
ningen överensstämma med erfarenheter, som gjorts i väginstitutets prov vägs
maskin. Om bindemedlet och stenmaterialet ha hög temperatur, när de komma 
i beröring med varandra, förbättras vidhäftningen högst betydligt. För att man 
skall vara säker på, att allt vattnet är bortdrivet, måste temperaturen, när be
röringen sker, vara ett gott stycke över vattnets kokpunkt. — Ytterligare för
sök rörande temperaturens inverkan finnas beskrivna på sid. 67.

A v tabell 1 framgår, att vattnet ej förmådde driva undan bensol från mar
morprovet, SV  6210. Marmorn var i förväg torkad vid n o °  C och en tid lagrad 
i rumsluft. I syfte att undersöka om möjligen hög luftfuktighet kunde försämra 
den i detta fall goda vidhäftningen, utfördes försök med marmorprov, som 
lagrades i luft av olika fuktighet, viss tid, och därpå prövades i rörelseindikatorn 
med bensol-vatten. Lagringen skedde under 10 dagar i exsickatorer med luft 
av olika relativa fuktigheter: 16, 34, 55 och 87 % . I intet fall förmådde 
vattnet undantränga bensolen. Ett långtidsförsök med marmor, som lagrats 
under 65 dygn i luft med 87 %  relativ fuktighet, gav samma resultat. I 
systemet granit-solarolja-vatten med graniten i förväg lagrad under 58 dygn i 
luft med 87 %  fuktighet, drev vattnet undan solaroljan 4 mm, varefter rörel
sen avstannade i full överensstämmelse med tidigare refererade försök med 
granit, torkad vid n o °  C och därefter omedelbart provad. Dessa resultat tyda 
på, att variationer i luftfuktigheten inte ha så stor betydelse. Det är sannolikt 
att de första spåren av vatten ha den starkaste inverkan, och dessa små vatten
kvantiteter erhållas även ur torr luft. Emellertid får man ej av dessa fåtaliga 
försök draga för vittgående slutsatser. En sådan faktor som stenmaterialets 
porositet kan spela en roll. Vidare uppstå i praktiken vid hög relativ luftfuktig
het och temperaturvariationer gärna kondensvattenskikt på stenytorna, vilka 
givetvis försvåra vidhäftningen.



BEGREPPEN VIDHÄFTNINGSKRAFT, YTSPÄN
NING OCH RANDVINKEL SAMT MÖJLIG

HETERNA ATT BESTÄMMA DESSA 
STORHETER EXPERIMENTELLT

F i g  UR 5 föreställer en bindemedelsdroppe, som är utbredd på en plan sten- 
yta, omgiven av vatten.1

Förutsätter man att bindemedelsdroppen är lättflytande, kommer den punkt 
A, i vilken de tre ämnena teoretiskt mötas, att förflytta sig under inverkan 
av ytspänningarna, tills jämvikt uppträder mellan de krafter, som skära var-

tfvb =  ytspänning mellan vatten och bindemedel 
=  » » bindemedel och sten

övs =  » » vatten » »

Fig- 5-

andra i punkten A och som påverka rörelsen i stenens plan. A v de tre ämnena, 
som mötas i punkten A är ett — stenen — odeformer b ar t, varför punkten A 
måste röra sig längs det plan, som angives av stenytan. Det matematiska villkoret 
för att punkten A skall ligga orörlig är följande:

^bs —  COS CCo ............................................................ ( 0

För att bindemedlet skall breda ut sig till ett tunt skikt över stenytan måste 
vid jämvikt a0 vara lika med o, dvs cos a0=  i. Villkoret för att bindemedlet 
skall driva undan vattnet och breda ut sig obegränsat över stenytan är alltså:

^vs öbs ^  Öyb

För övs — abs infördes i meddelande 60 beteckningen vidhäftningskraft. Mot
svarande benämning för denna storhet är i tyskspråkig litteratur Haftspannung 
och i engelskspråkig litteratur Adhesion Tension. a0 benämnes randvinkel (Rand- 
winkel, Contact Angle, Interfacial Contact Angle).

Om bindemedelsdroppen befinner sig på en skrovlig stenyta, är det praktiskt 
taget omöjligt att bestämma vare sig avs — obs eller a0. Såväl vidhäftningskraft 
som randvinkel förbli därför i detta fall okända. Däremot kan ytspänningen avb 
mellan bindemedlet och vattnet bestämmas, om än med svårighet, om blott 
bindemedlet ej är alltför segflytande. avb är oberoende av stenmaterialet.

Studerar man i stället en gränsyta mellan bindemedel och vatten, vilken be
finner sig inuti en kapillär av diameter d i en sten enligt omstående skiss, fig. 6, 
finner man följande villkor för jämvikt:

1 Fig. 5 är hämtad ur medidel. 60, som mera ingående behandlar teorierna om vidhäftningen 
och de krafter, som verka i gränsytorna.



jcd2
(öYS — tfbs) 7c d — (hy Qy +  h\> Qb) g  där £>v och

4
£>b =  spec, vikten för vatten resp. bindemedel.

Alltså (avs — Obs) =  — (hy @y +  hb Qb) g . . (2) 
4

dvs: Oys — o'bs =  — av det yttre tryck, som f ord- 
4

ras för att gränsytan skall vara orörlig . . (2 a)

I detta fall kan tydligen avs — abs bestämmas utan att a0 och avb behöva 
bestämmas.

Om man kunde tillverka en kapillär i stenen, såsom skissen antyder, skulle 
man genom att successivt ändra trycket (hy qv +  /?b £b/) g till slut kunna åstad
komma ett jämviktstillstånd, så att gränsytan låge stilla någonstans inuti ka
pillären. Härefter kunde vidhäftningskraften beräknas av mätbara storheter.

Att framställa fina stenkapillärer av den angivna typen och genomföra en 
provning med dem bereder dock stora praktiska svårigheter. Kapillärerna måste 
nämligen ha känd diameter och rena väggytor, utan spår av borrmaterial eller 
dylikt. Den ensamma kapillären kan emellertid ersättas med kapillärerna mellan 
kornen i en krossfraktion av stenmaterialet ifråga. Härigenom undgår man 
svårigheten med framställningen av kapillärerna. Andra svårigheter uppträda 
emellertid i stället.

Alla kanalerna mellan stenkornen ha ej samma diameter. I stället för den 
verkliga diametern får man en genomsnitts- eller ekvivalent-diameter, som måste 
bestämmas experimentellt. Detta kan ske enligt olika metoder.

Ekvivalent-diametern är emellertid beroende av kornens packningsgrad. Pack- 
ningsmetoden måste därför vara sådan, att den ger konstant packningsgrad.

En annan svårighet, som måste övervinnas, är, att bindemedlet skiljer kornen 
från varandra, så att sammanhängande stenväggar, längs vilka gränsytorna 
kunna krypa, ej mer erhållas. Gränsytornas krypning från korn till korn för
svåras därigenom. För att undersökningen skall förlöpa störningsfritt är det 
viktigt, att man sörjer för, att kornytorna ligga i inbördes kontakt, även efter 
det att bindemedlet tillförts.

För segflytande bindemedel kan vidhäftningskraften ej bestämmas enligt denna 
metod. Bindemedel med hög viskositet deformeras alltför långsamt under in
verkan av den svaga vidhäftningskraften.

Även i fråga om bestämningen av avb,som ingår som okänd variabel i ekv. 1, 
gäller att bindemedlet ej får vara för segflytande, om avb skall kunna bestäm
mas. Det finnes flera metoder att bestämma ytspänningen mellan två vätskor. 
A v det följande framgår, att det i detta speciella fall endast är ett par metoder, 
som äro lämpliga, och att det är ganska besvärligt att bestämma avb.



När avs — abs och avb bestämts, kan den tredje obekanta i ekv. i beräknas. 
Det teoretiska värdet av randvinkeln a0 blir därmed känt.

Förf. har vid ovanstående härledning av vidhäftningskraften utgått från den 
allmänt kända ekv. (i), vilken grundar sig på den »klassiska» åsikten att yt
spänningar och randvinklar äro oföränderliga och väldefinierande material- 
konstanter. I verkligheten inträffa emellertid flera störningar,, som göra, att de 
klassiska åsikterna ej hålla streck och att vidhäftningen blir betydligt mer 
komplicerad. Detta kommer att framgå av det följande.

En komplikation, som redan här måste omnämnas, är att vidhäftningen upp
visar stark hysteresis. Jämviktstrycket blir därför icke skarpt markerat. Gräns
ytan ligger stilla ej blott vid ett visst tryck utan vid alla tryck inom ett visst 
tryckintervall, som ibland kan vara brett. Man får bestämma gränserna för detta 
tryckintervall, dvs de två tryck, som äro så beskaffade, att de nätt och jämnt 
förmå sätta gränsytan i rörelse i ena eller andra riktningen.

Även om förhållandena sålunda äro mer komplicerade än som antagits vid 
ovanstående härledning, är dock den angivna metoden tillförlitlig helt oberoende 
av de klassiska teorierna. Enligt metoden bestämmas två tryck. Det ena är det 
lägsta vattentryck, som erfordras för att bindemedlet skall vika i stenporerna. 
Detta vattentryck utgör det extra yttre tryck, varav vattnet måste få hjälp, om 
det skall förmå driva undan bindemedlet.

Bindemedlets vidhäftningskraft är således =  det maximala motstånd, som 
bindemedlet förmår prestera på stenmaterialet i fråga, om det utsättes för vatten 
under tryck.

Det andra trycket, som bestämmes, är det lägsta tryck, som bindemedlet måste 
ha för att kunna driva undan vattnet. Detta tryck ger

Vattnets vidhäftningskraft — det maximala motstånd, som vattnet förmår 
prestera på stenmaterialet i fråga, om det utsättes för bindemedlet under tryck.

För att beteckna vidhäftningskraft, definierad och mätt på detta sätt, använ
des i fortsättningen ett särskilt tecken 2 .  Där tveksamhet kan råda om det är 
bindemedlets eller vattnets vidhäftningskraft som avses förtydligas tecknet med 
ett index b̂indemedel resp. v̂atten* Dimensionen av 2  är dyntcm.

Så länge de klassiska teorierna äro giltiga är 2h-1Tlåemeåei = — ^ V a t t e n — b̂s-

I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet konstruerade F. E. Bartell och 
dennes medhjälpare en provningsapparat, baserad på ovannämnda principer, 
med vilken vidhäftningskraften kunde bestämmas i pulverformiga massor. Med 
denna apparat utfördes omfattande försök, bland annat beträffande vattnets 
förmåga att undantränga petroleumoljor i sand. Bartell hade fått uppdraget 
att undersöka denna fråga av en amerikansk kommitté, som arbetade med att 
öka utbytet från oljefälten. I följande kapitel kommer Bartells försöksmetodik 
att beskrivas samt några undersökningsresultat, som äro av särskilt intresse. Be
träffande Bartells intressanta och omfattande undersökningar hänvisas i övrigt 
till de skrifter, som han och hans medhjälpare publicerat.



F. E. BARTELLS FÖRSÖK

F örsöksappar atur.

V o  SIN A  FÖRSÖK har Bartell använt flera olika metoder, såsom försök med 
kapillärer av glas, mätning av randvinkeln för droppar på blanka ytor, adsorp
tion vid pulver, sedimentationsförsök m. fl. Den metod, som Bartell anser vara 
värdefullast och mest har använt, är den, som han benämner The pressure of 
displacement method for measuring adhesion tension. Försöksmetodiken utar
betades ursprungligen av F. E. Bartell och H. J. Osterhof.1 Den har sedermera 
använts av ett flertal medhjälpare till Bartell och med tiden ändrats i avseende 
på vissa detaljer. Följande beskrivning har sammanställts ur arbeten av Bartell, 
Ch. E. Whitney2 och H. Y . Jennings.3 4

Den viktigaste delen av apparaten (fig. 7) var tryckcellen (A) (»the displace
ment» eller »the pressure cell»), som bestod av en starkväggig mässingsbehållare 
med ca 25 mm inre diameter. Cellens ena gavel var genomborrad av en kanal, 
som fortsatte i ett kopparrör (G). Som andra gavel fungerade en kolv, som 
slöt tätt till behållaren och fasthölls av bultar. I kolven fanns också en kanal, 
till vilken var ansluten en glaskapillär, det s. k. observationsröret (B). Bortsett 
från de två kanalerna var cellen efter hopsättning lufttät, såsom prov vid 
100 atm. övertryck visade. Den övriga delen av apparaten bestod av en modi
fierad kvicksilvermanometer, till vilken tryckcellen kunde anslutas med det 
förut nämnda kopparröret (G). Med tillhjälp av manometern kunde man åstad
komma önskat tryck i tryckcellen.

Före försöket krossades och siktades det fasta ämnet till ett fint pulver av 
ca 0.05— 0.075 mm kornstorlek (200— 300 mesh). Detta pulver packades hårt i 
tryckcellen, varvid man erhöll ett membran eller en brikett (H), genomdragen 
av fina kapillärer.

Packningen skedde ursprungligen i en press med ca 150 kg/cm2 tryck, varvid 
bultarna till locket drogos åt, innan presstrycket lättades. Sedermera gick man 
över till att packa pulvret genom instampning, varvid en fallvikt fick falla fritt 
mot pulvrets yta, som var täckt av en linneduk för att inte pulvret skulle 
damma bort. Packningsarbetet varierades efter pulvrets hållbarhet. Efter pack
ningen klämdes kolven fast med bultarna.

1 F. E. Bartell &  H. J .  Osterhof: Colloid Symposium Monograph del V/1928 sid. 1 13 .
2 F. E. Bartell &: Ch. E. Whitney: Journ. Phys. Chem. vol. 36 (1932) sid. 31115— 3126.
3 F. E. Bartell &  H. Y . Jennings: Journ. Phys. Chem. vol. 38 (1934) sid. 495— 501.
4 Bartell har i regel haft någon medarbetare vid sina olika försök. För korthetens skull om- 

nämnes i fortsättningen endast Bartells namn i texten. Namnen på medarbetarna vid de olika 
försöken framgå av litteraturanvisningarna.



Fig. 7. Bartells apparatur. A. =  Tryckcell. B. =  Ohservationsrör. C. =  Glasbehållare, ansluten 
till manometern D. E. och F. =  Tillsats till manometern, varmed trycket kan regleras. 

G. =  Kopplingsrör av koppar mellan tryckcellen och manometern. H. =  Det' 
sammanpressade provet i tryckcellen.

Fig. 7. F. E. Bartell’s displacement cell. A . =  Displacement cell. B. — Indicator tube. C. =  Bulb , 
intermediate section. D. =  Manometer tube. E. =  A uxiliary tube. F. =  Mercury reservoir and 

drop control. G. =  C opper tube. H. =  Compacted powder sample.

N ote: The drawing of the manometer is uncertain as to its details, since it has been drawn  
after an indistinct half-tone print in one o f Bartell’ s publications.



Härefter ordnade man så, att tryckcellen blev till hälften fylld med den ena 
vätskan och till hälften med den andra. Kombinationen vätska-luft kunde också 
provas, i vilket fall ena hälften av tryckcellen fylldes med luft. Förfarandet 
vid påfyllningen var rätt så komplicerat, såsom framgår av följande beskriv
ning. Observera, i vilken ordning stenmaterialet kommer i beröring med de 
övriga ämnena.

När tryckcellen var iordningställd, sögs vätskan, som skulle undersökas, in i tryck
cellen, så att denna blev fullständigt fylld och vätskan kom fram i observationsröret. 
Förloppet av försöket blev härefter något olika, beroende på om undanträngningen 
skulle verkställas med luft eller med en annan vätska.

Enklast var försöket med en vätska mot luft. I detta fall anslöts tryckcellens kop
parrör till manometern och trycket ökades så småningom, tills gränsytan mellan luft 
och vätska började röra sig i porerna i pulvret. Rörelsen följdes i observationsröret. 
Den långsamma tryckökningen åstadkoms genom att man droppade kvicksilver i mano
meterns sidoarm (E). Så snart vätskan i observationsröret (B) rörde sig tydligt och med 
konstant hastighet, stängdes kranen till sidoarmen. I fortsättningen levererades trycket 
enbart av kvicksilverpelaren i manometerns mittarm (D), vilken pelare sjönk alltefter
som vätskan i tryckcellen vek undan. När trycket sjunkit till ett visst belopp, avstanna
de rörelsen och trycket blev härefter konstant. Detta jämviktstryck, som befanns vara 
detsamma vid upprepade försök, avlästes och var ett mått på undanträngningsmot- 
ståndet (»The Displacement Pressure»).

I de fall, då man önskade studera hur två vätskor trängde undan varandra, förfors 
på följande sätt: Tryckcellen och hela observationsröret fylldes med den av de två 
vätskorna, som man förmodade hade den största undanträngningsförmågan. Om exem
pelvis de två vätskorna utgjordes av olja och vatten och pulvret förmodades vara 
hydrofilt, fylldes alltså tryckcellen och observationsröret med vatten. Den andra vät
skan fylldes i glasbehållaren (C), som var losstagen från manometern och kopplad till 
röret G. För att skapa en luftfri gränsyta mellan de två vätskorna och i övrigt bli av 
med luften i systemet applicerade man ett så högt övertryck i observationsrörets ytter
ände, att vätskan i tryckcellen trängde genom röret G och ut i glasbehållaren C. Genom 
att luta på behållaren kunde man därpå bringa vätskorna i kontakt med varandra 
och skapa den önskade luftfria gränsytan, varefter denna gränsyta pressades tillbaka in 
i tryckcellen. Härefter anslöts tryckcellen till manometern och försöket genomfördes 
såsom vid försöket med luft.

Försöksmetodiken enligt ovan innebar, att pulvret först blev fullständigt vätt 
av den vätska, som hade den största affiniteten för pulvret. Genom övertryck 
pressades sedan den andra vätskan in i pulvret, varvid man mätte det minimi- 
tryck, som erfordrades för att rörelsen nätt och jämnt skulle fortsätta. Den star
kaste vätskan vek alltså för den svagare. Såsom framgår av det följande blir 
emellertid trycket ett annat, om rörelsen går i motsatt riktning, så att den star
kaste vätskan i stället är framträngande. Efter flera års försök med olika meto
der har Bartell stannat för den ovan beskrivna metoden, såsom varande den, 
som ger de bäst överensstämmande resultaten vid upprepade prov.

Därigenom att pulvret är finkornigt och hårt packat få porerna liten radie. Radien 
bestämdes av Bartell på olika sätt: Antingen genom att mäta det tryck, som en vätska 
med känd ytspänning och randvinkeln =  o åstadkom i pulvret eller också genom att



mäta strömningsmotståndet i pulvret för en vätska med känd viskositetskonstant. Som 
exempel må nämnas att genomsnittliga porradien för krossad kvarts vid ett försök 
befanns vara 2.1 io—4 cm och för kolpulver 9.3 io—6 cm.

Till följd av att radierna voro små, blevo trycken vid undanträngningen stora 
såsom följande exempel1 visar.

Tabell j.  Några undantr än gnings tryck, uppmätta i Bartells apparat.

Ämneskombination Framträngande vätska Tryck i g/cm2

1 2 3

Kol-bensol-vatten ................................. Den organiska 5 775
Kol-toluol-vatten .................................... » » 6 005
Kol-hexan-vatten .................................... » 3 330
Kol-kolsvavla-vatten ............................. » » 7 6 10
Kol-koltetraklorid-vatten .................... » » 6 935

Kvarts-bensol-vatten ............................. Vatten 295
Kvarts-toluol-vatten ............................. » 273
Kvarts-hexan-vatten ............................. » 395
Kvarts-kolsvavla-vatten ...................... » 358
Kvarts-koltetraklorid-vatten ........... » 409

Anm.: Porradien för kolpulvret =  9.3 • io—6 cm
» » kvartspulvret =  2.1 • i o — '1 cm

Bartell anmärker, att den stora tryckskillnaden för kol och kvarts till stor 
del beror på att pordiametern varit så olika. A'bsolut sett äro trycken i båda 
fallen stora, vilket väl motiverar användningen av kvicksilver i manometern.

Sedan trycket bestämts, kan vidhäftningskraften beräknas enligt den på sid. 
24 givna formeln (2 a). Bartell härleder emellertid formeln på ett annat, mer om
ständligt sätt och använder även andra beteckningar.

Försöksresultat.
En stor del av Bartells försöksresultat kunna icke utan vidare tillämpas på 

problemet rörande de bituminösa ämnenas vidhäftning. Bartell har nämligen i 
stor utsträckning arbetat med helt olika material, exempelvis färgstoff er o. dyl. 
I många fall avse undersökningarna vidhäftningen, när det undanträngande 
mediet är luft. I de fall, då Bartell studerat vätskeparet petroleumolja-vatten, 
har han ägnat sitt huvudsakliga intresse åt att finna en metod att förbättra 
vattnets undanträngningsförmåga, såsom förut nämnts i syfte att öka oljeut- 
vinningen ur oljeförande jord. Flera av undersökningsresultaten torde dock 
vara allmängiltiga och upplysande även för det här föreliggande problemet.

1 F. E. Bartell och H. J .  Osterhof: Colloid Symposium Monograph del V  sid. 120.



Hydrofila och hydrofoba ämnen. Som representanter för hydrofoba och 
hy dr o fila  ämnen begagnade Bartell kol och kvarts (Si02), antingen silikagel 
eller trippel, som tvättats med syra. Helt allmänt fann Bartell, att organiska 
vätskor vätte kol bättre än vad vatten gör och därför hade benägenhet att tränga 
bort vattnet från kolytan. Däremot hade vattnet den största vätande förmågan i 
avseende på kvarts och drev följaktligen undan de organiska vätskorna från 
kvartsytan. Olika ämnen hade olika stark hydrofobi, och det var möjligt att 
ändra hydrofobin hos ett och samma ämne, varom mera nedan.

Genom att tillsätta salter till vattnet kunde man öka vattnets undanträngande 
förmåga, dock oftast relativt obetydligt.1 io %  halt av N aCl i vattnet ökade 
endast undanträngningstrycket med 12.8 '% för råpetroleumolja, en ur praktisk 
synpunkt alldeles otillräcklig ökning, om det gäller att förbättra utbytet vid 
petroleumutvinning. N a2C03 och N aO H  gav något bättre undanträngnings- 
förmåga. 10 % N a2C03 ökade undanträngningen med 35.8 %, medan 10 % 
N aO H  gav 33.2 %  ökning. I överensstämmelse med vad andra forskare funnit, 
påvisade Bartell att alkaliska lösningar voro de mest verksamma ämnena,, när 
det gällde att driva undan petroleumoljan ur oljeförande sand. Sådana ämnen 
gå under benämningen »flooding agents». Bartell synes icke ha arbetat med 
tillsatser till de organiska vätskorna.

Rörande randvinkeln ha undersökningarna varit ingående. A v ett stort antal 
försöksvärden ansåg sig Bartell 1934 kunna konstatera,2 att den rand vink el, 
som gränsytan mellan vatten och en organisk vätska bildar med ett visst fast 
ämne, är praktiskt taget konstant och oberoende av vilken organisk vätska, som 
användes. Om man gick från ett fast ämne till ett annat eller ändrade ytbeskaf- 
fenheten hos det fasta ämnet, ändrades däremot randvinkeln. Randvinkeln var 
alltså en materialegenskap, karakteristisk för ytan hos det fasta ämnet. Seder
mera (1936) fann emellertid Bartell3 vid försök med talk, att satsen icke var 
allmängiltig. Olika organiska vätskor bildade nämligen med vatten olika stora 
randvinklar på talk. Bartells temporärt förfäktade teori om randvinkelns obe
roende av den organiska vätskans beskaffenhet står i samklang med den av 
Weber och Riedel på sin tid uppställda teorin om att olika bituminösa oljor 
alla ha ungefär samma vidhäftning vid ett och samma stenmaterial, och att 
det är stenmaterialet, som huvudsakligen avgör vidhäftningen.

Undersökningarna rörande randvinkeln visade otvetydigt, att denna är starkt 
beroende av det sätt, på vilket vätskorna komma i beröring med det fasta ämnet. 
Den vinkel, som erhålles om den organiska vätskan håller på att tränga fram, 
undandrivande vattnet, är olika mot den vinkel som erhålles, när den orga
niska vätskan viker undan för vattnet. Bartell fann alltså, liksom flera forskare 
före honom,4 att den framträngande randvinkeln (advancing angle) är olika 
mot den vikande randvinkeln (receding angle). Fenomenet brukar benämnas 
randvinkelns hysteresis. Någon ständigt lika stor vilo-randvinkel finnes icke,

1 F. E. Bartell &: F. L. Miller: Journ. Ind. and Eng. Chem. vol. 24 (1932) sid. 335— 338.
2 F. E. Bartell &  L. S. Bartell: Journ. Am. Chem. Soc. vol. 56 (1934) sid. 2208.
3 F. E. Bartell &  N . H. Zuidema: Journ. Am. Chem. Soc. vol. 58 {1936) sid. 1452.
4 Raleigh, Pockels, Sulman, Bosanquet och Hartley, Adams och Jessup m. fl.



utan såväl den framträngande vinkeln som den vikande vinkeln kunna existera 
som bestämda men olika stora vilovinklar. Som exempel må nämnas följande 
värden,1 erhållna med mineralet blyglans, PbS.

a) Blyglans-vatten-luft:* vatten framtränger......................................... a — 35.4°
» viker ...............................................  a =  o°

b) Blyglans-vatten-bensol:** vatten framtränger ............................... a =  119 .6 °
» viker ..........................................  a =  27.00

Anm. * Randvinkeln a är mätt i vattnet.
** a är mätt i bensolen.

Även för andra ämnen har Bartell funnit samma fenomen. Sålunda är a för 
vatten-luft på naftalin, när vattnet framtränger, 1030 och, när vattnet viker, 
350. På blanka ytor av guld bildade en vattendroppe i bensol vid framträngan
de vinkel 1 16.5°  och vid vikande vinkel 45°. Böts metallen ut mot silver, fick 
man 1290 resp. 58° vinklar.2

Vid flera olika försöksserier fann man, att små avvikelser i det fasta ämnets 
sammansättning eller tillfälliga förändringar av dess yta hade stor betydelse 
för vidhäftningen. Sålunda befanns kolpulver (carbon black)3 av olika här
komst ha olika vidhäftningskraft såväl för luft-vatten som för luft-bensol, och 
vidare ändrades vidhäftningskraften, om kolet upphettades. Ytans förbehand
ling spelade därför en viktig roll.

Särskilt tydligt framgick detta vid försök med antimonglans Sb2SSy som nor-

Tabell 6. Randvinkeln för antimonglans, värmebehandlad på 
olika sätt. Enligt Bartell.

Förbehandling Randvinkel

2

Normal, oupphettad Sb2S3.
Upphettad 1 tim. vid 170 ° C

» 2 » » » »
» 3 » » » »

» 6 » » » »
» 8 » » » »
» 8 » » 400—4 20° C 

i kväveatm. med 0.7 °/o syre 

Anm. :* Randvinkeln är mätt i vattnet, vilket

Randvinkeln"' mot vatten-bensol a =  130 °
» » » » a =  124 ° 
» » » » a =  1 2 1 0 
» » » » a =  1 1 1 0 
» » » » a =  ^>90° 
» » » » a =  <^90° 
» » » » a =  63° 
» » » » a — 3 20

» » » » a =  220 

linnebär att vattnet framtränger om a <  900

1 F. E. Bartell &  G. B. Flatch: Journ. Phys. Chem. vol. 39 (1935) sid. 1 1 .
2 F. E. Bartell &  P. H. Cardwell: Journ. Am. Chem. Soc. vol. 64 (1942) sid. 1530 och sid. 

1 6 4 1 .
3 F. E. Bartell &  C. N. Smith: Ind. and Eng. Chem. vol. 21 (1929) sid. 1 10 2 — 1 1 0 6.



malt är hydrofob, dock ej så starkt hydrofob som kol.1 Upphettas mineralet, in
träffar en oxidation, som man kan få mer eller mindre fullständig genom att 
variera upphettningsbetingelserna. Vid upphettningen omvandlas mineralet steg 
för steg från ett hydrofob t ämne till ett hydrofilt. Tabell 6 visar, hur randvin
keln ändrades med antimonglansens behandling.

Vätskors nedträngning i pulver. I samband med undersökningarna av denna 
serie av antimonglans-mineral med olika randvinklar utförde Bartell några un
dersökningar över hur fort en droppe vatten, som placerades på ytan av ett 
pulverskikt, trängde ned i skiktet.2 Placerades vattendroppen på ytan av det ur
sprungliga hydrofoba mineralet, blev droppen kvarliggande utan att tränga ned, 
så länge, att vattnet avdunstade. Randvinkeln var därvid synbarligen stor. Allt
eftersom man prövade mineral, som voro mer och mer omvandlade, blevo 
dropparna, som lågo kvar på ytan, allt mindre och randvinklarna samtidigt 
successivt också allt mindre. På de båda mest omvandlade sorterna (upphettade 
8 timmar) sögs vattnet helt in i pulvret, och randvinkeln på ytan blev =  o.

Vidare utfördes sedimentationsförsök i vatten,2 varvid antimonglanspulvren 
fingo fritt sedimentera i provrör med olika vätskor (io g pulver på 7 ml vätska). 
Det sedimenterade skiktets höjd, som angav packningsgraden, studerades. Efter 
en vecka och efter fyra månader fotograferades provrören. Sedimenthöjden hade 
icke ändrats, varför Bartell drog den slutsatsen, att de efter en vecka funna höj
derna voro de slutliga. Sammanfattningsvis fann man, att den tätaste pack
ningen ( =  lägsta sedimenthöjden) förekom i den vätska, mot vilken pulvrets 
vidhäftningskraft (mätt mot luft) var störst. Sålunda erhölls exempelvis i vatten 
den lösaste packningen (högsta sedimenthöjden) för den normala, hydrofoba anti- 
monglansen, medan den tätaste packningen erhölls med de starkast omvand
lade, hydrofila sorterna. Ovannämnda försök ha intresse, enär de belysa vissa 
fenomen som inträffa, när filler blandas med asfalt eller tjära. Sedimenteringen 
blir tydligen starkast — eller åtminstone blir fillerkakan tätast packad — i de 
fall, då vidhäftningskraften mellan bindemedel och filler är störst. En kanske 
något oväntad effekt.

I samma riktning pekade resultaten av vissa andra försök, som gällde olika pulver
sorters förmåga att absorbera vätskor.3 Inom färgindustrin är det av intresse att känna 
den minimimängd olja, som erfordras för att ett givet färgstoff skall bli fullständigt 
vätt av oljan. Oljeabsorptionen uttryckes vanligen i cm3 olja per 100 g färgstoff. 
Detta tal — pulvrets absorptionstal — »The liquid absorption value» — bestämdes av 
Bartell på följande sätt:

I en rundbottnad 250 ml glaskolv invägdes en mindre mängd (5— 10 g) av det 
pulver, som skulle undersökas. Under omskakning droppades härefter absorptions- 
vätskan — exempelvis vatten eller olja — ned i pulvret. Vätskan och pulvret bildade 
då vid skakningen en klump, som växte allteftersom mer vätska tillfördes. När till

1 F. E. Bartell och Ch. W. Walton J r :  Journ. Phys. Chem. vol. 38 (1934) sid. 503— 5 11 .
2 Samma sistnämnda artikel.
3 F. E. Bartell &  A. Hershberger: Ind. and Eng. Chem. vol. 22 (1930) sid. 1304— 1309.



slut allt pulvret hade uppsugits, började plötsligt klumpen smeta fast vid kolvväggen. 
(Tidigare hade väggen varit torr.) Vätskemängden vid denna »omslagspunkt» angav 
pulvrets absorptionstal för vätskan ifråga.

Flera faktorer inverkade på absorptionstalet, bl. a. partikelstorleken. Ju mer fin- 
malet pulvret var, desto större blev absorptionstalet, så som kunde väntas. Absorp
tionstalet var proportionellt mot pulvrets specifika yta.

Av försök med olika absorptionsvätskor på ett och samma pulver drog man vidare 
följande slutsats. Om absorptionsvätskorna väta pulvret fullständigt — alltså ha rand- 
vinklarna =  o —, äro absorptionstalen proportionella mot vätskornas ytspänningar 
mot vatten. I praktiken får detta till följd, att ju större vidhäftningskraften är mellan 
det fasta ämnet i pulvret och absorptionsvätskan, desto tätare ligga kornen packade 
och desto mindre vätskemängd absorberar pulvret. Bartell förklarar fenomenet med att 
minskningen av den fria ytenergin blir störst vid stor vidhäftningskraft och därmed 
också strävan mellan kornen att närma sig varandra.1 Dessa Bartells iakttagelser synas 
vara av vikt för spörsmålet om fillerns inverkan på de bituminösa bindemedlen och 
borde närmare studeras.

Man fann tidigt, att den tid, under vilken vätskorna voro i kontakt med det 
fasta ämnet, hade betydelse för mätresultaten. Försöken i tryckcellen kunde 
därför icke forceras, utan vätskorna måste givas tillräcklig tid, innan jämvikts- 
trycket avlästes. Ofta erfordrades flera dagar för erhållande av ett enda på
litligt värde.2

Tidens betydelsefulla inverkan på försöksresultaten framgick även av en 
serie randvinkelsbestämningar i kapillärrör av kvarts.3 Enär kvartsrören voro 
genomsiktliga, kunde man mikrofotografera de gränsytor, som man skapade i 
dem. Randvinkeln kvarts-organisk vätska-vatten (eller luft) kunde därefter upp
mätas på den erhållna bilden. Genom att ta fotografierna vid olika tidpunkt 
fick man möjlighet att studera tidens inverkan. Det visade sig, att vattnet sakta 
»kröp» längs kapillärväggen, om det fick vara i beröring med den organiska 
vätskan länge i kapillären. Efter veckor eller i vissa fall efter månader blev den 
organiska vätskan omsluten av en tunn vattenmantel, som skilde vätskan från 
kvartsväggen. Randvinkeln, som ursprungligen varit större än noll, reducerades 
därvid så småningom till noll. Ett närmare studium av förloppet visade, att 
små vattendroppar växte fram mellan den organiska vätskan och kapillärväg
gen. Dessa droppar ökade med tiden både i storlek och antal och flöto till slut 
samman till en kontinuerlig film. Ett sådant tillstånd är nästan uppnått på fig. 8.

Fig. 8. I en kvartskapillär blir den organiska vätskan efter 
lång tid omsluten av en film av vatten. Mikrofoto enl. Bartell.

Fig. 8. In a capillary of silica glass, the organic liquid , after 
a long time of standing, is surrounded by a continuous film  of 

water. Microphotography by F. E. Bartell.

Journ. Phys. Chem.

1 Om vätningen ej var fullständig — dvs rand vinkeln > o  — blevo förhållanden kompli
cerade, och den enkla lagen gäller därför ej för sådana fall.

2 F. E. Bartell &  H. J .  Osterhof: Journ. Phys. Chem. vol. 37 (1933) sid. 547.
3 F. E. Bartell &  E. J .  Merrill: Journ. Phys. Chem. vol. 36. (1932) sid. 1 17 8 — 1190.



Bartell håller för troligt, att de två vätskorna i närheten av gränsytan så små
ningom bli mättade med varandra. Eftersom vattnet har den största affiniteten 
för kvarts, adsorberar kvartsytan vattnet ur den vattenmättade organiska vät
skan. Förloppet kan befrämjas eller initieras av eventuella temperaturändringar 
i systemet. Är vätskornas inbördes löslighet liten, sker förloppet långsamt.

I fråga om system av typen fast ämne-organisk vätska-luft, i vilka det fasta 
ämnet är hydrofilt, har Bartell1 funnit, att vidhäftningskraften ändras, när 
man går över från en organisk vätska till en annan, se tabell 7. Däremot 
förblir vidhäftningskraften praktiskt taget oförändrad, när man byter de fasta 
ämnena, om blott dessa alla ha hydrofil karaktär. Denna sistnämnda iakt
tagelse förklarar Bartell med, att de hydrofila ämnena nästan alltid få tillfälle 
att adsorbera vatten ur luften, innan vidhäftningsförsöket utföres. Bartell anser 
därför, i likhet med flera andra forskare,2 att de hydrofila ämnena i praktiken 
oftast äro omgivna av en primär vattenfilm och att vattenmolekylerna i denna 
äro orienterade. Nyss har omnämnts, att vattenadsorption till ett hydrofilt ämne 
kunde ske tvärs genom en vätska, om blott vattnet var i någon mån lösligt i 
vätskan. Förloppet krävde emellertid lång tid. Vattenångan i luften kan avge 
sitt vatten på liknande sätt, men betydligt fortare.

Till följd av att de hydrofila ämnena omge sig med en film av adsorberade 
vattenmolekyler, är det mycket svårt att studera, hur sådana ämnen häfta vid 
andra vätskor. Man riskerar alltid, att ytorna äro förorenade av vattenmole
kyler vid försöken. De försöksvärden, som erhållas, visa emellertid, såsom 
Bartell framhåller, egenskaperna hos ytorna i det normala tillstånd, som de ha i 
praktiken, och mätvärdena ha därför fullt värde ur praktisk synpunkt.

Emellertid måste försöken genomföras på riktigt sätt för att icke mätvärdena skola 
bli missvisande. Bartell påpekar, att med det sätt att genomföra försöket, som han

Tabell 7. Vidhäftningskraften (i dyn!cm) för systemet hydrofilt 
ämne-vät sk a-luft. Enligt Bartell.

Organisk vätska

Fast ämne a-
brom-

naftalin

Tetra-
brom-
etan

Bensol Butyl-
acetat

Vatten

1 2 3 4 5 6

Tungspat ................................................... 39-9 40-5 44-3 64.6 76.4
A lum inium oxid........................................ 40.1 43 -o 45.0 64.5 76.7
Kvarts (bestämt i try c k c e ll) ................
Kvarts (bestämt i kapillärrör enligt

39-6 42.8 44.x 64.5 76.7

ovan) .......................................................... 4 1 .1 43-3 45-4 66.6 75-9
Kalciumfluorid ........................................ 43-o — 50.1 65.2 76.5

1 F. E. Bartell &  H. Y . Jennings: Journ. Phys. Chem. vol. 38 (1934) sid 495— 501.
2 Boswell &  Dilworth, Lehner, Mellor, Patrick &  Grimm.



stannat för såsom varande det bästa, är vattnet den vikande parten. Den framträngande 
luften eller organiska vätskan kommer därför i beröring med ytor av det fasta ämnet, 
som nyss varit inneslutna i vatten. Under sådana omständigheter föreligga alla förut
sättningar för att vattenmolekylskiktet skall vara fullt utbildat på det fasta ämnets 
ytor. Bartell fann, att man kunde bestämma ytspänningen mellan vatten-luft eller vat
ten-organisk vätska,1 om man blott stegrade trycket i tryckcellen tillräckligt snabbt. 
Vid snabb tryckstegring var alltså inverkan av det fasta ämnet helt bortkopplad, och 
man hade att göra med vattenmantelklädda ytor. Om däremot trycket byggdes upp 
långsamt,2 så att den organiska vätskan trängde undan vattnet sakta och jämviktstrycket 
blev överskridet endast obetydligt, fick man till slut ett stabilt jämviktstillstånd, som 
gav lägre jämviktstryck än det, som motsvarade ytspänningen. Bartell anser, att detta 
tyder på dels, att en bestämd randvinkel blivit utbildad och dels, att någon fullständig 
vattenmantel ej har förekommit.

Det är emellertid tvivelaktigt, om det är riktigt att vid försöken låta den 
starkare av de två vätskorna vara vikande part, på sätt som Bartell gjort. Man 
vet egentligen icke vad som inträffar, när den svagare vätskan pressas fram 
genom porerna: Om den verkligen häftar fullständigt vid stenytorna eller blott 
tränger fram, omgiven av hinnor av den starkare vätskan. Man kan ju icke obser
vera, vad som händer i tryckcellen.

1 F. E. Bartell &  Ch. E. W hitney: Journ. Phys. Chem. vol. 36 (1932) sid. 3 1 1 5 — 3126.
2 F. E. Bartell &  H. Y . Jennings: Journ. Phys. Chem. vol. 38 (1934) sid. 500.



AV VÄGINSTITUTET ANVÄNDA APPARATER 

FÖR BESTÄMNING AV VIDHÄFTNINGS- 

KRAFT I OCH YTSPÄNNING ovb

VIDHAFTNINGSMATAREN

V ä  G I N S T 1 T U T E T S  A P P A R A T  skiljer sig väsentligt från den av Bartell an
vända apparaten, även om den baserar sig på liknande teoretiska överväganden 
som Bartells. Detta kan delvis förklaras med, att man vid väginstitutet saknade 
kännedom om Bartells försök, när institutets provningsmetodik utarbetades.

Apparaten fig. 9 och 10 består av ett glasrör, som i ett stativ hålles lodrätt 
över botten på en glasskål. Mellan rörkanten och skålens botten finnes en smal 
springa, åstadkommen medelst en bygel av tunn metalltråd, som ligger under

Fig. 9 och 10. Vidhäftningsmätaren.
a) till tryckluftkapillarimeter
b) gummimanschett
c) övre finkorniga sandlagret
d) undre grovkorniga sandlagret
e) bygel av metalltråd
f) gummiunderlägg

Figs. 9 and 10.
The Adhesion Meter.
a). Connection to pressure capillary meter, 
h). Rubber sleeve.
c). U pper layer o f fine-grained sand.
d). Low er layer o f coarse-grained sand.
e). U-shaped copper wire.
f). Circular pad cut out of sheet o f hard

rubber.



Fig. i i .  Instampningsapparat. Stämpeln är ned
förd i vidhäftningsmätarens glasrör. Fallvikten 
ligger på övre plattformen.

Fig. i i . Tam ping Machine. The plunger is in
serted in the glass tube o f the adhesion meter 
and the falling weight rests upon the upper plat
form.

rörkanten. Genom springan mellan röret och botten kan vätskan strömma fritt. 
Röret pressas mot bygeln. För att inte skålbotten därvid skall krossas, ligger 
en hård gummiplatta under bottnen.

Nederst i röret fylles ett ca 8 mm högt »filter»-lager av fraktionen 0.5— 1 
mm av det stenmaterial, som skall provas. Häröver ifylles fraktionen 0.074— 
0.125 mm av samma material till ca 8 mm höjd. Det är i detta övre lager, 
som vidhäftningskraften mätes. De båda lagren packas var för sig på stan
dardiserat sätt, så att en definierad packningsgrad erhålles.

Packningen sker i den på fig. 1 1  avbildade apparaten. Stativet med rör och 
skål placeras i en ställning såsom bilden visar. I röret skjutes ned en stämpel, 
vars vikt är 800 g. På denna stämpel får en mindre fallvikt (225 g) falla 5 
gånger från 100 mm höjd.

För att minska inverkan av det lufttryck resp. vakuum, som uppstår i provet när
mast under stämpelfoten dels under slagen och dels när stämpeln efter instampningen 
lyftes upp, är stämpelfoten kryssräfflad och perforerad med ett mycket stort antal fina 
hål. Dessa hål stå i förbindelse med en kanal, borrad centriskt genom hela stämpeln. 
Genom dessa åtgärder har god konstans hos packningsgraden erhållits. Det är dock 
möjligt, att perforeringen av stämpelfoten varit en onödig försiktighetsåtgärd.



Detaljer i apparaternas konstruktion framgå av bilaga 4.
Det bindemedel (eller den olja), som skall undersökas, hälles i glasskåkn 

och uppsuges kapillärt i stenmaterialet. När vätskan »klättrar» längs kornen, 
pressas dessa mot varandra och bilda de erforderliga sammanhängande kana
lerna.

När bindemedlet nått överytan av stenlagret, får viss tid förflyta, under 
vilken vidhäftningen utbildas och förbättras. Gränsytorna få med andra ord 
»åldras» under en viss tid. Härefter fylles vatten i röret till bestämd höjd.

För varje försök iordningställas en serie dylika rör med olika, från rör till 
rör successivt stegrad vattenhöjd. Efter någon tid bryter vattnet igenom i de 
rör, vars vattenhöjder äro större än en viss gränshöjd. Denna gränshöjd obser
veras. Man observerar även, om stenmaterialet blivit rentvättat från binde
medel eller om stenmaterialet alltjämt är färgat, trots att vattnet brutit igenom. 
Såsom framgår av det följande har detta viss betydelse för bedömningen av 
försöksresultatet.

Om försöket utföres på det ovan angivna sättet, är vattnet den fram
trängande parten, som driver undan bindemedlet från stenytorna. Har man 
i stället vatten i skålen och i stenmaterialet och belastar med bindemedel i röret, 
kan man studera det andra fallet, då vattnet är den vikande parten.

För beräkning av vidhäftningskraften erfordras enligt formlerna på sid. 24 
ej blott kännedom om trycket, dvs maximala höjden av den uppburna vätske- 
pelaren, utan även kännedom om ekvivalentdiametern för kanalerna mellan 
kornen. Denna sistnämnda storhet är bl. a. beroende av packningsgraden och 
måste därför bestämmas för stenmaterialet vid exakt samma packningsgrad, som 
det har i glasröret. Helst bör försöket utföras direkt på materialet, där det 
befinner sig i glasröret.

För ett och samma stenmaterial är de konstant, om alltid samma kornstorlek 
och samma packning användes. Man kan alltså en gång för alla bestämma de 
för de olika stenmaterial, som skola undersökas.

Flera olika metoder kunna användas för att bestämma de såsom
a) beräkning med ledning av genomströmningsmotståndet för någon vätska 

eller gas;
b) ur formel 2 sid. 24 efter försök med ett vätskepar, för vilket vidhäft

ningskraften 2  är känd;
c) efter bestämning av den kapillära stighöjden eller
d) kapillärtrycket för en vätska med känd ytspänning i förhållande till luft 

och känd randvinkel i luft till stenmaterialet ifråga.
Metod d) har visat sig enkel och säker och har därför i regel använts av 

väginstitutet. Som vätska har därvid normalt använts vatten, vars ytspänning 
till luft lätt kan bestämmas och vars randvinkel till stenmaterialet kan anses 
vara =  o, under förutsättning att stenmaterialet ej är preparerat med något 
vidhäftningsfrämjande medel.

Fig. 12 visar den för denna undersökning konstruerade tryckluftkapillari- 
metern. Ovanpå glasröret med stenmaterialet fastpressas lufttätt en slangan
slutning. Slangens andra ände är kopplad till en tryckklocka, bestående av en



Fig. i2 . Tryckluftkapillarimeter. 
Mittröret är ett graderat tryckrör, 
som upptill bär en behållare, från 
vilken vattnet kan droppvis släp
pas i tryckröret. Ena sidotubulering- 
en kopplas till vidhäftningsmäta- 
ren; den andra användes för töm

ning av apparaten.

Fig. 12 . Pressure capillary meter 
consisting of a three-necked W oulff 
flask. The central neck carries the 
graduated pressure tube. One of the 
side necks is connected with the 
adhesion meter, the other serves 
as a water outlet. The reservoir on 
top of the pressure tube has a drop 

outlet over the tube.

Fig. 13 . Batteri av kapillarimet'rar, använt dels 
vid noggrann bestämning av dft, dels om tryck- 
höjderna i vidhäftningsmätaren äro stora. (Fal
let där olja är belastande part). De smala hävert- 
rören sluta i skålar med stor vattenyta och hål
la trycket konstant, oberoende av variationer i 

yttre lufttrycket.

Fig. 13 . Battery o f capillary meters, applied both 
to the exact determination of d e, and to effect 
high pressures in the adhesion meters. The outer 
arms of the capillary syphons protruding above 
the pressure tubes dip into wide dishes containing 
water. Thus they serve to maintain the pressure 
in the flasks constant and unaffected by varia

tions in the air pressure.

flaska med tre tubuleringar. Lufttrycket i klockan regleras och uppmätes genom 
att vatten inledes i ett vattenståndsrör, monterat i den mittre tubuleringen. Vid 
behov kan flaskan tömmas genom den tredje tubuleringen.

I skålen till apparaten för bestämning av vidhäftningskraften hälles före för
söket vatten, vilket kapillärt suges upp till överytan av stenlagret. ökar man 
sedan lufttrycket inuti klockan, pressar luften mot vattenytorna mellan kor
nen, varvid vattenytorna bukta ned. Brott inträffar och luft strömmar genom 
stenlagret, när luftens övertryck blivit så stort, att ytspänningen mellan luft 
och vatten ej förmår motstå trycket. A v lufttrycket inuti klockan (vatten-



pelarens höjd i stigröret) och ytspänningen mellan vatten och luft kan då ekvi
valentdiametern de beräknas enligt följande formel (som lätt kan härledas ur 
den vanliga formeln för kapillär stighöjd):

4 * 0iv
Chk +  hs) g

där alv =  ytspänningen vatten-luft och =  övertrycket i klockan, mätt i cm 
vattenpelare och hB =  stenlagrets höjd, mätt i cm från överytan till den fria 
vattenytan i skålen.

För fraktionen 0.074—0.125 mm, packad på förut angivet sätt, har kana
lernas ekvivalentdiameter storleksordningen 50 //. Till följd härav blir vidhäft- 
ningskraften, mätt i dyn/cm, av samma storleksordning som vattentrycket, mätt 
i cm.

En komplikation vid bestämningen av ekvivalentdiametern är, att luftens 
genombrott sker ganska sakta, om trycket endast är obetydligt högre än det 
för brott erforderliga. Tryckstegringen i närheten av brott-trycket måste därför 
ske ytterst långsamt. I stället för att utföra denna långsamma tryckstegring och 
hela tiden bevaka apparaturen är det mer praktiskt att arbeta med ett batteri 
av kapillarimetrar, fig. 13 , i vilka konstant vattentryck hålles med 1 cm tryck
skillnad mellan de olika flaskorna. Man uppsöker i så fall det ungefärliga 
trycket med den enkla kapillarimetern enligt fig. 12, varvid trycket kan stegras 
relativt hastigt. Sedan upprepas försöket i batteriet med tryck nära under det 
funna trycket. En felkälla, som uppträder vid detta försök, är att lufttrycket i 
klockorna varierar ganska mycket även för små temperaturändringar. För att 
lufttrycket skulle hålla sig konstant trots temperaturvariationerna, kopplades 
vid institutets försök vattenytan i det smala stigarröret till en yttre, större 
vattenyta med tillhjälp av ett hävertrör. De tunna hävertrören synas på fig. 13. 
Denna metod att hålla trycket konstant är rätt enkel. Andra sätt kunna givet
vis även användas.

Vid utarbetandet av försöksmetodiken ha vissa synpunkter varit vägledande, 
som torde böra nämnas.

Erfarenheten från tidigare undersökningar gav vid handen, att undanträng- 
ningen i vissa fall sker mycket långsamt. Man måste sålunda vara inställd på, 
att det enskilda försöket tog lång tid. Försöksapparaturen borde därför vara så 
enkel och billig, att ett stort antal enheter kunde anskaffas, så att flera försök 
samtidigt kunde utföras.1

Apparaten borde vidare vara utförd av glas, enär detta material kan antas 
icke ha någon kapillär inverkan.

Den enda detalj av icke-glas, som vätskorna komma i beröring med i apparaten, 
är metalltråden under glasröret. Tråden kan undvikas, om man slipar glasrörets ände 
på lämpligt sätt. Att tråden ändock användes beror på, att den är mer praktisk att 
arbeta med och att den icke ansetts kunna påverka resultaten. Den befinner sig långt 
från gränsytan och är därtill skild från denna av ett filtrerande stenskikt.

1 För de beskrivna försöken har väginstitutet förfogat över ett 50-tal apparater.



I vissa fall sker undanträngningen på sådant sätt, att gränsytan tränges 
tillbaka,, kvarlämnande en tunn film av den undanträngda vätskan, vilken film 
alltjämt täcker stenytorna. Detta inträffar, om den vikande randvinkeln är o. 
Att vätskan i detta fall viker beror på, att det anbragta trycket överskrider 
vad ytspänningen ayb förmår motstå. Genombrottet beror då icke på »vidloäft- 
ningsbrott» utan på »ytspänningsbrott». Själva vidhäftningen kan vid ytspän- 
ningsbrott mycket väl vara tillfredsställande. Däremot är ytspänningsbrottet, 
om det inträffar redan vid lågt tryck, tecken på svaghet i annat avseende. Bl. a. 
kan man befara, att bindemedlet skall visa emulgeringstendens vid mekanisk 
bearbetning av beläggningsmassan.

Det bör framhållas, att benämningarna »vidhäftningsbrott» och »ytspännings
brott» äro oegentliga i så måtto att några »brott» i ytorna i egentlig mening 
givetvis inte inträffa. Ytspänningen håller sig konstant och gränsytan buktar 
ned alltmer under det ökade trycket. Om exempelvis vattnet är den belastande 
parten, buktar ytan vid »ytspänningsbrott» ned så långt, att vattnet tränger 
genom hela kapillären, utan att för den skull komma åt väggarna, som förbli
omgivna av en bindemedels- eller oljehinna.

När ytspänningsbrott inträffar, kan man ofta se detta på provet efter för
söket. Särskilt är detta fallet, om vattnet är den belastande parten. Stenarna bli 
då vanligen ej rentvättade utan behålla en mörkare färgton av kvarlämnad olja. 
I sådana fall, då oljan är klar och ljus — t. ex. bensol —, är fenomenet dock icke 
iakttagbart. Ibland bryter vattnet vid ytspänningsbrottet endast igenom på ett 
par ställen. Resten av massan blir oförändrad, även om stora mängder vatten 
rinner igenom. Vid vidhäftningsbrottet bli stenarna däremot rentvättade i hela 
eller större delen av massan. Är den genomrinnande vattenmängden liten, kan 
det dock inträffa, att tvättningen blir ofullständig, »marmorering».

Försöksnoggrannheten kan utläsas ur fig. 26— 37. Utföras försöken med serier 
av rör med successivt stegrad tryckhöjd, kan man fastställa det kritiska gräns
trycket, där brott nätt och jämnt uppträder, på ett par cm F i20 när. Nog
grannheten varmed vidhäftningskraften kan bestämmas är i så fall ett par
dyn/cm under förutsättning att tillräckligt många rör användas. Enstaka be
stämningar kunna dock avvika avsevärt, sannolikt oftast beroende på, att kana
ler av större vidd än normalt förekomma i stenmaterialet.

APPARATER FÖR MÄTNING A V  YTSPÄNNINGEN 
tfvb MELLAN VATTEN OCH BINDEMEDEL

Det visade sig ganska snart, att det var förenat med särskilda svårigheter att 
bestämma avb, i det att de vanliga metoderna för mätning av ytspänningar i 
detta speciella fall voro olämpliga av skilda orsaker. Den mest kända metoden: 
Att bestämma stighöjden i ett kapillärrör, var omöjlig bl. a. av den orsaken, 
att man måste känna randvinkeln invid rörväggen, för att av stighöjden kunna 
beräkna ytspänningen. I vanliga fall brukar man anta, att randvinkeln vid



rörväggen =  o, dvs att den uppstigande vätskan väter väggen fullständigt. I 
föreliggande fall kan man dock icke utgå från att randvinkeln =  o, varför meto
den ej är lämplig. A v samma orsak voro de metoder olämpliga, som grunda sig 
på, att man mäter den kraft, som erfordras för att slita loss en liten skiva eller 
ring av något material från gränsskiktet mellan vätskorna. Den vanliga metoden 
med fallande droppe, enligt vilken man beräknar ytspänningen ur vikten av 
några droppar, som få falla ur ett munstycke, kunde ej heller användas. Med den 
metoden kan man nämligen endast mäta ytspänningen hos nybildade gränsytor, 
och det var i föreliggande fall nödvändigt att även kunna mäta ytspänningen 
hos åldrade gränsytor, enär gränsytorna i en beläggning i allmänhet äro gamla. 
Kravet att ytspänningen skulle kunna mätas för gamla gränsytor omöjliggjorde 
även metoden med svängande stråle ävensom andra dynamiska metoder. Hela 
problemet komplicerades ytterligare därav, att bindemedlen äro segflytande. 
Som bekant har man ännu ej funnit någon metod att mäta ytspänningen 
mellan en fast kropp och en vätska, om den över huvud taget existerar som en 
bestämd storhet.

A . Bestämning av ytspänningen ur tryck och 
krökningsradie fö r liten droppe.

Efter något sökande utarbetades en metod, som var en modifierad form av 
den metod, som i tysk litteratur brukar betecknas die Blasendruckmetode. Man 
låter den ena vätskan tränga fram i mynningen av ett smalt rör, som sticker 
ned i den andra vätskan. Vid rörmynningen bildar då den ena vätskan en liten 
droppe i den andra.

Vid mätningar enligt denna metod nöjer man sig vanligen med att bestämma det 
maximala övertrycket inuti droppen, vilket inträffar, när droppen är halvsfärisk och 
har en krökningsradie =  den lätt bestämbara radien hos röröppningen. I detta fall 
kunde man emellertid ej använda detta enkla sätt att bestämma maximitryoket vid 
halvsfärisk droppe, önskemålet, att man skulle mäta hur ytspänningen varierade med 
tiden, gjorde det nödvändigt att utarbeta en metod, enligt vilken man kunde hålla 
trycket konstant under en längre tid och mäta, hur krökningsradien hos droppen under 
denna tid ändrade sig.

Om röret är cirkulärt och smalt, bildar droppen 
en sfärisk kalott, fig. 14. Är kalottens krökningsradie 
=  R  och det inre övertrycket =  p blir

R
2. * öVb

varav tfvb kan beräknas. R  varierar från oc5 när p — o
till R  == Rmm --  Trörmynning) när p — pmzy.' Överskrides
m̂ax)  ̂brister» gränsytan, och den inre vätskan ström

mar ut i den yttre.
Med denna metod elimineras helt inverkan av 

randvinkeln vid rörväggen. Mättekniskt är emellertid



metoden rätt besvärlig. Det gäller att med nöjaktig noggrannhet mäta krök- 
ningsradien hos den lilla gränsytan i änden på röret och att bestämma ett över
tryck, som är mycket litet.

(7vb har vid försöken i allmänhet varit 15 å 30 dyn/cm. Därest avb skall bestämmas 
på 10 %  när, fordras en noggrannhet av 1.5—3 dyn/cm (1 dyn =  ~ 0.001 gram).

R  varierar, som förut nämnts, mellan 00 och rörets radie, vilken vid olika försök var 
0.04—0.25 cm.

p varierar under försöket från o till 2 oy]j/r och är således beroende av vilken rör
diameter, som användes. För exempelvis R  =  r =  0.2 cm och avb — 20 dyn/cm blir 
pmax =  200 dyn/cm2 dvs ^max — ca 2 mm vattenpelare.

För att avb skall bli bestämt på 10 °/o när, måste R  och p bestämmas på ca 7 °/o när. 
För trycket p innebär detta, att mätningen skulle kunna ske med en noggrannhet av 
0.03 mm H 20 .

M ä t n i n g  a v  R. Röränden projicierades med ca 20 ggr förstoring på 
en fotografisk plåt i format 9 X  12 cm. Denna plåt sattes sedan in i en för- 
storingsapparat, där bilden ytterligare uppförstorades 4 ggr, varefter krök- 
ningsradien bestämdes med passare och skala. Metodiken fordrar god optik.

M ä t n i n g  a v  p  var den svåraste uppgiften. Det ringa trycket skulle 
kunna regleras, mätas och hållas konstant under lång tid. Vanliga metoder voro 
oanvändbara. Genom att anordna försöket så som fig. 15 visar, utnyttjades 
emellertid det förhållandet, att skillnaden i spec, vikt mellan bindemedel och 
vatten är ringa. Det inre övertrycket mot gränsytan vid rörmynningen blir en
ligt fig. 15 :

p gh (sp.Vbindemedel Sp.Vvatten)
2 Öyb

Rt ■

Fig. 15. Principskiss, som visar hur det 
låga övertrycket erhölls. Anm.: Streck- 
ningen, som betecknar vatten, skald1 ut
fy lla  även övre delen av behållaren ned 
till bindemedelsytan.

Fig. 15 . H ow  the low  pressure was ob
tained. Erratum: The broken lines which 
represent water should also fill the upper 
part o f the container.

Om behållaren är vid upptill, är R t =  ooy i vilket fall andra termen kan för
summas.

Enär sp.vbindemedei vanligen endast med några hundradelar avviker från 
sp-vvatten blir parentesen mycket liten, och tryckhöjden hy som erfordras för givet 
p , starkt förstorad. I vissa fall äro t. o. m. specifika vikterna så nära lika, att det



Fig. 1 6 a och 16 b. Utrustning för be
stämning av ytspänningen ur
tryck och krökningsradie för liten 
droppe, a) Yttre vattenbad med spe
gelglasväggar. b) Spegelglaskyvett med 
försöksvatten. c) Behållare med rör
spets, i vairs ände droppen utbildas,
d) Tilloppsrör för bindemedel, e) 
Tryckflaska med bindemedel, f) An
ordning för erhållande av övertryck,
g) Värmeelement, h) Skärm, som hind
rar direkt värmekonvektion, i) Omrö- 
rare, långsamtgående, vibrationsfri, 
uppburen av en ställning från taket 
och driven av en böjlig axel till en på 
väggen fästad motor.

Figs. 16  a and 16  b. Equipment for  
the determination of the interfacial 
tension of oil and water — c?vb— from  
the pressure and the radius of curva
ture of small drops, a) Thermostatic 
bath with polished glass walls, b) Ves
sel of polished glass containing test 
water, c) Flask upon the tip of which  
the oil-in-water-drop is formed, d) 
O il-supply tube from  pressure flask 
“ e”  containing oil. f) A ir pressure 
supply, g) Heater, h) Heat convection 
shield, i) Stirrer. In order to eliminate 
vibrations, the slowly moving stirrer 
is supported from  the ceiling and is 
driven by a flexible axle connected 
to a motor fixed  on the wall.



är nödvändigt arbeta med ganska stor rörmynning (5 mm diam.), för att ej h 
skall bli opraktiskt stort. Metoden att åstadkomma och mäta det låga över
trycket, som erfordras vid ytspänningsbestämningen, torde vara ny.

Om bindemedlet är tyngre än vattnet, står behållaren som fig. visar. Är binde
medlet lättare än vattnet, vändes behållaren med munstycket uppåt.

Mätmetoden förutsätter, att specifika vikterna för vatten och bindemedel 
bestämmas med stor noggrannhet.

För söksapparaturen. Enär spår av främmande ämnen kunna kraftigt inverka på yt
spänningen, måste den del av apparaturen, som kommer i beröring med försöksvattnet 
och bindemedlet, utföras av glas.

Fig. 16 a och 16 b visa försöksapparaturen.
I ett yttre vattenbad a med spegelglasväggar är nedsänkt en med försöksvattnet fylld 

kyvett b. Kyvetten är av spegelglas. I kyvetten är i sin tur nedsänkt den behållare cy 
i vilken ytspänningen mätes. Behållaren, som är av glas, uppbäres av en glasstav, fast- 
smält vid behållaren. På bilden är behållaren vänd med rörmynningen uppåt och allt
så avsedd för en olja, lättare än vattnet. Oljan tillföres underifrån genom röret d och 
får droppvis stiga upp i behållaren c, tills lämplig tryckhöjd erhållits. Röret d mynnar 
med andra änden nederst i en tryckflaska e, förankrad vid botten av vattenbadet a. 
I tryckflaskan tempereras oljan till rätt försökstemperatur. Vattenflaskan / med till
behör ger det lufttryck, som fordras för att oljan skall pressas över från tryckflaskan e 
till behållaren c.

Vattenbadet är utrustat med värmeelement, termoregulator, omrörare och termometer.
Projektionsanordningen (ej med på fotot) består av en strålkastarlampa bakom vat

tenbadet. Den belyser rörspetsen på behållaren c. Ljusstrålarna passera därvid genom 
såväl det yttre vattenbadet som kyvetten. Ett fotografiskt objektiv framför vattenbadet 
uppsamlar ljusstrålarna och ger en skarp och starkt förstorad bild av rörmynningen 
på en skärm, vid vilken en fotografisk plåt fästes.

Tryckhöjden mätes med en katetometer, placerad på vattenbadets högra sida; mät
noggrannhet =  0.1 mm.

Med den ovan beskrivna utrustningen utfördes de flesta av de här refererade 
ytspänningsmätningarna. Försöken voro emellertid besvärliga, främst beroende 
på att gränsytan var mycket känslig för skakningar och lätt råkade i sväng
ning. Flertalet mätningar utfördes därför på kvällen och natten.

B. Bestämning av ytspänningen ur form en på
en päronformad droppe.

I stället för metod A använder väginstitutet numera en metod, som grundar 
sig på, att en stor droppe ej har exakt sfärisk form, fig. 17. Bestämmande för 
formen är dels ytspänningen och dels droppens vikt. Är vätskedroppen om
given av en annan vätska, blir formen — förutom av ytspänningen — beroen
de av skillnaden mellan vätskornas spec, vikter.

Differentialekvationen, som anger droppens form, är besvärlig. Andreas, 
Hauser och Tucker, vilka voro de första, som närmare studerade mätmetoden, 
föredrogo därför att lösa problemet empiriskt genom mätningar på droppar av



vätskor med känd ytspänning. De offentliggjorde tabeller år 1938,1 med vilkas 
tillhjälp ytspänningen kan beräknas, om droppens form är känd. Formen bestäm
mes genom att man dels mäter diametern d e, där droppen är vidast, dvs vid 
»ekvatorn», dels mäter diametern ds för ett snitt, lagt på ett avstånd från drop
pens hjässa, som valts =  d e.

Sedermera har S. Fordham 19482 publicerat liknande tabeller, vilka han be
räknat rent matematiskt. Fordhams tabeller stämma väl överens med förut
nämnda empiriska tabeller. Beträffande den matematiska behandlingen av pro
blemet hänvisas till nämnda författares originalskrifter, som även innehålla de 
för mätningarna erforderliga tabellerna.

Fig. 17. Stor bensoldroppe i vatten.
Fig. 17 . Large drop of benzene in water.

Försöksapparaturen. Fig. 18 visar den apparat, som användes av väginstitutet för att 
bestämma ytspänningen enligt denna metod. Apparaten, som utförts efter anvisningar 
av fil. lic. H. Arnfelt vid väginstitutet, består av ett glasrör, vars övre ände med 
konisk slipning passar på munstycket till en injektionsspruta av vanlig medicinsk typ. 
Kolven på injektionssprutan är fästad vid en mikrometerskruv. Med mikrometerskru
ven kan man fininställa kolven och man kan också genom att avläsa mikrometern 
noga bestämma, hur stora kvantiteter vätska, som pressas ut ur sprutan. Apparaten var 
ursprungligen avsedd att användas för ytspänningsmätning enligt droppmetoden, varvid 
man pressade ut en känd volym och räknade antalet droppar. Mikrometern har emeller
tid visat sig praktisk även vid mätningar med hängande droppe. Med mikrometern 
kan man nämligen lätt ändra droppens storlek och sålunda genomföra en serie mät
ningar med olika stora droppar.

Glasrörets fria ände, där droppen bildas, är fint planslipad. öppningsdiameter har 
normalt varit 2 mm, i en del fall upp till 5 mm.

Vid försöket fyllas röret och injektionssprutan med olja eller bindemedel. Röret 
nedsänkes i kyvetten och inställes, så att röränden blir lodrät med hjälp av en skruv 
på stativet. Beroende på om oljan är lättare eller tyngre än vattnet, användas rör med 
uppåt- eller nedåtriktade mynningar. Vatten fylles i kyvetten och apparaturen tem
pereras.

För att bestämma droppens form projicieras droppen på en skärm, på samma sätt 
som vid den förra metoden.

Anordningarna för temperering och projiciering bli lika omfattande vid båda 
metoderna.

Optiken måste vara sådan, att avbildningen verkligen blir konform med ett axel
snitt genom droppen, vilket ställer stora krav på optiken.

1 J .  M. Andreas, E. A. Hauser, W. B. Tucker: J . Phys. Chem. 42, (1938) sid. 1001.
2 S. Fordham: Proc. Roy. Soc. A  194, sid. 1. (1948).



Fig. 1 8. Instrument för bestämning av yt
spänningen ur formen på en stor hängan
de droppe.

Fig. 18 . Apparatus fo r the determination of 
the inter facial tension of water and oil, 
from the shape of a large pendant drop.

Hela apparaturen består av glas, utom vissa delar av injektionssprutan, som äro 
av metall. Den del av bindemedlet, som användes vid ytspänningsmätningen, kommer 
emellertid aldrig i beröring med dessa metalldelar, utan är skild från dem av binde
medelspelaren i det ca 25 cm långa glasröret. Risken, att ytspänningsmätningarna skola 
influeras av metallen, är alltså ringa.

Även med denna apparat äro ytspänningsmätningarna besvärliga. Rörmun
stycke och droppstorlek måste avpassas dels efter ytspänningen och dels efter 
spec, vikt-skillnaden mellan vätskorna. Man måste arbeta med ganska stora 
droppar och dessa lossna lätt, när ytspänningen med tiden avtar.

Vilken metod man än använder, är det nödvändigt att man arbetar ytterst 
renligt, om ytspänningsmätningen skall ge riktigt resultat.

Kyvetten rengjordes mellan de olika försöken med lösningsmedel och kokt vatten 
och sköljdes därpå först med destillerat vatten och sedan med det »utskakade» vattnet, 
som skulle användas vid försöket i fråga.

Kapillärkärlet resp. glasröret rengjordes på samma sätt, sköljdes noga, spolades 
med dest. vatten, torkades i värme och fick svalna. Avgörande för försöket är, att 
droppen väter hela den skarpa kanten av munstycket.



VÄGINSTITUTETS FÖRSÖK RÖRANDE YTSPÄN

NING OCH VIDHÄFTNINGSKRAFT

I V I e d  DEN i föregående kapitel beskrivna apparaturen ha omfattande försök 
utförts med oljor och bindemedel dels utan och dels med vidhäftningsfräm- 
jande tillsatser. De här publicerade resultaten rörande vidhäftningen för binde
medel utan vidhäftningsmed el grunda sig på över 3 500 rörförsök.

O l j o r  o c h  b i n d e m e d e l .

1. Lösningsmedel:

a. Petroleumprodukter:
— Normalbensin

SV 1035 Motorfotogen
SV 201 Solarolja

b. Stenkolsprodukter:
— Bensol

SV 199 Lättolja

c. Träprodukter:
SV 721 Sulfatterpentin

2. Tjäror:
SV 202 Vägtjära T  15
SV 8855 » T 5 5

SV 1024 
SV 1999 
SV 1998

Brännolja A 
B

» C

SV 197 Mellanolja 
SV 198 Antracenolja

Asfaltlösningar, innehållande olika lösningsmedel:
I. Asfaltlösning med motorfotogen 

brännolja AII.
III.
IV. 
V.

lättolja 
antracenolja 
sulfatterpentin

Dessutom ha enstaka undersökningar utförts med andra oljor. A v de rena 
asfalterna har blott A  120 undersökts och denna asfalt blott med avseende på 
ytspänningen avb. Vidhäftningskraften kunde ej bestämmas för asfalterna, enär 
de voro alltför segflytande.

Karakteristiska data för oljor och bindemedel finnas i bilaga 1.



S t e n m a t e r i a l .
Dessa ha bestått dels av bergarter och dels av rena mineral.
Bergarterna ha utvalts så, att de skola vara representativa för olika berg- 

artsgrupper. De äro följande:

Sura:
SV 6211 Kvartsit, Hardeberga stenbrott, Malmöhus län 
SV 6212 Kalkkvartsit, Hardeberga stenbrott, Malmöhus län 
SV 6226 Pegmatit, Ytterby, Resarö, Stockholms län 
SV 6866 Röd dalaporfyr, Rotenberget, Älvdalen 
SV 1630 Stockholmsgranit

Intermediära:
SV 6202 Amfibolit, Forsa Herrberga s:n, Östergötlands län
SV 4077 Gabbrodiorit, Resarö, Stockholms län
SV 6203 Uralitdiabas, Bergsnäs, V. Växjö, Kronobergs län

Basiska:
SV 6205 Flyperitdiabas, Brännhult, 6 km NO Älmhult, Kronobergs län 
SV 6206 Skarn från Flerrängs gruvor, Stockholms län 
SV 6210 Marmor (kalcit), Säters kalkbruk, Kopparbergs län 
SV 3320 Kalksten, Rute, Gotland

Mineral. Vid valet av dessa var man beroende av möjligheterna att få dem i 
rent tillstånd i tillräcklig mängd. Några mineral, såsom biotit och klorit, kunde 
icke provas, enär de voro bladiga och gåvo en fjädrande bädd i vidhäftnings- 
rören. De utvalda åtta mineralen äro de vanligaste i bergarterna.

SV 8053 Kvarts ur kvartssand från Tyskland
SV 1984 Kvarts från Ytterby, Resarö, Stockholms län
SV 1985 Kalifältspat från Margretelund, Stockholms län
SV 1986 Kalk-natron fältspat från Ytterby, Resarö, Stockholms län
SV 4086 Amfibol, hornblände från Malmberget, Norrbottens län
SV 4087 Pyroxen från Stenrings gruvor, Uppland
SV 4091 Olivinsten från Almklovdalen, Norge
SV 4090 Serpentin från Snarum, Norge.

Prov SV  6210 marmor, som till 98 %  utgjordes av kalcit, kan även räknas 
till mineralserien.

Stenmaterialen äro närmare beskrivna i bilaga 2.
Stenmaterialen ha vid försöken varit krossade och rensiktade i de båda frak

tionerna 0.074—0.125 och 0.5— 1.0 mm.
Efter siktningen ha fraktionerna befriats från damm genom tvättning med 

destillerat vatten. Flärefter ha fraktionerna torkats i värmeskåp vid 120° C. De 
ha förvarats till försöken i glasburkar, tillslutna med korkar. De ha alltså varit 
väl torra, men ha dock före försöken haft tillfälle att adsorbera luft och vatten 
ur rumsluften.

Vattnet har i samtliga fall varit destillerat.
Enär kännedom om ytspänningen avb är erforderlig för bedömning av vid- 

häftningskraften 2  behandlas ytspänningsförsöken först.



YTSPÄNNINGEN tfvb MELLAN VATTEN 
OCH BINDEMEDEL

Gränsytorna, som förekomma i beläggningarna i praktiken, äro i allmänhet 
icke nybildade och »färska», utan gamla och »åldrade». Ev. förefintliga kapil- 
laraktiva ämnen ha haft tid att anrikas till gränsytorna, och bindemedlet och 
vattnet i skikten närmast gränsytan ha mättats med varandra i den utsträck
ning, som ämnenas låga löslighet i varandra medgivit. Vid ytspänningsmät- 
ningarna har man sökt få motsvarande förhållanden att råda. Mätningarna 
ha, som redan påpekats, icke utförts blott på nybildade droppar, utan också på 
droppar, som varit i vila under en så lång tidrymd, att ytspänningen hunnit 
anta sitt slutvärde. Vidare har man sörjt för, att vattnet och bindemedlet varit 
mättade med varandra. Därför utskakades före försöket vattnet med en mindre 
mängd av bindemedlet och bindemedlet med en mindre mängd vatten.

Utskakningen av oljan skedde på så sätt, att 400— 500 ml av oljan i separer-tratt 
utskakades med ca 500 ml dest. vatten. Utskakningen upprepades 5 gånger.

Utskakningen av vattnet skedde på så sätt, att ca 1 000 ml dest., urkokt vatten 
utskakades med ca 50 ml av oljan i ett kärl med nedsatt tryck (utskakningskärlet var 
evakuerat). Vid denna utskakning uppstod i flera fall en emulsion, som bröts genom 
(ibland upprepad) filtrering genom veckfiltra, Schleicher & Schiill 572 V*.

I de fall, då ytspänningen skulle mätas vid förhöjd temperatur, skedde även ut
skakningen vid förhöjd temperatur och vattnet hölls vid den förhöjda temperaturen, 
tills det fylldes på kyvetten.

Såväl för bindemedlet som för vattnet bestämdes spec, vikterna efter utskakningen 
och vid den avsedda försökstemperaturen. Spec, vikten bestämdes med glaspykno- 
meter och måste ske med stor noggrannhet.

De flesta mätningarna på oljor utfördes vid rumstemperatur. Bindemedlen 
voro alltför segflytande vid rumstemperatur ooh undersöktes därför vid förhöjd 
temperatur. För att klarlägga hur ytspänningen varierade med temperaturen, 
undersöktes dels bindemedlen vid ett par olika temperaturer över rumstempe
raturen, dels några av lösningsmedlen såväl vid rumstemperatur som vid högre 
temperatur. A v undersökningarna över hur ytspänningen varierar med tempera
turen kan man draga slutsatser om, vilken ytspänning bindemedlen torde ha vid 
rumstemperatur och lägre temperatur.

I de flesta fallen har man bestämt hur ytspänningen varierar med tiden räknat 
från det ögonblick, då gränsytan bildats. Mätningarna ha i allmänhet avslutats 
efter 14 å 1 6 timmar, då ytspänningen ansetts ha uppnått sitt slutliga värde.

Tidpunkten o har varit svår att definiera. Den färska gränsytan har skapats, genom 
att man stegrat trycket, så att en droppe lösgjorts och en ny droppe framträngt, på 
vilken mätningen verkställts. Den nya droppen har behövt en viss tid för att växa och 
anta form. Tiden har varierat från några sekunder för de mest lättflytande till minu
ter för de mest segflytande bindemedlen. Under detta tidsintervall har formföränd
ringen och nybildningen av gränsyta varit stark. Härefter har droppen lugnat sig och 
endast långsamt ändrat sin form. Tidpunkten o hänför sig till det ögonblick, då



droppen ansetts ha lugnat sig. Inom parentes anges i tabellerna den tid i sek., som 
förflöt, innan droppen lugnade sig, räknat från det ögonblick, då den gamla droppen 
föll. Det är av värde att känna detta tidsintervall, om man önskar extrapolera fram 
ytspänningen för en absolut ny gränsyta, exempelvis i och för jämförelse med vär
den, erhållna genom metoderna med svängande stråle, fallande droppar o. dyl.

Ytspänningen tfvb för destillerat vatten— »rent» bindemedel.

De i detta avsnitt lämnade ytspänningsvärdena avse ytspänningen mellan vat
ten och bindemedel utan närvaro av andra ämnen.

Det är anmärkningsvärt, hur mycket ytspänningen varierar med tiden. Även 
för kemiskt ren bensol var ytspänningen i ett fall starkt tidsberoende, såsom 
framgår av tabell 8 och fig. 19 och 20. Även spår av kapillaraktiva ämnen 
äro tillräckliga för att sänka ytspänningen, om de blott få tillräcklig tid att leta

a) 80 sek gammal droppe R  =  1.83 mm

a) Drop after 80 sec. R  =  1.83 mm

b) 15 min gammal droppe R  =  1.80 mm

b) Drop after 15  min. R  — 1.80 mm

c) 1 tim gammal droppe R  =  1.69 mm

c) Drop after 1  hour R  =  1.69 mm

d) 14 tim gammal droppe R  =  1.34  mm

d) Drop after 14  hours R  — 1.34  mm

Fig. 19. Röränden med droppe av bensol Kahlbaum pro analysi efter olika lång tid. Trycket är 
konstant och droppens tillväxt beror blott av att ytspänningen sjunker.

Fig. 19. Drop o f benzene, Kahlbaum pro analysi, in water. The pressure is constant and the 
growth of the drop is due only to the diminution of the interfacial tension.



sig fram till gränsytan. I praktiken är ytspänningen därför alls icke så »kon
stant», som klassiska läroböcker ooh tabellverk ge vid handen.

Att flera mätserier gjordes med bensol beror dels på, att bensolen användes 
för kontroll av de olika mätmetoderna och dels på,( att man önskade få klarhet, 
om den observerade tidsavhängigheten var ett utmärkande drag för någon viss 
bensolsort eller gemensam för flera. Tidsavhängigheten synes vara beroende av 
bensolsorten.

Fig. 20. Ytspänningen «vb 
som funktion av tiden för 
olika bensolsorter. Tempera
tur 2 1 °  C.

Fig. 20. The inter facial ten
sion as a function of
time for different types of 
benzene. Temp. =  2 i °  C.

Tabell 8. Ytspänningen avb, i dyn/cm, mätt med olika mätmetodik, 
för bensol av olika härkomst.

A =  Metoden med mätning av tryck och krökningsradie.
B =  Metoden med mätning av formen på stor droppe.
C =  Metoden med fallande droppe.

Beteckning M ät Temp.
Antal timmar efter gränsytans uppkomst

metod °C 0 7 * v» 1 1V2 2 12V2 14
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Kebo. Puriss. Tiofenfri 
Sp. v. =  0.880

C 21 36 (0 sek)

» B 20 33 (40 sek) — 33 — 33 — — — 32
» B 21 34

Kahlbaum Pro analisi 
Sp. v. =  0.880

A 21 34 (15 sek) 32 3 i — 30 — 28 — 24

Gokef Renbensol 1943 
Sp. v. =  0.879

A 21 33 3 i 29

Gokef Renbensol 1948 
Låg Tiofenhalt 
Sp. v. =  0.880

B 20 34 (50 sek) 34 34 35

Explana- Table 8. Inter facial tension <?vb of benzenes of different origin given in dynes per cm, and
cions to determined according to the three different methods A. B. C.
the table. Column i :  Type of benzene. Col. 4— 12 : at given hours after the formation of the

interface. Col. 3: Test methods A  — falling drop method. B =  Modified capillary pressure — 
radius of curvature method. C  =  pendant drop method.



Av andra forskare publicerade värden på ytspänningen mellan bensol och vatten 
stämma rätt väl med de värden, som väginstitutet erhållit för nybildade eller unga 
gränsytor. Sålunda fann:

Pound med stighöjdsmetoden..........  avb — 34-1 vid io° och ovb =  32.5 vid 30°
Mack och Bartell med stighöjdsmetoden aVb =  34-7 » 25°
Reynolds med stighöjdsmetoden ........  oyb — 34-4 » 19°
Antonow med droppviktsmetoden . . . avb =  32.6 och 33.6 vid 200
Mattews och Stamm med droppvikts

metoden ................................................  avb =  34-7 vid 250

Ytspänningarna för några av de lösningsmedel, som användas till asfalt och 
tjära, framgår av tab. 9 och fig. 21 och 22. Man ser, att ytspänningen i regel 
avtar snabbt i början för dessa ämnen. Efter en å två timmar blir emellertid 
ytspänningen som regel ganska konstant. Den avtar dock även i fortsättningen.

Tabell 9. Ytspänningen avb, i dyn!cm, för lösningsmedel av olika art.

Beteckning

Mät
metod 
Se tab

8

Temp.
°C

Spec, 
v ik t 1

Antal tim., efter gränsytans uppkomst

0 | V10 7*1 7 * 1 [V2 2 14 16

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

a) Petroleumprodukter
SV  1035, motorfotogen A 22 0.8 06 40 (7 sek) 34 27 — — — 24 — 24
SV  201, solarolja A 21 0.835 23 (20 sek) — 19 — — — 18 16 —
SV  201, » B 20 0.847 23 (30 sek) — 19 — 18 — — — l 7
SV  1024, brännolja A A 21 0.915 18 (12 sek) — 15 — — — 15 15 —
SV  1024, » A A 5 i 0.897 16 (40 sek)
SV  1024, » A B 20 0.912 20 (30 sek) — 16 — 16 — — — 15
SV  1024, » A B 35 0.906 16 (30 sek) — 13 — 13 - - — — 12
SV  199S, brännolja B B 20 0.869 20 (30 sek) — 17 — 16 — — — 16
SV  1998, » B B 35 0.862 18 (30 sek) — 16 — 15 — — — 14
SV  1999, brännolja C B 20 0.869 23 (30 sek) — 21 — 21 — — — 21
SV 1999, » c

b) Stenkolstjärprodukter 
Bensol, se tab 8

B 35 0.8 6 0 26 (30 sek) 23 22 22

SV  199, lättolja A 22 O.92 7 15 (15 sek) — 14 — 14 — 13 12 —
SV  197, mellanolja B 20 1 .01 2 17  (50 sek) — 15 — 15 — — — 14
SV  198, antracenolja A 21 I .i  1 3 17  (20 sek) — 16 — — 15 — l S —
SV  198, A 35 1 .1 0 7 19  (15 sek) — 17 — — — 16 15 —
SV  198, A 50 1 .11 0 18 (20 sek)

c) Träprodukter
SV  721, sulfatterpentin A 21 O.865 16 (20 sek) — 13 — — — 13 12 —

Anm.1 Spec.vikten avser olja efter utskakning med dest. vatten och 
hur mycket vatten oljan tagit upp.

är således beroende av,

Table 9. Inter facial tension in dynes per cm of a) petroleum and b) tar oils and c) crude 
pine turpentine.



Fig. 2 i. Ytspänningen crvb 
som funktion av tiden för 
olika petroleumdestillat. 
Temperatur 2 1 0 C.

Fig. 2 1 . The inter facial ten
sion as a function o f time 
fo r different petroleum dis
tillates: S V  10 35  power ke- 
rosine, S V  20 1 gas oil,
S V  1024 Diesel oil A.
Tem p. 2 1 0 C.

Detta framgår ej alltid av tabellen, enär decimalerna ha slopats. Sålunda har 
exempelvis brännolja A  efter % tim., att döma av tabellen, en konstant ytspän
ning =  15 dyn/cm. Mätvärdena voro, när en decimal medtages: Efter 12 sek. 
18.3, efter 15 min. 15 .1 , efter 2 tim. 14.8 och efter 14 tim. 14.7 dyn/cm. Således 
en tydlig gång i serien.

Några allmänna slutsatser om, hur ytspänningen varierar för de olika slagen 
av lösningsmedel kan knappast dragas av de få kurvorna. Väl raffinerade »rena» 
lösningsmedel såsom bensol och motorfotogen, som torde ha varit ganska fria 
från polära molekyler, synas dock ha högre ytspänning än de mindre väl raffi
nerade, tyngre produkterna, vilka sannolikt innehållit polära molekyler. V i
dare hade de undersökta tjärdestillaten, med undantag för rendestillerad bensol, 
något lägre ytspänning än petroleumdestillaten.

I ett par fall — brännolja och antracenolja — har ytspänningen blivit bestämd 
vid flera temperaturer. På få undantag när, har ytspänningens variation med 
temperaturen varit ganska liten.

Tabell 10 och fig. 23 visar ytspänningen för några mjuka bindemedel. Trots 
att bindemedlen voro mjuka, var deras viskositet så hög, att dropparna ytterst 
långsamt formförändrades vid rumstemperatur under inverkan av ytspännings- 
krafterna. Undersökningarna kunde därför blott utföras vid förhöjd temperatur. 
Bestämningarna gjordes vid flera temperaturer. De tyda på, att ytspänningen 
är ganska litet temperaturberoende. Endast för ett av bindemedlen, nämligen 
A 120 vid 50 och 700 C, observerades en betydande skillnad.

De båda tjärorna visade högre ytspänning än tjäroljorna.

Fig. 22. Ytspänningen 
som funktion av tiden för 
olika stenkolstjärdestillat. 
Temperatur 2 1 0 C.

Fig. 22. The inter facial ten
sion crvb as a function of 
time for different coal tar 
distillates: Benzene, S V  198  
anthracene oil, S V  19-/ middle 
oil, SV  199 light oil. Tem p. 
=  - ° C .



Tabell n  och fig. 24 visa ytspänningarna för några asfaltlösningar av olika

slag‘oNågot lagbundet samband mellan de ingående komponenterna och den färdiga 
lösningens ytspänning kan ej konstateras. I en del fall hade lösningen lägre och i 
några fall högre ytspänning än de ingående komponenterna. Det senare var 
exempelvis fallet för asfalt +  lättolja. Komponenterna äro i dessa fall icke 
»rena», utan innehålla kapillaraktiva polära grupper, vilka bestämma ytspän
ningen för komponenterna var för sig. Om komponenterna blandas, kan det 
inträffa, att lösningsmedlets och bindemedlets polära grupper reagera med var
andra. De kapillaraktiva ämnena i lösningsmedlet kunna sålunda adsorberas till 
kolet och de kolliknande beståndsdelarna i bindemedlet. Även andra direkt ke
miska reaktioner kunna äga rum. Till följd härav kan, när vattnet sedan till-

Fig. 23. Ytspänningen 
som funktion av tiden för 
mjuk asfalt och stenkols- 
tjära. Temperatur 50° C.
Fig. 23. The inter facial ten
sion as a function of 
time for S V  134 3  soft asphalt 
(pen about 250), for S V  202 
priming tar and for S V  8 8 fj  
surface-treament tar. Tem p. 
=  jo 0 C.

Tabell 10. Ytspänningen avb i dyn/cm för mjuk asfalt och tunn t] är a.

Beteckning

Mät
metod

J f r
tab

Temp.
°C

Spec.
vikt1

Antal tim. efter gränsytans upp
komst

8 0 '1* I 2 3 14 16

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SV 1343, Asfalt A  120 A 50 I . O X I 3 1  (60 sek)2 20 __ l8 _ _ 17
» » » A 70 0.999 12 (50 sek) 12 I I — 11 — —

SV 202, Vägtjära T  15 A 20 I . i 6 i 25 (20 sek) 22 20 19 19 — —
» » » » A 35 I •1 4 9 22 (15 sek) 21 — 19 — 18 —
» » » » A 50 I . 1 3 8 22 (15 sek) 21 — 20 — 18 —
» » » » A 70 1 .1 2 3 22 (20 sek) — — — — — —

SV  8855, Vägtjära T  55 A 35 I.198 ___  3 20 19 — — — —
» » » A 5o 1 . 188 20 (60 sek) 20 — l8 — 18 —
» » » » A 70 I •1 7 4 23 (55 sek) 21 21 20 20 — —

Anm. 1 Spec, vikten avser olja efter utskakning med dest. vatten och är således beroende 
av, hur mycket vatten oljan tagit upp.

2 Asfalten var så seg, att den endast rann mycket långsamt. Värdet bestämt innan drop
pen lugnat sig.

3 Tjäran var så seg, att o-läget ej kunde bestämmas.

Table 10. Interfacial tension in dynes per cm, of soft asphalt and flu id  tar.



sättes, lösningen förete brist på ytspänningssänkande ämnen i jämförelse med 
utgångsprodukterna. Tydligt är att proportionen mellan bindemedel och lösnings
medel här spelar en roll (jfr fig. 24). När det är fråga om så komplicerade 
ämnen som de bituminösa kan man därför icke förutsäga, hur ytspänningen 
kommer att variera.

Fig. 24. Ytspänningen avb som funktion av tiden för asfaltlösningar. Temperatur 50° C. 

Fig. 24. The interfacial tension crvb as a function of time for cut hack asphalts. Tem p. =  jo °  C.

Tabell 1 1 .  Ytspänningen avb i dyn/cm för asfaltlösningar, innehållande 
lösningsmedel av olika art. Mätmetod A.

Be U0 Antal timmar efter
teck Asfaltlösningens sammansättning a

g
’>
6 gränsytans uppkomst

ning 0
H

a>a,
CO 0 ‘A 2 14

X 2 3 4 5 6 7 8

I 63, %  A 140, SV  203 +  37 °/o motorfotogen, SV  1035 2 0 0 . 9 4 5 26 (40 sek) 2 2 18 l6
» » » » » » 35 ° - 9 3 7 26 (30 sek) 21 20 17
» » » » » » 50 0.9 2 8 27 (40 sek) 25 2 1 19
» » » » » » 70 O. 9 1 7 29 (25 sek) — — —
II 55 "/» » + 4 5  %  brännolja A, SV  1024 36 O.974 24 (25 sek) 21 19 l8
» » » » » » 520 . 9  6  4 26 (25 sek) 24 2 1 17

I I I 68 % » +  32 °/o lättolja, SV  199 50 O.987 33 (20 sek) 2927 25
IV 0 0 » + 4 5  °/o antracenolja, SV  198 35 I.065 19 (20 sek) 17 16 l6
» » » » » » 50I . 0 5 4 20 (15 sek) l6 1414

V 65 °/o » + 3 5  °/o sulfatterpentin, SV  721 20 O.977 3 1 (20 sek) 28 27 28
» » » » » » 35 0 . 9  6 7 23 (10 sek) 2322 20

» » » » » » 50 O.956 29 (40 sek) 26 2320

Table 1 1 .  Inter facial tension in dynes per cm, of cut back asphalts, all containing the same 
Explana asP^a^  203> but solvents of different types, v iz :
tions to I : 37 per cent power kerosine. I I : 45 per cent DieseHuel A. I l l :  32 per cent light tar oil.
the table. IV : 45 per cent anthracene oil. V : 35 per cent crude pine turpentine.

I. 63 °/o A  140 +  37 °/o mo
torfotogen (power kerosine 
flux)
II. 55 Vo A  140 +  45 °/o 
brännolja A  (Diesel oil A )
III . 68 °/o A  140 +  32 %  
lättolja (light tar oil flux)
IV . 55 °/o A  140 +  45 °/o an- 
tracenolja (antraceneoil flu x)
V. 65 %  A  140 +  35 %  sul- 
fatterpentin (crude pine tur
pentine flux)



Stenmaterialets inverkan på ytspänningen tfvb mellan 
vatten och bindemedel.

I en beläggning påverkas avb dels av stenmaterialet och dels av främmande 
ämnen, som icke tillhöra beläggningsmassan. Sådana ämnen äro exempelvis kemi
kalier och sand, som påförts vid halka, jord och lera samt av trafiken spillda 
ämnen. De inverka i praktiken på nyckfullt sätt.

Ytspänningen mellan de båda ämnena vatten och bindemedel kan påverkas 
av ett tredje ämne på olika sätt. Ämnet självt kan vara kapillaraktivt, antingen 
det nu är lösligt i vattnet eller i bindemedlet. Det kan också — utan att vara 
kapillaraktivt — genom kemisk förening med vissa beståndsdelar i bindemedlet 
alstra kapillaraktiva ämnen. Är ämnet helt eller delvis lösligt i vatten samtidigt 
som det har benägenhet till en kemisk reaktion med vissa beståndsdelar i binde
medlet, äro betingelserna särskilt gynnsamma för kapillaraktiv verkan.

I allmänhet verka kapillaraktiva ämnen ytspänningssänkande. Fall, där mot
satsen inträffar, äro emellertid också möjliga. Om bindemedlet självt innehåller 
kapillaraktiva ämnen, som ge bindemedlet låg ytspänning mot vattnet, kan ett 
främmande ämne, som inblandas i bindemedlet, »magra ut» bindemedlet på dess 
kapillaraktiva beståndsdelar. Dessa adsorberas till det främmande ämnet eller 
reagera kemiskt med detta och avlägsnas på så sätt ur bindemedlet. Vissa sten
material synas ha denna sistnämnda verkan på bindemedlen, såsom framgår av 
följande försök.

I syfte att studera stenmaterialets inflytande på avb gjordes några försök med 
en relativt reaktionsbenägen olja — antracenolja — och dels ett föga reaktions- 
benäget stenmaterial — pegmatit — och dels ett starkt reaktionsbenäget sten
material — marmor. Innan ytspänningen mellan oljan och vattnet mättes, ska
kades antingen både oljan och vattnet eller också endast endera av dem med 
det pulveriserade stenmaterialet i riklig mängd. Efter skakningen fick vätskan 
(vatten resp olja) stå med stenmaterialet under minst 24 timmar, för att en lång
sam lösning eller långsamma reaktioner skulle få tid att äga rum. Flärefter 
filtrerades stenmaterialet bort. I tabell 12 och den på tabellvärdena ritade 
fig. 25 anges de erhållna ytspänningarna, som funktion av tiden. Med stark 
reservation för den osäkerhet, som vidlåder bestämningarna, synes man kunna 
draga följande slutsatser:

När endast oljan hade varit i beröring med stenmaterialet före ytspännings- 
mätningen, fick ytspänningen höga värden (kurvorna c och f). Stenmaterialet 
har sannolikt tagit åt sig de kapillaraktiva beståndsdelarna i oljan.

När endast vattnet hade varit i beröring med stenmaterialet före ytspän- 
ningsmätningen, erhöll ytspänningen lägre värden (kurvorna d och g). I detta 
fall hade vattnet tagit upp reaktionsbenägna ämnen från stenmaterialet sam
tidigt som oljan hade kvar sina. Resultatet blev bildningen av kapillaraktiva 
ämnen i gränsytan.

När både vattnen och bindemedel hade varit i beröring med stenmaterialet 
kurvorna b och e), erhölls något lägre ytspänning än med »ren» olja och



Explana
tions to 
the table.

destillerat vatten. I detta fall hade skakningen med stenmaterialet utarmat oljan 
på reaktionsbenägna beståndsdelar. Återstoden hade med de beståndsdelar, som 
vattnet tagit upp från stenmaterialet, en viss ytspänningssänkande verkan. 

Med marmor var effekten starkare än med pegmatit i vattnet.
Att stenmaterialet vid sig binder kapillaraktiva beståndsdelar från binde

medlet eller reagerar kemiskt med detta är utan tvivel förmånligt ur vidhäft- 
ningssynpunkt.

Tabell 12 . Ytspänningen avb i dyn!cm för dest. vatten—SV  198 antracenolja, 
i närvaro av pegmatit eller marmor.

cl>
F ö r s ö k s b e t i n g e l s e r

Tid, som förflutit från gränsytans 
uppkomst

P minuter timmar

V» 15 18 I 3 22 45
1 2 3 4 5 6 7 8

a
1. Rent vatten — ren olja

Vattnet ej skakat med stenmaterial — Oljan ej 
skakad med stenmaterial ........................................... l6.8 15.6 15-4 14.9 13.8 12.2

b
2. Inverkan av pegmatit S V  6226

Vattnet' skakat med pegmatit — Oljan skakad 
med p e g m a tit ................................................................. l6.8 15.4 15 .1 14-3 1 1 .3

c Vattnet ej skakat med pegmatit — Oljan skakad 
med p e g m a tit ................................................................. l8.0 17.3 _ 16.7 16.2 15.8 _

d Vattnet skakat med pegmatit — Oljan ej skakad 
med p egm a tit ................................................................. 17.9 16.3 — 15.2 14.3 11.8 9-9

e
j .  Inverkan av marmor S V  6210

Vattnet skakat med marmor — Oljan skakad 
med m arm o r................................................................... 17.8 16.4 15-3 14.0 12.8

f Vattnet ej skakat med marmor — Oljan skakad 
med m arm o r................................................................... I8.7 17-5 16.9 16.0 14.2 _

g Vattnet skakat med marmor — Oljan ej skakad 
med m arm o r................................................................... 17-4 14.4 _ 12.9 I I . I _ 5-i

Anm.: Försökstemperatur 2 1 0 C. Efter utskakningen fick vätskan vara i beröring med
stenmaterialet minst ett dygn innan ytspänningen bestämdes. Någon utskakning av de båda
parterna olja och vatten med varandra skedde ej, till skillnad från försöken i tidigare tabel-
ler. — För atst visa gången i försöksvärdena har ytspänningen angivits med en decimal, oaktat
noggrannheten till föjd av kalibreringsfel ej är så stor.

Table 12 . The influence of aggregates upon the interfacial tension of oil and water.

S. V. 198 anthracene oil. S. V . 6226 pegmatite and S. V . 6210 marble. Interfacial tension in 
dynes/cm at times in minutes (col. 2—4) and hours (col. 5— 8) after the formation of the drop.

Line a: (Curve a on Fig. 25): Pure oil and H2O. -------------------
» b: Both oil and water shaken with pegmatite. Note: In none of the experiments of
» c: Oil alone shaken with pegmatite. this table had the oil and the water
» d: Water alone shaken with pegmatite. been shaken together prior to the
» e-g: The same operations repeated with marble. experiment.



Fig. 25. Inverkan av peg- 
matit och marmor på yt
spänningen mellan antra- 
cenolja och dest. vatten. 
Längs x-axeln är avsatt'

^  tiden.
Angående kurvornas be
teckning se tabell 12.

Fig. 25. Influence o f peg
matite and marble on in
terfacial tension <?vh of 
distilled water and anthra
cene oil. Along the x-axis:

/  time in minutes and 
hours. For significance of 
different curves see Table
12 .

Den ordningsföljd, i vilken bindemedlet och vattnet komma i beröring med 
stenmaterialet, får tydligen inflytande på avb. Problemet behandlas ytterligare 
i avsnittet om randvinkeln.

Ytspänningsmätningarna ha utförts huvudsakligen emedan de erfordras för 
bedömningen av vidhäftningskraften och beräkning av randvinkeln mellan vatt
net och bindemedlet. Några systematiska undersökningar rörande ytspänningar
na som sådana ha däremot icke ägt rum. Tabellerna och kurvorna torde emel
lertid ge en allmän uppfattning om storleken av ytspänningarna mot vatten för 
olika bituminösa produkter. Litteraturen härom är mager.

VID H Ä FTN IN G SK R A FTEN  2

Vid de flesta försöken har vattnet varit framträngande part. I några fall 
har vattnet också fått vara vikande part. I det följande betecknar:

sten-olja-H20  att vattnet varit den part, som skulle framtränga
(vattnet har hällts sist i röret och verkat belastande) 

sten-H2ö-olja  att oljan varit den part, som skulle framtränga
(oljan har hällts sist i röret och verkat belastande)

Beteckningen olja är här sammanfattande benämning för lösningsmedel och 
bituminösa produkter.

När oljan fyllts på i skålen, suges den av kapillärkrafterna upp i stenmate
rialet i röret. Det förflyter härvid en viss tid, innan oljan stigit upp till ytan av 
sanden. Denna tid, som benämnts stigtiden, beror främst av oljans viskositet. För 
bensol och andra lättflytande vätskor är stigtiden endast några sekunder, för 
mellanolja och liknande oljor någon minut, för tyngre oljor och bindemedel



ofta mycket lång. Stigtiden förkortas, om man värmer provet. Provets tem
peratur under stigtiden — stigtemperaturen — har i allmänhet vid försöken varit 
20° C. I vissa fall, som särskilt anges, har stigtemperaturen varit högre, upp till 
140° C.

När oljan stigit upp till sandlagrets yta, erhållas gränsytor olja/luft i anslut
ning till och mellan de översta sandkornen, vilka gränsytor skenbart befinna sig 
i ro. I själva verket ändras dock gränsytorna ofta ganska kraftigt under den 
första tiden, beroende på adsorption av ämnen ur luften eller från det inre av 
oljan eller från stenmaterialet i närheten. Oxidation och avdunstning m. m. 
kunna även inverka. Den tid, som förflyter från det ögonblick, då oljan trängt 
fram, och till det ögonblick, då vattnet hällts på, har benämnts åldringstiden i 
luft. Det bör observeras, att gränsytan under detta åldrande befinner sig i 
kontakt med luft. Något vatten finnes icke närvarande annat än det, som even
tuellt kan adsorberas ur luften eller ur oljan själv. Temperaturen kan under åld
ringstiden vara olika. Åldringstemperaturen har, där ej annat särskilt anges, varit 
20° C.

Åldringstiden i luft motsvarar i praktiken den tid, som förflyter från det ögon
blick, då beläggningsmassan blandas (eller pågruset sprides vid ytbehandling) 
till det ögonblick, då massan (eller ytbehandlingen) blir utsatt för väta.

Under denna åldringstid är det även andra gränsytor, som förändras, näm
ligen gränsytorna inuti massan mellan sten och olja. Detta åldrande, som säker
ligen icke är det minst viktiga, beror delvis på, att oljemolekylerna ersätta luft- 
och vattenmolekylerna. Delvis bero förändringarna på att kapilläraktiva mole
kyler adsorberas. Ibland kan också en verklig kemisk reaktion ske mellan oljan 
och stenen. Detta slag av åldrande fortsättes även under följande period av 
försöket.

När vattnet sedan påfylles, ersättas gränsytorna olja/luft av gränsytor olja/vat- 
ten, och en period vidtager, under vilken provet åverkas av ett yttre konstant 
tryck. Under denna tid — trycktiden — ske förändringar i den nybildade gräns
ytan olja/vatten, såsom utbyte av luftmolekyler mot vattenmolekyler, adsorp
tion av kapillaraktiva ämnen ur vattnet osv. Bartell har påpekat (Bartells 
försök sid. 33), att denna förändring kan få till följd att gränsytan så småning
om börjar krypa. Ibland dröjer det länge, innan brottet inträffar. Trycktiden 
måste därför väljas tillräckligt lång, om man önskar studera det slutliga till
ståndet. Vid de här refererade försöken ha rören i allmänhet fått stå 24 tim
mar — i vissa fall, när bindemedlen varit sega, 48 timmar — under tryck, 
innan försöken avbrutits. Vanligen har provet under trycktiden haft rums
temperatur, 20° C. Vissa försök ha dock utförts med förhöjd trycktemperatur. 
Sålunda provades tjärorna och asfaltlösningarna vid olika tryck temper aturer.

Ovan har behandlats det fallet, att stenmaterialet först kommer i beröring 
med oljan och därpå med vattnet, dvs att vattnet är den part, som söker 
tränga fram. Motsvarande förhållanden bli rådande, om oljan i stället är den 
framträngande parten. Stigtiden (för vattnet) blir emellertid då alltid mycket 
kort, försåvitt ej stenytorna blivit speciellt preparerade. Något intresse av att 
studera hur åldringstidens längd inverkar, när vattnet är den först vätande par



ten, har inte ansetts föreligga. I praktiken har vattnet nästan alltid god tid på 
sig att väta, i det att stenmaterialet länge ligger vått eller fuktigt. För säkerhets 
skull har åldringstiden tagits till ganska lång. Oljan har i regel ej hällts på förrän 
efter 1 6 timmar.

Vid beräkningen av vidhäftningskraften ur de uppmätta tryckhöjderna ha använts 
de i tabell 13 införda värdena på ekvivalentdiametern, de, varvid dG bestämts med 
de i fig. 12 och fig. 13 återgivna apparaterna. Vid beräkningen av de har ytspänningen 
mellan vatten och luft o\y antagits oförändrat == 70 dyn/cm för samtliga stenmaterial. 
Att detta antagande var berättigat visade mätningar av aiv, som gjordes med vatten, 
som blivit utskakat med olika stenmaterial.

Tabell 13. Ekvivalenta pordiametern de Tabell 14. Formler,
för de provade stenmaterialen.

Prov
nr Bergarter och mineral dft i cm

i 2 3

Bergarter

S V 6 2 11 Kvartsit ........................... O.oo4 7

SV  6212 Kalkkvartsit .................. O.oo4 3

SV  6226 P eg m atit........................... O.oo4 9

SV 6866 Röd d a la -p o r fy r ........... O.oo4 4

SV  1630 Stockholm s-granit......... O.oo4 8

SV  6202 A m fib o lit ......................... O.0043

SV  4077 Gabbro'diorit .................. O.oo 5 1

SV  6203 Uralit-diabas .................. O.004 2

SV  6205 Hyperitdiabas ................ O.0045

SV 6206 Skarn från Herräng . . O.oo 4 3

SV  6210 Vit' m a rm o r.................... O.004 7

SV 3320 Kalksten från Gotland O.oo4 7

Mineral

SV 8053 Kvarts ur normalsand . O.004 3

S V 19 8 4 Kvarts ............................. O.oo 4 2

S V i  985 K a lifä lt s p a t .................... O.004 2

SV  1986 Kalk-natron-fältspat . . O.004 4

SV4086 Amfibol ........................... O.005 2

SV  4087 Pyroxén ........................... O.004 8

SV  4091 O liv in ............................... O.oo4 4

SV  4090 Serpentin ......................... O.oo4 3

För beräkning av de:
4 • 0iv

g (H +  h) * 
där H  — trycket i cm vattenpelare i 
kapillarimetern och h =  sandlagrets 
höjd, som kan sättas = 0 .5 .

Därav fås de =  T l j ~T \981 -(H  +  0.5)

För beräkning av 2 :
1) Är vattnet belastande part, blir en
ligt ekv. 2 sid. 24:

2  --  (hy • Qy h\i • b̂) g4

varvid hb kan sättas =  0.5.
2  uttryckt i dyn/cm blir sålunda

vr 981 Je „  , Ä \2 -------  • (hy +  0 .5).
4

2) Är oljan belastande part, blir
__ 981 de 

4
om oljan belastar och

2  =    (hb • Qb "f hk +  0 .5),
4

om trycket hk levereras av tryckluft- 
kapillarim etern.
I dessa ekv. äro de, h, hk och hb ut
tryckta i cm.

(hb-Qb +  0.5),

Table 13 . Equidiameters d e of pores o f aggregates. 
T  able 14. Formulae for the calculation of d e and 2 .



Fig. 26 och 27. Vidhäftningskraften för pegmatit och marmor tillsammans med motorfotogen och
solarolja. Rumstemperatur.

Figs. 26 and 27. The adhesion tension o f SV  6226 pegmatite and S V  6210  marble together 
with S V  1035 pow er kerosine and S V  20 1 gas oil at different ages (air seasoning) of the mixture. 

Room temperature. For explanation of this and the fo llow ing figures see pages 1 1 1 — 1 1 3 .

Försöksresultaten finnas återgivna grafiskt i fig. 26—45. Vidhäftningskraf- 
terna anges i diagrammen med svarta staplar. Varje stapel är resultatet av en 
serie försök med rör med successivt växande tryckhöjder. De mot tryckhöjderna 
svarande vidhäftningskrafterna ha i fig. 26— 37 markerats med små tecken. 
Varje tecken representerar alltså ett rör i försöksserien. Enär dubbelförsök blivit 
utförda, förekomma tecknen i regel parvis.



Fig. 28 och 29. Vidhäftningskraften för pegmatit och marmor tillsammans med 
mellanolja och antracenolja. Rumstemperatur.

Figs. 28 and 29. The adhesion tension of S V  6226 pegmatite and S V  6210 marble together 
with S V  19 7  middle tar oil and S V  198 anthracene oil. Room temperature.

Tecknet — betecknar, att gränsytan motstått trycket.
» o  » , » gränsytan vikit och att stenmaterialet därvid bli

vit helt eller delvis rentvättat.
» +  » , » genomrinning utan tvättning ägt rum.

Såsom tidigare framhållits, har det ibland varit svårt att skilja de två sist
nämnda typerna av brott från varandra.



Fig. 30. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med sulfatterpentin. 

Rumstemperatur.

Fig. 30. The adhesion tension o f S V  6226 
pegmatite and SV  6210 marble together with  

crude pine turpentine. Room temperature.

Fig. 3 1. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med asfaltlösning. 

Rumstemperatur.

Fig. 3 1 .  The adhesion tension of S V  6226 
pegmatite and SV  6210  marble together with  
power kerosine cut back. Room temperature.

Med ledning av tecknen ha sedan staplarna inlagts, vilka ange den sanno
lika brottgränsen och därmed storleken av vidhäftningskraften.

I de fall, då vidhäftningskraften varit mindre än 2 dyn/cm, har en pil inritats, 
som pekar mot o-axeln och markerar att vidhäftningskraften sannolikt är o 
eller negativ.

A v de små tecknen vid sidan av staplarna i fig. 26— 37 kan man utläsa sprid
ningen i försöksresultaten och få en uppfattning om bestämningens noggrann
het. I de följande bilderna ha tecknen slopats och blott staplarna inritats. Osä
kerheten i bestämningarna anges i dessa diagram av tvärstreck på staplarna. 
Dessa tvärstreck ha lagts in med ledning av de enskilda rörförsöken och utgöra 
de gränser, inom vilka stapelhöjderna kunna variera, att döma av observatio
nerna i de enskilda försöken.



Fig. 32. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med asfaltlösning. 

Förhöjd stigtemperatur.

Fig. 32. The adhesion tension o f SV  6226 
pegmatite and SV  6210 marble together with  
pow er kerosine cut back. Temperature of 

rising raised to 40° C.

Fig. 33. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med asfaltlösning. 

Samtliga temperaturer förhöjda.

Fig. 33. The adhesion tension o f S V  6226 
pegmatite and SV  6210 marble together with  
power kerosine cut back. Temperatures of 
rising:, ageing,, and pressure raised to 400 C.

Vidhäftningskraften för olika material som funktion 
av åldringstiden i luft.

För dessa undersökningar utvaldes några typiska oljor och två stenmaterial, 
varav det ena — pegmatit — var starkt surt och det andra — marmor — 
starkt basiskt enligt gängse terminologi.

I rutdiagrammen på fig. 26— 37 åskådliggöres, hur vidhäftningskraften va
rierar med åldringstiden i luft, innan vatten tillsättes. Åldringstiden är avsatt 
längs x-axeln i logaritmisk skala.

Staplarna inuti rutdiagrammen gälla för det fallet, att vattnet är fram
trängande (belastande) part. Fallet med olja som framträngande (belastande) 
part återges av staplarna till höger om rutdiagrammen och gäller blott för en 
enda åldringstid av 16 timmar för stenmaterial +  vatten, innan oljan påföres.



I fortsättningen diskuteras först fallet sten-olja-vatten, dvs
Vidhäftningen har genomgående varit betydligt bättre vid marmorn än vid 

pegmatiten.
Vidare är det iögonfallande, att vidhäftningskraften i de flesta fallen 

växer med åldringstiden högst avsevärt. I några fall har den hållit sig ganska 
konstant, oberoende av åldern. I intet fall har den minskat.

I flera fall är vidhäftningskraften vid kort åldringstid noll eller negativ, 
särskilt är detta fallet för de lågmolekylära destillaten. Flera av oljorna måste 
vara i beröring med stenmaterialet ganska länge, innan vidhäftningskraften blir 
mätbar. Grovt approximativt växer vidhäftningskraften under första tiden rät- 
linigt med logaritmen för åldringstiden.

Undersökningarna ha i regel icke utsträckts över längre lagringstid än 7 dygn, 
vilket motsvarar ca io 4 min. För att uppnå io 5 min erfordras 2 % månad medan 
io 6 min motsvarar 2 år. Om inte vidhäftningen blivit tillfredsställande efter 7 
dygn, kan man knappast räkna med att den skall bli det i fortsättningen. Detta 
under förutsättning av oförändrade lagringsbetingelser.

Fig. 26— 29 visa vidhäftningen för två fluxmedel på petroleumbas och två 
på tjärbas, som ofta användas för framställning av asfaltlösningar. Motor- 
fotogenen har som synes dålig vidhäftning. Den uppnår ej ens vid den längsta 
åldringstiden ett mätbart värde för pegmatit och är även låg för marmor. Solar
oljan har bättre vidhäftning, men vidhäftningskraften är dock länge noll eller 
negativ, om stenen är av pegmatit.

Mellanoljan behövde i kombination med pegmatiten 45 min för att få en 
mätbar vidhäftning. Redan dessförinnan var den dock positiv att döma såväl 
av fig. 28 som av försöken med rörelseindikatorn, tabell I. Sedermera ökas 
vidhäftningskraften högst avsevärt och blir med tiden fullt tillfredsställande. 
Vid marmor hade mellanoljan från början stark vidhäftning.

Antracenoljan häftar redan från början vid pegmatiten med avgjort positiv 
vidhäftningskraft. Vidhäftningskraften växer med tiden till ett högt värde. Vid 
marmor är den mycket god redan från början.

Fig. 30 visar vidhäftningen för sulfatterpentin. Asfaltlösningar med sulfat
terpentin ha i praktiken visat sig i vissa fall ge bättre vidhäftning än asfalt
lösningar med lösningsmedel på petroleumbas. Sålunda har dylik asfaltlösning 
med fördel använts vid klistring på cementbetong. Diagrammet visar en mar
kant skillnad mellan vidhäftningen till den kiselsyrerika pegmatiten och till 
marmorn, som huvudsakligen bestod av kalciumkarbonat.

Dfe närmast följande diagrammen ha upprättats för att visa, hur tempera
turen inverkar på vidhäftningen och avse asfaltlösningar och tjäror. Några av 
diagrammen (fig. 31 och 34) kunna även användas för en jämförelse mellan 
bindemedlen och de tidigare diskuterade lösningsmedlen. Stigtemperaturen för 
bindemedlen har dock varit 30° C, mot 20° C för lösningsmedlen, vilket något 
förbättrar bindemedlens vidhäftningskraft vid kort åldringstid.

Asfaltlösningen med motorfotogen hade dålig vidhäftning till pegmatit. Ej 
ens efter 7 dygns åldring hade vidhäftningskraften blivit mätbar. Även till 
marmor var vidhäftningskraften förhållandevis låg, men dock tydligt positiv.



Anmärkningsvärt är, att den ökade så långsamt. Maximivärdet ligger vid 5 
dyn/cm. I jämförelse med ren motorfotogen märkes ingen förbättring av vid
häftningskraften vid pegmatit. Däremot är vidhäftningen vid marmor för 
asfalt -f- motorfotogen märkbart bättre än för enbart motorfotogen. Tydligast 
framträder detta vid kort åldringstid i luft.

Den tunna tjäran T  15 (fig. 34) visar en helt annan bild än asfaltlösningen 
med motorfotogen. Från ett lågt positivt värde i början, ca 2 dyn/cm, stiger vid
häftningskraften på 16  timmar till hela 18 dyn/cm.

Att tjäran T  55 (fig. 36) redan från början hade så god vidhäftning, kan 
delvis bero på att stigtemperaturen nu var hög, 6o° C. Även den låga halten av 
lättflyktiga oljor, vilka — som senare skall visas — ha dålig vidhäftning, bör 
ha inverkat gynnsamt.

Temperaturens inverkan på vidhäftningen.

Undersökningen har utförts med följande material och temperaturer, 

a) Asfalt + motorfot. stigtemp. =  30° C, åldringstemp. =  20° C, trycktemp. =  20° C, fig. 3iU03-II =  20° C, » =  20° C, » 32U00II U00II » =  40° C, » 33
b) Tjära T 15 . . . . » =  30° C, =  20° C, » =  20° C, » 34

=  30° C, =  30° C, CJ00II 35
c) Tjära T 55 . . .  . » =  6o° C, » =  20° C, =  20° C, > 36

» =  6o° C, =  6o° C, » =  6o° C, » 37

I samtliga fall var temperaturen sålunda under stigtiden högre än 20° C. Det 
visade sig nämligen, att bindemedlen sögos upp alltför långsamt vid rums
temperatur. Stigtemperaturen avpassades, så att stigtiden ej skulle överstiga 
15 minuter.

Försöken med asfaltlösning +  pegmatit gåvo dåliga resultat, i det att i samt
liga fall asfaltlösningen gav vika redan vid det lägsta trycket.

A v övriga undersökningar synes man kunna draga följande slutsatser.
Högre 5tigtemperatur och åldringstemperatur medför, att vidhäftningen redan 

från början blir bättre. Däremot är det tvivelaktigt, om temperaturhöjningen 
spelar någon roll vid lång åldringstid (fig. 31 och 32). Vid lång åldringstid 
förbättras vidhäftningen även utan förhöjd temperatur.

En höjning av trycktemperaturen medför som regel en minskning av vidhäft
ningskraften. Minskningen är i några fall avsevärd (fig. 34 och 35). Det är känt, 
att varmt vatten har större förmåga att tvätta bort bindemedlet än kallt vat
ten, ett förhållande som delvis kan förklaras med att temperaturhöjningen gör 
bindemedlet mer lättrörligt. Det förefaller emellertid av dessa försök, som om 
även själva vidhäftningskraften skulle röna inflytande av upphettningen. För
söken rörande temperaturens inflytande äro dock alltför få, för att man skall 
våga draga några säkra slutsatser. Skulle ovanstående iakttagelse vara riktig,



måste man emellertid ställa sig tveksam inför kokprovet och liknande metoder 
att pröva vidhäftningen på värmda prov. J fr  också diagrammet fig. 41.

Ur praktisk synpunkt äro försöksresultaten av intresse, enär de visa, att kallt 
blandade massor i början ha sämre vidhäftning än varmt blandade. Få de kall-

Fig. 34,. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med tjära T  15. 

Åldring och tryck vid rumstemperatur.

Fig. 34. The adhesion tension of S V  6226 
pegmatite and SV  6210 marble together with 
SV  202 priming tar. Ageing and pressure at 

room temperature.

Fig. 35. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med tjära T  15. 
Samtliga temperaturer förhöjda till 300 C.

Fig. j j .  The adhesion tension of S V  6226 
pegmatite and S V  6210 marble together with  
SV  202 priming tar. A ll temperatures raised 

to jo °  C.



blandade massorna däremot ligga torrt en tid, närmar sig vidhäftningen de 
varmblandades. Vidare visa försöken, att vattnet har större angreppsförmåga 
i varm väderlek. 

Varmblandningens välgörande inverkan på vidhäftningen framgick även av 
följande försök med mellanolja och med motorfotogen samt stenmaterialen peg
matit och marmor.

Fig. 3 6. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med tjära T  55. 

Åldring och tryck vid rumstemperatur.

Fig. 36. The adhesion tension o f SV  6226 
pegmatite and S V  6210 marble together with  
S V  8855 tar for surface treatment. Ageing 

and pressure at room temperature.

Fig. 37. Vidhäftningskraften för pegmatit 
och marmor tillsammans med tjära T  55. 
Samtliga temperaturer förhöjda till 6o° C.

Fig. 3 j .  The adhesion tension of SV  6226 
pegmatite and SV  6210  marble together with  
SV  8 8 tar fo r surface treatment. A ll tem

peratures raised to 6o° C.



Sedan stenmaterialet i rören packats på vanligt sätt, värmdes rören i värme
skåp under i tim tid vid 1400 C. Därefter påfylldes förvärmd olja, och rören 
fingo stå ytterligare 15 min vid 1400,, varefter de togos ut och fingo svalna i 
rumstemperatur under 30 min. Härefter hälldes 20-gradigt vatten i rören och 
vidhäftningskraften bestämdes. Åldringstiden utgjorde sålunda 15 +  30 min., 
och temperaturen sjönk under denna tid från 140° till 20°C. Tabell 15 visar 
vidhäftningskraften i dyn/cm för värmda prov och för oupphettade prov.

Blandning i stark värme hade sålunda avsevärd effekt och motsvarade i detta 
fall 7 dygns lagring. Försöket med pegmatit och motorfotogen visar dessutom, 
att en verkligt dålig vidhäftning lika litet kan avhjälpas genom värmebehandling 
som genom lagring.

Inverkan av lång tids väta.

Med mycket lång trycktid prövades kombinationerna pegmatit-mellanolja- 
vatten och marmor-mellanolja-vatten. Rör med dessa ämnen (åldringstid =  16 
tim) fingo stå 8 månader med vattentryck av olika storlek. I rören med peg
matit bröt vattnet igenom under tvättning inom 24 timmar, när vattentrycket 
motsvarade 2  =  6 ^  dyn/cm. Rör med lägre tryck stodo oförändrade hela för- 
sökstiden. I rören med marmor bröt vattnet på 30 minuter igenom i båda de rör, 
där vattentrycket motsvarade 2  =  9 V2 dyn/cm. A v de två rören med ^ = 8  V2 
dyn/cm höll det ena 28 dygn och det andra 114  dygn, varefter brott med tvätt
ning erhölls. Rören med 2  7 V2 resp. 6 dyn/cm stodo oförändrade hela tiden.

Undersökningen tyder på att långtidseffekter av den art, som Bartell om
nämnt, möjligen ha förekommit för marmorn men knappast för pegmatiten.

Tabell 15 . Vidhäftningskraften ^ 0ija>1 dyn! cm, vid  olika åldrings sätt.

SV  6226 Pegmatit SV  6210 marmor

Behandling före provning SV  1035 
Motor
fotogen

SV  197 
Mellan- 

olja

SV  1035 
Motor
fotogen

SV  197 
Mellan

öl ja

i 2 3 4 5

Uppsugning och åldring vid 140° C, 45 min <  0 IO 3 1 1 . 5

» » » » 20° » 45 » <  0 2.5 <  0 7
» » » » 20° » 7 dygn <  0 10 3-5 12

Table 15 . Adhesion tension, in dynes per cm, of two different aggregates, SV  6226 pegmatit, 
and S V  6210  marble, and of two oils S V  1035 power kerosine, and S V  197  middle tar oil, un
der different ageing conditions.

First line: Temp, of rise and ageing 140° C, age 45 min.
Second» : » » » » » 20° C, » 4 5  »
Third » : » » » » » 20° C, » 7 days.



Vidhäftningskraftens maximala storlek.

Tidigare har framhållits, att orsaken till att vattnet bryter igenom i rören 
antingen kan vara vidhäftningsbrott eller ytspänningsbrott. Teoretiskt sett kan 
således den uppmätta vidhäftningskraften aldrig vara större än ytspänningen 
avb mellan olja och vatten. Ytspänningen avb är emellertid ej konstant utan 
varierar med tiden, såsom framgick av föregående kapitel. I diagrammen över 
vidhäftningskrafterna ha de uppmätta gränsvärdena för crvb markerats med 
horisontella streck. Det övre värdet avbo erhållet efter o timmar, och det undre 
värdet avbi  ̂ efter 14 timmar.

I flertalet fall, där vidhäftningen varit god, ligger den maximalt uppmätta 
vidhäftningskraften mellan avbo och ^vbI4- Tjäran T  15 och antracenoljan synas 
dock vid lång lagring vilja överskrida det maximala värdet på avb. Såsom senare 
visas är den sannolika förklaringen härtill, att dessa tjärprodukter vid lång lagring 
i beröring med luften bilda ett segt ytskikt, som bär upp vattnet. I övriga fall 
håller sig vidhäftningskraften under det maximala värdet på avb.

Värdena på avb ha erhållits genom bestämningar helt skilda från bestäm
ningarna av vidhäftningskraften. Den goda överensstämmelsen mellan teori och 
mätresultat talar för att såväl de uppställda teorierna som mätresultaten böra 
vara riktiga.

Att vidhäftningskraften i vissa fall befinnes ha mindre maximivärde än i andra 
fall kan således bero på att ytspänningen i gränsytan olja/vatten varierar. Även 
om vidhäftningskraften är större än ytspänningen, blir det i praktiken liksom 
vid provningarna den lägsta av de två, som blir bestämmande för brottet. Detta 
hindrar icke, att det är förmånligt, att den verkliga vidhäftningskraften är större 
än ytspänningen. Om så är fallet, läka sig nämligen eventuella sår lättare, när 
trycket försvinner. Stenarna äro då alltjämt överdragna med bindemedelsskikt, 
som kunna förena sig.

Om avb — abs >  ovb innebär detta, att den på sid 21 uppställda jämvikts- 
ekvationen

Ovs G»bs v̂b cos a0

är ogiltig. Det kan då inte råda någon jämvikt, utan punkten A i fig. 5 rör sig 
eller strävar att röra sig ständigt åt vänster. Bindemedlet visar tendens att tränga 
undan vattnet. Man kommer därmed in på

Fallet sten-vatten-olja, d.v. s. 2 ’vattcn.

Detta åskådliggöres av staplarna vid sidan om rutdiagrammen i fig. 26— 34.
För att oljan av egen drift skall förmå tränga bort vattnet från våta sten- 

ytor, borde vattnets vidhäftningskraft vara o. Staplarna äro emellertid i samt
liga fall så höga, att de motsvara avb.

Vattnet har tydligen häftat så väl, att gränsytorna vatten-olja hellre buktat 
ned och släppt fram oljan, än att vattnet släppt sitt grepp vid stenytorna. I  
intet av de undersökta fallen hade således oljan någon förmåga att tränga undan 
vattnet från våta stenytor.



Att bindemedlen ej förmå tränga undan vattnet från en våt stenyta är en 
allvarlig olägenhet. Den innebär, att bindemedlen ej fästa på nytt, om de slitas 
loss från en stenyta och vatten finnes närvarande. Ej heller fästa bindemedlen 
vid nybildade krossytor, om beläggningen är våt. Vidhäftning ernås först sedan 
vattnet avlägsnats genom yttre åtgärder, exempelvis genom uttorkning.

Om man i stället för destillerat vatten använder kalkvatten eller sodahaltigt 
vatten tillsammans med tjäroljor, sjunker ytspänningen avb och samtidigt sjun
ker också den uppmätta vidhäftningskraften såsom tabell 1 6 visar.

överensstämmelsen mellan avb och den avlästa vidhäftningskraften gör det 
antagligt att ytspänningsbrott förelegat, dvs att oljorna trängt ned utan att 
häfta vid stenytorna. Det var dock icke möjligt att konstatera detta genom direkt 
observation. Man kunde icke se, om det fanns några vattenhinnor kvar på sten- 
kornen, när dessa omslötos av de dunkla oljorna.

Även om den primära orsaken till nedträngningen är ytspänningsbrott, kan 
det inträffa att oljan sedermera når verklig kontakt med stenytorna och häftar 
vid dem. Anledning härtill kan vara att vattnet diffunderar bort eller att en 
kemisk reaktion äger rum.

Om något dylikt inträffar, bör oljan efter en tid häfta vid stenytorna på 
samma sätt som om den sugits upp av torrt stenmaterial, dvs man bör kunna

Tabell 16. Samband mellan uppmätt vidhäftningskraft hatten och ytspänningen 
övb för fallet sten-vatten-olja, när vattnet innehåller kalk eller soda.

Belastningsfallet sten-vatten-olja för:
Avläst
■̂ vatten

dyn/cm

(Jvb
dyn/cm

i 2 3

SV  6226 Pegmatit — dest. vatten — SV  197 mellanolja 
» » — kalklösning — » »
» » — sodalösning — » »

SV  6226 Pegmatit — dest. vatten — SV  198 antracenolja 
» » — kalklösning — » »
» » — sodalösning — » »

Kalklösningen var mättad och filtrerad. Sodalösningen innehö] 
NasCOs.

2  har bestämts sedan pegmatiten +  vattnet eller lösningarna 
luft under 16  timmar. Försökstemperaturen =  20° C.

tfvb har bestämts vid 20° C. Första talet i kol. 3 anger cryb för 
gäller för en åldrad gränsyta olja/vatten.

Att tfvb blev lågt för lösningarna beror på att en del av oljor: 
lösning. Utlösningen var skönjbar för blotta ögat. Lösningarna b

16

7
<  3

15
8

<  3
il 0.5 viktproc

fått åldras i l

färsk gränsyta

na (bl. a. feno 
levo gula ellei

17 — 14

7—4
1 — < 1

17 — 15
10— 6
2 — < 2  

ent' vattenfri

Deröring med

l, andra talet

lerna) gick i 
• rödfärgade.

Table 16. Influence on ^ water and avb ° f  alkaline solutions compared with distilled water. 
Aggr. SV  6226 Pegmatite. O il: SV  197 middle oil and SV  198 anthracene oil. Water or alka

line solution receeding. Col. 1 : 1st line, distilled water, 2nd line, lime solution, 3rd line, soda 
solution.



belasta det oljefyllda (f. d. vattendränkta) sandlagret med ett försvarligt vatten
tryck utan att få brott. Försöken enligt tabell 1 6 kompletterades med några för
sök, vid vilka man först belastade med olja och sedan med vatten. Förra delen av 
försöken var identisk med försöken enligt tabell 16 , medan senare delen genom
fördes på följande sätt. När oljan hade trängt ned i det soda- eller kalk-vatten- 
haltiga sandlagret, avlägsnades en del av överskottsoljan ur rören. Apparaterna 
överfördes därpå till en exsickator med vattenmättad luft. Så småningom trängde 
resten av oljan ned i sanden, så att sandytan blev fri från lös olja. Appara
terna fingo stå en tid i exsickatorn. Under denna tid liksom också under den 
tid före förflyttningen till exsickatorn, då oljan höll på att tränga ned i det våta 
sandlagret, kunde vidhäftningen mellan oljan och pegmatiten byggas upp så 
sakteliga. Det fanns möjlighet för oljan att ersätta vattnet liksom också till 
kemiska reaktioner. Däremot kunde eventuella vattenhinnor inte försvinna genom 
avdunstning, enär luften var mättad med fuktighet. När ca 20 timmar för
flutit, räknat från det ögonblick då oljan kom i beröring med sanden, fyllde 
man på destillerat vatten i rören och bestämde tryckhöjderna för brott. Dessa 
voro mycket låga: <C 2 dyn/cm i samtliga fall.

När vattnet fördrev oljan, ljusnade sanden mer eller mindre, men det var 
icke möjligt att fastställa om ytspännings- eller vidhäftningsbrott erhölls.

Inte heller dessa försök visade således om vattenhinnor funnos eller saknades. 
Men så mycket blev tydligt, att vattnet drev bort det mesta av oljorna vid 
mycket lågt tryck och att systemet sålunda var labilt. Den relativt långa lagrings
tiden förmådde ej ändra detta faktum.

Försöken med soda och kalk visa, att kemikalier i vattnet kunna ha stort 
inflytande på beläggningarnas vatteribeständighet. Om inflytandet blir gynn
samt eller ogynnsamt blir beroende av de reaktioner, som äga rum.1

Skenbar och verklig vidhäftning.

Fenomenet att bindemedlet breder ut sig på de våta stenytorna utan att fästa 
har i fransk litteratur fått ett särskilt namn adhésivite apparente — skenbar vid
häftning — till skillnad från adhésivite reelle — verklig eller äkta vidhäftning.

Att sänka avb till o genom tillsats av kemikalier till vattnet är en metod 
att göra bindemedlet blandbart med vått stenmaterial, vilken använts i praktiken. 
Går allt som man önskar försvinner vattnet efter blandningen och vidhäft
ningen övergår till äkta. Om denna del av processen äger rum, beror på kemi
kalierna. Innan vidhäftningen övergått till äkta, är det emellertid lätt att spola 
bort bindemedlet från stenytorna. Ibland lossnar bindemedlet av sig självt, om 
man skulle råka blanda för länge i biandaren.

Fig. 38 visar en mikrobild av ett franskt tjärpreparat, i vilket en tunn tjära 
och en kemikalielösning äro blandade eller emulgerade med varandra. Såsom 
framgår av gränsytornas växlande krökning, är ytspänningen mellan de båda

1 För undvikande av missförstånd påpekas, att oljorna vid de beskrivna försöken icke inne- 
höllo några tillsatser av flytande harts eller andra ämnen, som ibland användas tillsammans med 
kalk för att' förbättra vidhäftningen. Avsikten var nämligen icke att studera vidhäftningsmedel 
utan att studera, hur variationer i avh inverkade.



Fig. 38. Mikrofoto av SV  3292, 
en fransk tjäremulsion, som kan 
blandas med vått stenmaterial. 
Förstoring: ca 150 ggr.

Fig. 38. Microphotography of 
a French tar emulsion display- 
ing good coating properties on 
wet aggregates.

komponenterna låg. Den ljusa kemikalielösningen ligger som droppar och sliror 
av växlande form i den mörkare tjäran och tjärdroppar förekomma i sin tur 
i kemikalielösningen. Detta preparat kunde blandas med vått stenmaterial.

Den största faran med att sänka avb ligger däri, att bindemedlet får benägen
het att »lösa upp sig» eller »flyta ut» i vattnet. Denna process underlättas av 
mekanisk bearbetning — trafik — och lättflutenhet hos bindemedlet och har 
observerats i flera fall vid väginstitutets försök. Hur lågt avb får vara är icke 
experimentellt fastställt, men författaren håller för troligt ca 5 dyn/cm.

Ythudens inverkan.

Vid försöken med sten—tjära T  15 —vatten och sten—antracenolja—vatten 
ökade vidhäftningskraften ^ 0ija oväntat snabbt under åldrandet i luft. I syfte 
att klarlägga orsaken härtill utfördes följande försök.

Tjäror av typen T  15 bruka på vägen hårdna så snabbt, att de få en lackhård 
yta på kortare tid än en månad. Detta gav anledning förmoda, att den snabba 
ökningen av vidhäftningen kunde bero på hudbildning i ytan av sandlagret i 
rören. För att undersöka om så var fallet anskaffades ett lågt rör, i vilket man 
kom åt att studera ytan av sandlagret. Efter 7 dygn hade tjäran blivit betydligt 
fastare i ytan än i det inre av massan, vilket lätt kunde konstateras, om man 
körde ned en nål i massan. Förekomsten av en hud var därmed påvisad.

Härefter tillverkades en skärapparat, med vilken huden i rören kunde skal
peras (fig. 39). Sedan rör med pegmatit SV  6226 och tjära T  15, SV  202 på 
vanligt sätt fått åldras i luft under 7 dygn, skars huden bort i några rör, varpå 
vatten fylldes på och vidhäftningskraften bestämdes. Denna var 13 dyn/cm 
för prov utan hud och 23 dyn/cm för prov med hud. Vidhäftningskraften var 
alltså avsevärt större i huden än i massan.

Härefter gjordes försök att bestämma, om den stora bärförmågan hos huden 
blott berodde på att bindemedlet i huden var segare än inuti massan. Härvid 
användes de rör, som tjänstgjort för att bestämma vidhäftningskraften efter 
7 dygns åldring i luft och som hållit på grund av att tryckhöjderna varit lägre



Fig. 39. Skärapparat, använd för att avlägsna ythuden i 
rören. Styrmuffen vilar under kringvridningen på glas- 
rörets kant och hindrar eggen från att skära ned för djupt.

Fig. 39. Stripping device used for removing the skin in the 
tubes. When cutting, the lid  »styrmuff» rests on the rim 
of the tube thus preventing the cutting edge from  sinking 
too deep.

än vidhäftningstrycket. Sedan vattentrycket varit på i fem dygn i rören, flyt
tades dessa till ett värmeskåp med 6o° temp. Brott erhölls då vid en lägre 
tryckhöjd, svarande mot viclhäftningskraften 14 dyn/cm. Genom uppvärmning 
kan huden således »smältas ned», varvid vidhäftningskraften sjunker till samma 
värde som inuti massan. Detta tyder på att hudens större bärförmåga huvud
sakligen är en följd av att bindemedlet har högre viskositet i huden än inuti 
massan.

Åldring utan kontakt med luft.

Härefter iordningställdes rör, i vilka aldrig någon hud mot luft hann ut
bildas. Så fort tjäran sugits upp till sandlagrets yta, täcktes ytan av ett vatten
skikt, som i början var mycket tunt men sedan ökade något, när bärförmågan 
blivit bättre. På detta sätt fingo proven åldras 7 dygn under vatten, varefter 
vattentrycket ökades och vidhäftningskraften bestämdes. Vidhäftningskraften 
blev för prov, åldrade i 7 dygn under vatten, 15 dyn/cm eller obetydligt mer 
än som uppmätts för de luftlagrade, skalperade proven, 13 dyn/cm.

Ett liknande försök utfördes med pegmatit +  mellanöl ja (fig. 40). Enär mas
san, när den var färsk, inte tålde något vattentryck, påfördes i början blott ett 
ytterst tunt skikt med vatten. Dessutom fick oljan i skålen räcka nästan ända 
till i höjd med stenlagrets yta. Sedermera kunde vattenbelastningen ökas. — 
Jämför man fig. 40 med den övre bilden på fig. 28, finner man, att det före
ligger en nästan fullständig överensstämmelse mellan de båda bilderna. Åldran
det i kontakt med vatten har alltså haft samma verkan som åldrandet i kon
takt med luft. En särskild undersökning av ytan i rören visade också, att det 
vid åldring i luft icke utbildades någon hud på massan av pegmatit +  mel
lanöl ja.1

1 Det utfördes också försök att med skärapparaten avlägsna det översta lagret — dvs den 
fiktiva huden — men försöket misslyckades, enär ytskiktet var klibbande, så att det fastnade 
vid eggen och massan revs upp.



Fig. 40. Vidhäftningskraften för pegmatit med mel- 
lanolja vid olika åldring under vatten. Rumstempe
ratur. ( Jfr  fig. 28, övre delen.)

Fig. 40. The adhesion tension of SV  6226 pegmatite 
and S V  197 middle tar oil aged under water. Room  
temperature. (To he compared with Fig. 28, upper 
part.)

Båda försöken visa, att en betydande vidhäftnings förbättring äger rum med 
tiden även under vatten och att förbättringen därvid endast obetydligt beror på 
hudbildning i gränsytan olja/vatten. Förbättringen måste därför huvudsakligen 
bero på förändringar inuti massan, i gränsytorna mellan olja och sten.

I många fall hinner dock olyckligtvis inte vidhäftningen växa sig stark, om 
åldrandet skall ske i kontakt med vatten. Innan vidhäftningen är utbildad, är 
oljan bortsköljd. Jämför även tabell 1.

Vidhäftningens avhängighet av oljetypen.

A v det ovan anförda framgår, att vidhäftningen vid ett och samma sten
material är mycket olika för de olika slagen av oljor.

I fig. 41 ha vidhäftningskrafterna sammanställts för ett större antal oljor, 
lösningsmedel såväl som bindemedel.

Diagrammen gälla för systemet sten-olja-H20, 16 tim åldring i kontakt med 
luft. Vid en jämförelse mellan de olika oljorna får ej förglömmas, att de ha 
olika avb. Redan av denna orsak måste ^ 0ija variera för dem.

Diagrammen slå fast att det råder en betydande skillnad mellan olika oljor 
i avseende på vidhäftningen. Petroleumprodukterna ha nästan undantagslöst 
sämre vidhäftning än motsvarande tjärprodukter. Vidare är vidhäftningen bättre 
för de tyngre, mer svårflyktiga destillaten än för de lätta. Till marmorn är



Fig. 4 1. Jämförelse mellan vidhäftningen för olika oljor, tjäror och asfaltlösningar. 

Fig. 4 1. The adhesion (^ 0\\) of various oils, tars and cut hacks. (Specification see page 102.)

vidhäftningen i allmänhet bättre än till pegmatiten. Skillnaden är dock i flera 
fall ganska liten: så liten, att den i en del fall torde sakna praktisk betydelse.

Diagrammen visa också att en högre temperatur under vattentrycksperioden i 
allmänhet minskar vidhäftningskraften. De streckade staplarna, som avse för
höjd temperatur, äro i allmänhet lägre än motsvarande hela staplar.

För asfaltlösningarna, som framställts med olika lösningsmedel, är tendensen 
inte klar. En viss grad av nivellering synes ha ägt rum, så att de lösningsmedel,



som hade särskilt dålig vidhäftning, fått denna något förbättrad, när de blan
dats med asfalten. Andra lösningsmedel, som ensamma hade god vidhäftning, 
ha genom inblandningen i asfalten fått vidhäftningskraften något sänkt. Det bör 
särskilt observeras, att asfaltlösningar med mycket låg eller kanske negativ v id 
häftningskraft förekomma. En dylik är asfalt +  motorfotogen, en ofta använd 
typ av bindemedel.

Man har nog förr på många håll varit benägen att skära alla oljor över en 
kam och ansett, att den mer eller mindre goda vidhäftningen enbart berott 
på stenmaterialet. Ett uttryck för denna åsikt är indelningen av stenmaterialen i 
hydrofoba och hydrofila, samt åsikten att det räcker att pröva med endast ett 
bindemedel, ifall man vill veta, om ett visst stenmaterial är hydrofobt eller 
hydrofilt. Praktisk erfarenhet har dock visat, att denna teori ej alltid håller 
streck. Enligt allmän åsikt ha sålunda exempelvis tjärdestillaten bättre vidhäft
ning än petroleumdestillaten. De här framlagda undersökningsresultaten be
kräfta de praktiska erfarenheterna. I viss mån överraskande är emellertid den 
observerade stora skillnaden mellan de olika destillaten inom exempelvis petro
leumgruppen.

De hittills refererade undersökningarna hade utförts med petroleumdestillat 
av vanlig handelskvalitet. Vilken typ av råolja, som de härstammade från, var 
icke känt med säkerhet. Upptäckten av oljesortens betydelse för vidhäftningen 
medförde, att två petroleumoljor av olika ursprung användes vid de försök, som 
härefter utfördes över stenmaterialets inverkan på vidhäftningen.

Viskositetens inverkan.

Såsom redan framhållits var vidhäftningen i många fall bättre för de tunga 
destillaten än för de lätta. Enär de tunga destillaten i allmänhet ha högre visko
sitet än de lätta, skulle den slutsatsen kunna dragas, att vidhäftningen växer med 
viskositeten. Det är dock icke berättigat att dra en sådan slutsats av de försök, 
som refererats. Försökstiderna ha nämligen med avsikt valts så långa, att visko
sitetens inverkan blivit avkopplad.

I praktiken kan man dock med säkerhet räkna med, att viskositeten har stor 
inverkan. Bindemedlen i beläggningarna ha i allmänhet betydligt högre viskositet 
än de oljor och lösningar, som användes vid dessa försök, vilket innebär att un
danträngningen i praktiken blir starkt fördröjd. Segflytande bindemedel defor
meras så långsamt, att beläggningarna kunna överleva ganska långa perioder av 
väta utan att förstörelsen sprider sig till det inre av beläggningarna. Däremot kan 
ytans avnötning bli stor.

Vidhäftningens avhängighet av stenmaterialet.

Försök med bergarter. Vid dessa försök användes dels en mellanolja ur 
stenkolstjära, dels två brännoljor ur petroleumråolja. Den ena brännoljan 
(SV 1999), som enligt uppgift var framställd ur råolja på asfaltbas, erhölls 
färdig. Den andra brännoljan (SV  1998), framställdes på institutets labora
torium med utgång från en råolja på par af finbas. Härvid destillerades oljan på



sådant sätt, att den skulle få möjligast lika allmänna egenskaper som brännoljan 
på asfaltbas.

Väginstitutet har icke varit i tillfälle att kontrollera oljornas ursprung. H är
till kommer, att oljorna framställts på olika sätt. Den ena oljan har framställts 
industriellt, medan den andra framställts i glasretort på laboratoriet. Det är 
därför icke tillrådligt, att av dessa försök draga slutsatser om de båda råolje- 
typernas lämplighet ur vidhäftningssynpunkt. De båda brännoljeproven böra 
blott betraktas som skilda exempel på vad som kan erhållas under den gemen
samma benämningen brännolja.

Enligt den av Weber och Riedel införda terminologin indelas bergarterna i 
hydrofila  och hydrofoba bergarter (resp. oleofoba och oleofila), varvid sura 
bergarter i allmänhet anses vara hydrofila, medan basiska anses vara hydro
foba. Förhållandet mellan sura och basiska oxider i bergarten blir därvid av
görande för om bergarten betecknas som sur eller basisk.

A v de »sura» oxiderna är det praktiskt taget blott en som förekommer i 
vägbergarter, nämligen kiseldioxid, Si02. Bergartens klassificering, som sur resp. 
basisk bergart, blir således i realiteten beroende på dess halt av Si02.

Kisel är näst syre det vanligaste mineralbildande grundämnet och förekom
mer dels i kiseldioxid SiO'2, kvarts, dels i silikater, hydratiserade silikater m. m. 
av mer eller mindre komplex sammansättning. Fältspaterna äro exempel på van
liga silikatmineral:

Ortoklas K 20, A1203, 6 Si02
Plagioklas N a20, A1203, 6 Si02

3 CaO, 3 A1203, 6 Si02

Som exempel på ett hydratiserat silikat må anföras

Hornblände N aC a2(MgFe)4(0H )2A l3Si60'22.

Alldeles oberoende av hur Si är bundet i mineralet, räknar man in allt Si, 
när det gäller att avgöra, om ett mineral eller ett mineralkomplex, dvs en 
bergart, är surt eller basiskt och uttrycker surhetsgraden som halten SiOs.1

Uppdelar man mineralen i huvudgrupper efter halten Si02, gäller enligt mine
ralogisk terminologi:

Sura bergarter..................................................................  mer än 66 %  Si02
Intermediära bergarter...................................................  55— 66 '% Si02
Basiska bergarter..............................................................  mindre än 55 %  Si02

I de sura bergarterna förekommer Si02 i fri form som kvarts. Dessutom i 
form av silikater. I de övriga är tillnärmelsevis all kiseln bunden i silikater.

I den mån kiselhalten avtar, ökar halten av andra grundämnen. Vissa av 
dessa ha emellertid långt större betydelse för bergartens egenskaper än som 
framgår av deras procentuella andel i bergarten.

I diagrammen, fig. 42, 43, över vidhäftningsförsöken med olika bergarter, 
ha dessa ordnats efter avtagande surhetsgrad, så att de suraste stå först. Vilka

1 H är bortses från sulfidmineral m fl, som icke ha någon betydelse ur vägsynpunkt.



Fig. 42. Olika bergarters vidhäftning. Åldring i luft 5 min. och 135 min.

Figs. 42 and 43. The adhesion of various rocks to different oils: S V  1999 
S V  197 middle tar oil. Tim e of ageing in air from  left to

som böra hänföras till gruppen sura och vilka som böra betecknas basiska fram
går av förteckningen på sid. 49.

Bergarterna ha underkastats en ingående petrografisk analys med särskild 
hänsyn till mineralens beskaffenhet, för att om möjligt bringa klarhet i vilka 
egenskaper, som äro avgörande för vidhäftningen. Bergartsbeskrivningar och 
mikrofoton av slipprov återfinnas i bil. 2.

Vidhäftningen har undersökts för fyra åldringstider i luft: 5 min, 135 min, 
16 tim, 183 tim. Undersökningen avser fallet sten—olja—vatten, alltså ^ 0ija-



Fig. 43. Olika bergarters vidhäftning. Åldring i luft 1 6 tim. och 183 tim.

Diesel oil B, and S V  1998 Diesel oil C, from  different sources, and 
right: 5 minutes, 13 $  minutes, 16 hours and 183 hours resp.

Här som tidigare, finner man en markant skillnad mellan olika oljor. I all
mänhet häftar mellanoljan betydligt bättre än brännoljorna.

Mellan de båda brännoljorna är skillnaden också tydlig. Diagrammet för 
brännolja C efter 135 min åldring är avskräckande. Det enda stenmaterial, 
som givit mätbar vidhäftning, är marmorn.

Även för brännolja B är emellertid vidhäftningen långt ifrån tillfredsstäl
lande. Visserligen uppnår vidhäftningskraften med tiden ett positivt värde för



de flesta av stenmaterialen, men värdet är i allmänhet så lågt, att små yttre 
krafter äro tillräckliga, för att oljan skall drivas bort.

I avseende på en och samma olja ha de olika stenmaterialen mycket olika 
vidhäftning. Exempelvis är dalaporfyr—mellanolja avgjort sämre än Herrängs- 
skarn—mellanolja.

När man går över från en olja till en annan, ändras stenmaterialens ord
ningsföljd. Exempel:

Vid brännolja B har kalkkvartsit sämre vidhäftning än pegmatit.
» mellanolja » » bättre » » »

och » brännolja B har Herrängsskarn sämre vidhäftning än marmor.
» mellanolja » » bättre » » »

Vidhäftningen ökar i regel avsevärt med åldringstiden. Ordningsföljden mellan 
bergarterna är i stort sett densamma för olika åldringstider. Undantag finnas 
dock. Så har granit—mellanolja fått ett oväntat högt värde efter 183 tim åldring 
i luft.

I avseende på det viktiga spörsmålet om surhetsgradens inverkan kan intet 
samband spåras mellan bergartens surhetsgrad och vidhäftningen. Visserligen är 
vidhäftningen god för flertalet av de basiska bergarterna — undantagandes 
hyperitdiabas — men även kvartsiterna, som bestå av nästan enbart Si02, ha 
haft god vidhäftning. Provet SV  6 2 11 bestod till 98 %  av ren kvarts och 
resten 2 '% var fältspat, som ju också innehåller Si02. Provet SV  6212 innehöll 
växlande mängder av sericit (dvs hydratiserad fältspat) och kalcit (CaC03). I 
ett delprov uppmättes 10 %  sericit och 12 %  kalcit. Huvudmängden, 78 %, 
var dock också här ren kvarts. Föroreningarna av exempelvis kalcit,, som även 
kunna ha förekommit i ringa mängd i provet SV  6 2 11, kunna naturligtvis vara 
orsaken till vidhäftningen. Kvar står dock det faktum, att kvartsiterna tillhöra 
de extremt sura bergarterna. Å  andra sidan var hyperitdiabasen en deciderat 
basisk bergart. Trots detta var dess vidhäftning sämre än kvartsiternas.

Det förefaller f. ö. egendomligt, att mängdförhållandet mellan basiska och sura 
oxider skall vara avgörande för vidhäftningen. Snarare skulle man vilja för
knippa vidhäftningen med förefintligheten av vissa metaller — såsom Ca, Al, 
Fe, Mg och kanske i första hand de sistnämnda — samt det sätt på vilket de 
äro bundna. Sålunda kunde det tänkas att de mörka ferromagnesiska berg
arterna skulle ha bättre vidhäftning än ljusa bergarter. Ej heller denna indel
ningsgrund håller emellertid alltid streck.

Studerar man vidare ytstrukturen hos bergarterna — jfr mikrofotona — fin
ner man icke heller något klart samband, även om några av de särskilt fin
korniga ha god vidhäftning, medan några av de mest grovkorniga utmärka sig 
för dålig. Det tidigare påpekade förhållandet, att ordningsföljden mellan sten
materialen förändras, när man byter olja, innebär för övrigt, att ytstrukturen 
icke kan vara ensamt avgörande. Om ytan vore avgörande, skulle ordnings
följden bliva densamma oberoende av oljan.



Emellertid råder det intet tvivel om att strukturen hos det fasta ämnets yta 
har stor betydelse för vidhäftningen. I ett följande avsnitt om randvinkeln 
beskrivas några försök med en antracenoljedroppe, som placerades på en glas
skiva och sänktes ned under vatten. Ena sidan av glasskivan var mattslipad,1 
den andra blank. Om oljan låg på den matta sidan häftade den, så att rand- 
vinkelmätningar kunde genomföras. Låg oljan däremot på den blanka glas
sidan, drog den omedelbart ihop sig till en kula, när skivan sänktes ned i vatt
net. Sådana vidhäftningsfrämjande åtgärder som uppvärmning av glaset eller 
lagring av droppen på glasytan i luft flera timmar, innan den sänktes ned i 
vatten, visade sig otillräckliga för att få droppen att fastna. — Genom mekanisk 
bearbetning kunde således glasytan ändras, så att dess vidhäftningsegenskaper 
blevo helt annorlunda.

Försök med mineral. Försöken med olika bergarter kompletterades med 
några försök med några vanliga bergartsbildande mineral (fig. 44 och 45). Så
som tidigare framhållits voro en del mineral — bl. a. glimmermineral och klo- 
rit — omöjliga att undersöka, enär de voro bladiga. Andra av mineralen vore 
svåra att anskaffa i ren form i tillräcklig mängd. Det sistnämnda förklarar de 
luckor, som förekomma i diagrammen. För 5 minuters och 16 timmars åldrings
tid äro diagrammen dock praktiskt taget fullständiga.

Diagrammen bekräfta de tidigare beskrivna iakttagelserna om inverkan av 
åldringstid, oljetyp m. m. Till skillnad från bergarterna visa emellertid mine
ralen ett tydligt samband mellan »surhetsgrad» och vidhäftning, som dock icke 
är undantagslöst. Tendensen är särskilt framträdande för oljorna på petroleum
bas och för mellanoljan efter 5 min åldringstid. Däremot kan intet samband 
mellan »surhetsgraden» hos stenmaterialet och vidhäftningen spåras för mel
lanolja vid de längre åldringstiderna. Kvartsen från Ytterby gav exempelvis 
bättre vidhäftning än flertalet av de basiska mineralen.

Påfallande är den dåliga vidhäftningen för de två fältspatproven. Att fält
spat har dålig vidhäftning har iakttagits flerfaldiga gånger i praktiken, varför 
den här observerade dåliga vidhäftningen knappast kan bero av en tillfällighet. 
Anledningen till den dåliga vidhäftningen kan vara att fältspaten har stora 
blanka kristallytor. Det är emellertid också mycket möjligt att den dåliga vid
häftningen beror på att fältspaten i vatten vittrar under avgivning av joner. 
Flera forskare2 ha visat att färska brottytor av fältspat inom få timmar i vatten 
vittra i så hög grad, att den avgivna mängden av Na, K , Al och Si är kvan
titativt bestämbar. Härmed följer också en hydroxyljonbildning i vattnet. Vitt- 
ringen äger rum både i sur, neutral och basisk lösning. Den går dock ej på 
djupet utan avstannar snabbt, enär de återstående beståndsdelarna bilda ett 
svårlösligt skyddande hölje. Detta hindrar dock inte att jonbildningen intill

1 Skivan var slipad matt mot en annan glasskiva med glaspulver som slipmedel. Etsmedel 
hade icke använts.

2 Se exempelvis O. Tamm: A rkiv f. kemi, mineralogi och geologi, Band 1 1  A  (1934) N :r  14 
sid. 1 — 27 och C. W. Correns &  W. v. Engelhardt' i Chemie der Erde, Band 12  (1938— 1940) 
sid. 1 — 22.



Fig. 44. Olika minerals vidhäftning. Åldring i luft 5 och 135 min.

Figs. 44 and 45. The same conditions as in

fältspatytorna kan vara tillräcklig för att påverka vidhäftningsegenskaperna. 
Att alkalier starkt inverka på vidhäftningen har visats tidigare i detta med
delande. __________

Försöken med olika bergarter och mineral ha icke gett några enkla lagar eller 
regler, efter vilka vidhäftningen kan bedömas. Sannolikt är vidhäftningen kom
plext beroende av flera egenskaper, varav ytstrukturen är en och möjligheten



Fig. 45. Olika mineralers vidhäftning. Åldring i luft 16  och 183 tim. 

Figs. 42 and 43, but minerals instead of rocks.

till kemisk reaktion med oljan ifråga är en annan. Härvid är det ej blott huvud
mineralens reaktionsbenägenhet, som är av betydelse, utan även deras omvand
lingsprodukter samt accessoriska mineral.

Som följd härav blir vidhäftningen en egenskap, som är specifik för varje 
kombination av stenmaterial och olja, och som därför måste bestämmas i varje 
särskilt fall. Generaliseringar bli följaktligen otillförlitliga.



R AND VIN KELN 

Beräknade randvinklar.
Enligt sid. 23—25 bestämmes randvinkeln av ekvationen

Ö\ s öbs 2cos a = ----------- = ------.
öyb öyb

A v de föregående kapitlen har framgått, att varken nämnaren eller täljaren 
i bråket äro konstanta storheter. Båda variera med tiden och 2  är därtill be
roende av vilken av de två vätskorna, som kommer i beröring med stenen först. 
Om oljan kommer först, kan 2  bli negativ, noll eller positiv. Om vattnet kom
mer först och får tillräcklig tid att fästa vid stenen, blir 2  i regel lika med — avb. 
Synbarligen råder stark hysteresis i storheten 2 . Denna hysteresis överföres på 
randvinkeln.

Randvinkeln lider dessutom av den komplikationen, att avb ändrar sig medan

Tabell iy . Beräknade randvinklar för antracenolja på pegmatit och på 
marmor under vatten efter olika åldringstid i luft.

(Värdena på cos a och a äro endast approximativa)

öVb för fallet pegmatit-o|ja-H20  har antagits = 1 6  dyn/cm 
» » » pegmatit-H20 -olja » » =  15 »
» » » marmor-olja-H2Ö » » = 1 6  »
» » » marmor-H20 -olja » » = 1 4  »

Stigtemp =  20° C , åldringstemp =  20° C, trycktemp =  20° C

Åldringstid i luft
SV  6226 pegmatit SV  6 2 1 0  marmor

COS a 0a 2 COS a 0a

i 2 3 4 5 6 7

Sten-olja-H.20

5 min 4 dyn/cm O .250 75-5 13.4 dyn/cm O.838 33
15 » 5 » ° - 3 i 3 71-5 13-7 » O.856 3 i
45 » 6 » 0-375 68 14 » O.875 29

2 tim 15 » 7-5 » 0 . 4 6 9 62 14-5 » O.906 25
6 » 45 » 9-5 » 0-594 53-5 15 O.938 20

1 6 » — » 12 » 0.7 5° 41-5 15.2 » O.950 18
2 dygn 10 » — » 14.5 » O.9 06 25 15.8 » O.988 8.5
7 » 15 » » 17 > I .0 6 3 0 16.3 » 1 .0 x 9 0

Sten-H 20-olja

5 min 15 > I 180 14 » I 180
2 dygn 10 tim — » 15 » I 180 14 » I 180

Table 17 . Calculated inter facial angles of water-anthracene oil upon S V  6226 pegmatite and 
SV  6210  marble surfaces after ageing in air during different periods.

Column 1 :  Time of ageing in air of oil (or water) on the rock surface before immersion in 
water (or oil). Time given in days, hours and minutes. Upper part of table refers to stone-odl- 
water. Lower part to stone-water-oil.



undanträngningen pågår. avb är ju olika för gamla och för nya gränsytor. När 
gränsytorna komma i rörelse mellan stenkornen, brytas gamla gränsytor ned 
och nya byggas upp successivt. Gränsytornas rörelsehastighet och möjligheterna 
för de kapilläraktiva substanserna att komma fram till gränsytorna bli avgöran
de för hur stor crvb blir under rörelsen. Mängden och effektiviteten hos de kapil
läraktiva ämnena samt oljans viskositet få därvid betydelse.

Då man endast ungefärligen känner det vid tillfället rådande verkliga värdet 
på avb, nödgas man göra ett antagande om dess storlek vid beräkningen av 
randvinkeln. Det funna gradtalet blir därigenom så approximativt, att det har 
föga värde för bedömningen av vidhäftningen i det enskilda fallet.

Emellertid ger den approximativa beräkningen en instruktiv bild av hur rand
vinkeln varierar helt allmänt, exempelvis som funktion av tiden. Beräkningen 
genomföres därför i det följande för ett typexempel: antracenolja och vatten 
på pegmatit eller marmor (tabell 17).

A v fig. 29 framgår hur 2  varierar med tiden för fallet sten-olja-H20. 2  har 
vid randvinkelberäkningen utjämnats, i det att staplarna i fig. 29 ersatts med 
en kontinuerlig kurva, ur viken avlästs de i tabell 16  angivna värdena på 2 .  
För fallet sten-H20-olja upptar fig. 29 endast en åldringstid, 16  timmar. Genom 
kompletterande försök utröntes, att 2  var fullt utbildad redan efter 5 min 
åldringstid och att 2  ej varierade med åldringstiden.

För bedömningen av avb kan man stödja sig på de i fig. 25 givna kurvorna. 
I fallet sten-olja-H20 har oljan under uppsugningen och åldringen sannolikt 
förlorat större delen av sina reaktionsbenägna substanser och det destillerade 
vattnet har heller inte några. avb bör alltså i detta fall vara och förbli rela
tivt högt. — I fallet sten-H2'0-olja däremot har vattnet under uppsugningen 
och åldringen haft goda tillfällen att ta upp reaktionsbenägna substanser från 
stenen samtidigt som oljan har sina kvar. avb bör därför röna en kraftig sänk
ning, som får till följd att oljan tränger ned i sanden. Under nedträngningen 
utarmas emellertid oljefronten i avseende på de ytspänningssänkande bestånds
delarna, så att rörelsen kan förväntas så småningom avstanna. I själva verket 
iakttogs vid försöket, att oljan trängde ned i sanden till några mm djup, innan 
den stannade; ett fenomen som till att börja med föreföll egendomligt och oför
klarligt.1 Man kan således räkna med att avb under nedträngningen i sanden 
justeras till ett värde, som bör ligga ganska litet under ovb för fallet sten-olja-H20.

Vid bedömningen av värdet på avb kan man vidare utgå från att cos a icke är 
större än 1, men sannolikt i vissa fall lika med 1. De i det följande beskrivna 
randvinkelmätningarna visade nämligen att a ibland var o eller 1800. I tabell 
17  har angivits de sannolika värden på avb, som använts vid beräkningen 
av a .

På basis av värdena i tabell 17  ha fig. 46 och 47 uppritats. De visa en del 
av en oljedroppe, som tänkes ha blivit placerad på en torr stenyta, där den 
legat under viss angiven åldringstid i luft, varpå stenen sänkts ned i vatten. 
Motsvarande bilder kunna ritas för olja och vatten, inneslutna i en kapillär.

1 Jäm för vad som anförts på sid. 19 angående solaroljans framträngande i rörelseindikatorn.



På varje delbild anges en maximi- och en minimi-vinkel. iDessa äro de yttersta 
randvinklar, som droppen kan ha i vila. Såsom nedan beskrivna experiment visa, 
kunna alla vinklar mellan ytterlighetsvinklarna vara vilovinklar. På en viss 
bestämd basyta kan, då zonen mellan ytterlighetsvinklarna är bred, droppar 
existera av mycket olika form.

Det är sålunda möjligt att suga ut en mindre mängd olja ur en sådan droppe, 
utan att droppens basyta behöver ändras. Genom att suga ut mer och mer olja 
kan man skapa droppar med allt mindre randvinkel ända tills minimi-vilovinkeln 
nås. Suger man härefter ut ytterligare olja, måste droppen minska sin basyta. Om 
man suger hastigt, kan man kanske temporärt erhålla en randvinkel, som är 
mindre än minimi-vilovinkeln, men basytan fortsätter att krympa tills rand
vinkeln vuxit till minimi-vilovinkeln. Härefter kan droppen lägga sig till ro.

På samma sätt kan man skapa allt större och större randvinklar genom att 
pumpa in olja i droppen. Först när den maximala vilovinkeln nås, måste bas
ytan börja växa.

Att en och samma droppe i vila kan ha olika randvinklar på ett och samma 
stenmaterial strider mot den klassiska åsikten, att randvinkeln är en oföränder
lig materialegenskap. Såsom tidigare framhållits (sid. 30) ha emellertid flera 
forskare funnit stark hysteresis hos randvinkeln. Den naturliga konsekvensen av 
denna hysteresis är att vilovinkeln ej skall vara entydigt bestämd.

Maximivinkeln motsvarar den framträngande randvinkeln — the advancing 
angle — enligt den terminologi, som användes i kapitlet om Bartells arbeten. 
Minimivinkeln motsvarar den vikande randvinkeln — the receding angle.

Fig. 46 och 47 visa ett vanligt specialfall, där maximivinkeln är 180 °. Om 
man i detta fall pumpar in mer olja, när maximivinkeln 180° är uppnådd, 
väller droppen ut över stenytan. Om den därvid fäster eller icke fäster vid sten- 
ytan kan ej förutsägas generellt. Teoretiskt kan det både finnas fall, när den 
fäster och fall när den icke fäster. Oftast torde den dock icke fästa, åtminstone 
icke i början.

A v fig. 46 och 47 framgår vidare hur starkt åldringstiden influerar på stor
leken av ytterlighetsvinklarna. Minimirandvinkeln efter 5 min åldring är så
lunda en helt annan än minimivinkeln efter 7 dygns åldring. I senare fallet 
häftar oljan så väl att randvinkeln =  o, dvs att vattnet inte kan driva bort 
oljan.

Observerade randvinklar.
För att få experimentellt belägg för ovanstående utfördes några försök, vid 

vilka randvinklarna studerades för antracenoljedroppar, som vilade på plana 
ytor under vatten. Härvid användes den på fig. 18 (sid. 47) avbildade apparaten.

Underlag av m armor. Fig. 48 visar en detalj av försöksanordningen. I den 
lilla kyvetten befinner sig en plan skiva av marmor (SV 6210), vilande på två 
glasstöd.



Fig. 46 och 47. Beräknade randvinklar för en droppe av SV  198 antracenolja på en yta av peg
matit resp. marmor. Oljedroppen tänkes utlagd på den torra stenytan och nedsänkt i vatten 
efter att ha åldrats angivna tider i luft. I vila kan droppen ha alla vinklar mellan Max. (gles-

streckat) och Min. (tätstreckat).

Fig. 46. Calculated inter facial angles of an anthracene oil drop upon SV  6226 pegmatite. The 
drop is supposed to be placed upon the dry aggregate surface and immersed in water after ageing 
in air during different periods (given in minutes, hours and days). Angle of rest can be given

any value between Max. and Min.

Fig. 4 j. The same conditions as in Fig. 46, except that rock consists of marble.



Fig. 48. Detalj av anordning för stu
dium av randvinkeln hos en oljedrop
pe under vatten.

Fig. 48. Arrangement for studying the 
interfacial angle of an anthracene oil 
drop on a plane surface immersed in 
water. The hypodermic syringe is 
clamped to a micrometer screw. The 
photographs o f the follow ing figures 
were obtained with this equipment.

Marmorskivans plana yta hade framställts genom nötning av skivan mot ett annat 
marmorstycke. Nötningen skedde torrt och utan tillsats av några främmande slip
ämnen. Efter nötningen tvättades och 'borstades ytan ren från marmordamm. Ytan var 
ej blank utan rå som en normal brottyta.

På den torra marmorskivan placerades en obetydlig mängd antracenolja 
(SV 198). Oljan bildade en tunn fläck av ett par millimeters diameter. För att 
inte fläcken skulle breda ut sig alltför mycket fuktades marmorytan runt fläc
ken med vatten. När fläcken fått åldras i luft 5 min, fylldes kuvetten försiktigt 
med vatten. I samma ögonblick som vattnet steg över marmorytan drog olje- 
fläcken ihop sig till en liten droppe med spetsig randvinkel. Kuvetten befann 
sig i ljusknippet till en projektionsanordning, som gav en bild av droppen 
på en skärm, fig. 49.

Injektionssprutan var försedd med en vanlig injektionsnål med 0.45 mm yttre 
diameter. Nålens spets var tvärslipad. På fig. 49 och 50 syns spetsen omedelbart 
över droppen. Sänkte man ned nålen i droppen och vred på sprutans mikro
meterskruv, kunde man efter behag öka och minska droppens volym.

När oljefläcken kom under vatten, drog den som nä.mnt ihop sig till den 
droppe, som synes på fig. 49. Randvinkeln för denna droppe var den minsta 
som kunde existera. Den var m. a. o. minimirandvinkeln efter kort åldring.

Maximirandvinkeln erhölls genom att pumpa in olja i droppen tills basytan 
började växa, fig. 50. Innan detta stadium uppnåddes, hunno 67 min förflyta, 
räknat från det ögonblick, då oljan kom i kontakt med den torra stenytan. Från



Fig. 49. Minimirandvinkeln för SV  198 an
tracenolja på marmor under vatten efter 

kort åldring. Förstoring ca 24 ggr.

Fig. 49. The minimum inter facial angle of a 
drop of SV  198 anthracene oil on a surface 
of S V  6226 marble. The oil was placed upon 
the dry marble surface, where it spread to a 
thin spot. It was allowed to age in air for 
a few  minutes and was then inserted in w a
ter, whereupon it contracted to the drop 

shown. — Enlargement: about 24 times.

Fig. 50. Maximirandvinkeln för en droppe 
av SV  198 antracenolja på marmor under 
vatten efter en timmes åldring. Förstoring 

ca 6 ggr.

Fig. 50. The maximum inter facial angle of 
the drop shown in Fig. 49 after ageing for  
1  hour. I f  more oil is injected, the base of 
the drop w ill grow. — Enlargement: about 

6 times.

det ögonblick då vattnet kom i beröring med stenytan — och med oljan — 
hade det förflutit 62 min. Maximivinkeln var sannolikt 180° i detta fall att 
döma av fig. 50.

Vid denna undersökning studerades även randvinklar mellan maximi- och 
minimivinklarna. Iakttagelserna överensstämde helt med de iakttagelser, som 
gjordes vid den nedan beskrivna undersökningen med glasskiva som underlag 
och förbigås därför.

Däremot bör omnämnas ett försök att få oljedroppen att fästa på en vät 
marmoryta. Marmorskivan befann sig då under vatten, när oljedroppen, som 
hängde vid nålspetsen, fördes ned mot dess yta. Den lilla droppen behöll i

Fig. 51. Droppe nedsänkt mot en marmoryta 
under vatten. Droppen fäster ej utan kan 
släpas omkring efter nålspetsen. Nålspetsen 
är i detta fall av glas. Förstoring ca 6 ggr.

Fig. 5 1. When the anthracene oil drop was 
lowered until it touched a marble surface 
under water, it did not adhere to the wet 
inarble. By means of the needle the drop 
could be pulled along the marble surface. 
— Enlargement: about 6 times.



Fig.

Fig- 53

kontakt med marmorytan sin sfäriska form och ville icke fästa. Förde man 
nålen fram och tillbaka med spetsen omedelbart över marmorytan släpade drop
pen med, hängande bakom nålen, fig. 51. Även sedan droppen fått ligga stilla 
på ett ställe i kontakt med marmorytan under 16 timmar, var den lös från 
marmorytan och kunde släpas omkring med hjälp av nålen på samma sätt som 
en färsk droppe. På våt marmor var således randvinkeln =  180°.

Underlag av mattglasskiva. Försöken med marmor som bas för antracen- 
oljan ledo av den olägenheten att oljefläcken, innan vattnet påfördes, spred sig 
ojämnt i sprickor och gropar i den råa stenytan. Till följd härav blev droppens 
basyta icke helt rund. Härtill kom att marmor möjligen med tiden kunde in
verka på avb och därmed också på randvinkeln. Olägenheterna minskades genom 
att man använde en fint mattslipad glasskiva som underlag för antracenoljan. I 
övrigt utfördes försöken, som främst avsågo studier av randvinklar mellan maxi
mi- och minimivinklarna, på analogt sätt som försöken med marmorskivan. I föl
jande bildserie ha endast en del av fotografierna från undersökningen med- 
tagits. I en del bilder ha flera negativ kopierats på varandra för att jämförelse 
dem emellan lättare skall kunna göras.

Utgångsläge.
S h a p e  at  s t ar t .

Foto 1 . i :a  dagen kl. 
15.30. Fotot togs 3 1/4 tim 
efter att oljan och 3 tim 
efter att vattnet kom i be
röring med glaset. Droppen 
hade påfyllts godtyckligt 
till denna form.

P h o t o  1.  i s t d a y ,  a t  
3 . 3 0  p. m. Photographed 
3 1I4 hours after the oil 
and 3 hours after the water 
had touched the glass. The 
drop was filled  up arbi
trarily whereupon it assum
ed this shape under water.

Foto 2. 2:a  dagen kl. P h o t o  2. 2 n d  d a y , 
9.20. Efter 18 tim har a t  9 . 2 0  a. m. A fter 18
droppen ej ändrat form. hours, the shape of the
Vilovinkel. drop had suffered no chan

ge. Angle of rest.



l:a  serien. Olja påfylles, så att droppen blir allt större. 

ist series. Oil is injected so that the volume of the drop increases.

Foto 5 och 6. 2 :a dagen 
kl. 9.55 resp. kl. 10 .10 . 
Genom stegvisa påfyllning
ar har droppen bibragts 
denna form. Ingen rörelse 
märktes under 15 min. San
nolikt vilovinkel.

P h o t o s  5 a n d  6. 2 n d  
d a y , at  9 - 5 5  . a n d  
1 0 . 1 0  a. m. r e s p e c t i v 
e l y .  By gradual injections 
the drop was given this 
shape.
No motion was observed 
for 15  minutes. Probably 
angle of rest.

K g- 54-

Foto 7 och 8. 2:a dagen 
kl. 10 .15  resp. kl. 10.30. 
Omedelbart efter påfy ll
ningen hade droppen for
men 7, som var oförändrad 
15 min senare (form 8).

Foto 9. 2:a dagen kl. 
10 .57. Efter ytterligare på
fyllning börjar droppens 
basyta växa. Denna bild är 
tagen, medan basytan allt
jämt växer. Maximivilovin- 
keln temporärt överskriden.

P h o t o s y  a n d  8. 2 n d  
d a y , a t  1  o . 1 5  a n d  
1 0 . 3 0 a . m .  r e s p e c t i v -  
e I y. Immediately after in
jection, the drop assumed 
this shape, wich had not 
changed 15  minutes (cf. 8) 
later.

Fig- 55*

Foto 10. 2:a dagen kl. 
10.48. Ytterligare påfy ll
ning. Sakta växande bas
yta. Fotot taget 5 min efter 
att oljetillförseln slutat.

Foto 1 1 .  2:a  dagen kl. 
11.50 . En timme senare (kl. 
11.50) hade droppen for
men 1 1 ,  som obetydligt 
ändrats efter ytterligare en 
timme och därefter icke alls.

P h o t o  i  o. 2 n d  d a y , 
a t  1 0 . 4 8  a. m. More oil 
injected. Base increases 
slowly. Photograph taken 
5 minutes after oil supply 
ceased.

P h o t o  1 1 .  2 n d  d a y , 
a t 1  1  . 5 o a. m. One hour 
later (at 11.50 ), the drop 
had assumed the shape 
shown in Photo 1 1 .  It ex
hibited after another hour 
only slight change, and a f
ter that no change what
ever.

Fig. 5 6.

Foto 13 . 2:a dagen kl. 
13 .55. Droppen har nu sam
ma randvinkel som på foto 
7 och 8. Denna vinkel är 
tydligen den maximala vilo 
vinkeln.

P h o t o  1 3 .  2 n d  d a y ,  
a t  1 . 5 5  p. m. The drop 
exhibits the same interfaci
al angle as in Photos 7 and 
8. This is obviously t h e  
m a x i m u m  a n g l e  o f  
r e s t .

P h o t o  9. 2 n d  d a y , 
a t  i  o . 3 y a. m. Further 
injections, however, caused 
the base of the drop to in
crease. This photo was 
taken while the base was 
still growing.



2:a serien. Olja suges bort så att droppen blir allt mindre.
2nd series. O il is rem oved by suction so that the drop decreases.

Foto 17 . 2:a dagen kl. 
16.00. Efter upprepade ut
sugningar har droppen fått' 
denna form. Bilden tagen 
omedelbart efter utsugning.

Foto 19. j : e  dagen kl. 
8.jo . 17  timmar senare var 
formen oförändrad. Vilo- 
vinkel.

P h o t o  1 7 .  2 n d  d a y ,  
a t  4 . 0 0  p. m. Repeated 
suction had given the drop 
this shape. Photographed 
immediately after suction.

P h o t o  1 9.  3 r d  d a y ,  
a t  8 . j  o a. m. No change 
in the shape after 17  hours. 
Angle of rest.

Fig. 58. Foto 26. j : e  dagen kl. 
12 .5 j .  Efter upprepade ut
sugningar. Bilden tagen nå
gon minut' efter utsugning. 
Droppen är ännu »buck- 
lig», enär ytspänningen en
dast långsamt förmår fo r
ma till droppen vid denna 
stora krökningsradie.

P h o t o  26.  3 r d  d a y ,  
a t  1 2 . 5 5 .  Photographed 
about one minute after the 
last of repeated suctions. 
The drop is still irregular, 
since at this big radius of 
curvature the surface ten
sion has great d ifficu lty  
to shape the drop.

Fig- 59- Foto 29. y.e dagen kl. 
9.00 44 tim. senare. Drop
pen har alltjämt samma 
basyta. Vilovinkel.

P h o t o  29.  5 t h  d a y ,  
at 9.00 a. m. 44 hours 
later. The drop has still the 
same base. Probably angle 
of rest.

Foto 30 och 3 1. y.e dagen 
kl. 10.00. Momentant öka
des volymen för att få  kon
troll på basytan (30). D är
på sögs nästan all olja bort. 
Återstoden bildade blott en 
brun fläck, som var oför
ändrad 23 tim. senare (31).

Foto 34. 6:e dagen kl. 
9.05. Volymen åter ökad 
för att få  kontroll på bas
ytan.
Minimir and vinkeln är tyd
ligen noll.

P h o t o s  3 0  a n d  3 1 .  
5 t h d a y, a t 1  o . 00 a. m. 
The volume was increased 
temporarily in order to as
certain the true area of the 
base (30), whereupon near
ly  all the oil was sucked 
up. The remaining drop 
represented but a brown 
spot which was unchanged 
23 hours later (31).

P h o t o  34.  6 t h  d a y ,  
a t 9 . o 5 a. m. Volume in
creased anew, in order to 
ascertain the true area of 
the base, which was found  
unchanged. T h e  m i n i 
m u m  i n t e r f a c i a l  
a n g l e  o b v i o u s l y  
e q u a l s  z e r o .

Fig. 60.



3:e serien. Olja påfylles tills maximirandvinkeln överskrides.
jr d  series. Oil is injected until the maximum interfacial angle is exceeded.

Foto 37. 6:e dagen kl. 
10.20. I syfte art se om den 
långa åldringstiden hade 
medfört förändring av 
maximirandvinkeln enl. 
Foto 13, överskreds denna, 
varvid basytan började 
växa mycket sakta. Foto 
37 taget strax efter påfy ll
ningen.

Foto 39. 6:e dagen kl. 
16.45. Samma droppe 6 1/2 
tim efter påfyllningen.

P h o t o  3 7 .  6 t h d a y , 
a t  1 0 . 2 0  a. m. To de
monstrate if the long time 
of ageing had entailed any 
change in the maximum in
terfacial angle according to 
Photo 13 , that angle was 
exceeded, whereupon the 
base area began to increase 
very slowly. P'hoto 37 ta
ken immediately after the 
injection of oil.

P h o t o  39.  6 t h  d a y , 
a t  4 . 4 $  p. m. The same 
drop photographed 6 1I2  
hours after injection.

Foto 4 1. 8:e dagen kl.
9.15. 47 tim. efter påfy ll
ningen fortgår rörelsen allt
jämt. Den sker dock hu
vudsakligen på ena sidan, 
enär droppen justerar sin 
form, så att' basytan blir 
mer cirkulär.

Foto 42. 9'.e dagen kl.
9 .15. Efter 67 timmar har 
rörelsen helt avstannat. 
Droppen har långsamt åter
tagit samma maximirand- 
vinkel, som på foto 13. 
Den starkt förlängda åld
ringstiden har alltså i detta 
fall ej inverkat på den 
maximala vilovinkelns stor
lek.

P h o t o  4 1 .  8 t h  d a y , 
a t 9 . 1  5 a. m. 47 hours af
ter that same injection the 
motion is still proceeding, 
mainly on one side, how
ever, since the base of the 
drop is assuming a more 
circular shape.

P h o t o  42 .  9 t h  d a y ,  
a t 9 . 1  5 a. m. The motion 
has ceased totally after 67 
hours. The drop has slowly 
ressumed the same maxi
mum interfacial angle as 
shown in Photo 13 . Thus, 
the prolonged time of ageing 
did not af fect  — in this 
case — the value of the 
maximum angle of rest.

Undersökningarna rörande randvinkeln ha visat, att denna är influerad av 
flera olika faktorer och icke någon enkelt bestämbar materialegenskap. Härtill 
kommer, att randvinkeln kan studeras experimentellt endast i vissa speciella fall. 
Trots detta äro randvinkelundersökningar ett värdefullt komplement till övriga 
undersökningsmetoder. De äro exempelvis lämpliga, när det gäller att utröna, om 
bindemedel, innehållande vidhäftningsmedel, förmå fästa vid våta stenytor. Ett 
förfarande, analogt med det på fig. 51 exemplifierade, kan därvid användas.

Det kanske bör tilläggas, att den funna hysteresisen hos 2  och a0 icke nödvän
digt innebär att ett exakt j ä m v i k t s l ä g e  saknas. Efter mycket lång tid 
eller efter energitillförsel utifrån är det möjligt att hysteresiseffekterna försvinna 
så att jämnviktsläget uppnås och även blir experimentellt bestämbart. I praktiken 
däremot kan man med säkerhet räkna med hysteresiseffekter. All praktisk er
farenhet bekräftar detta.

Fig. 62.



NÅGRA SYNPUNKTER OCH SLUTSATSER, SOM 

KUNNA DRAGAS AV FÖRSÖKEN

F örsöksappar atur.
Meddelandet innehåller beskrivningar över två nya apparater, med vilka det 

varit möjligt att studera vidhäftningen för flytande bituminösa ämnen i närvaro 
av vatten. Dessutom beskrives försök rörande ytspänningen mellan bindemedel 
och vatten samt rörande randvinkeln.

Av de två apparaterna för studium av vidhäftningen, är den ena — rörelse
indikatorn — lämplig i sådana fall, då gränsytan vatten—bindemedel rör sig i 
porerna i stenmaterialet utan hjälp av yttre krafter. Extrema fall av dålig eller 
god vidhäftning kunna lätt utgallras med tillhjälp av rörelseindikatorn. Med den 
andra apparaten — vidhäftningsmätaren — kan man studera även sådana fall, 
då yttre krafter erfordras för att gränsytan skall röra sig. Vidhäftningskraften 
erhålles därvid mätt i dyn/cm.

De använda undersökningsmetoderna ha icke kunnat användas för provning 
av bindemedel, som varit segflytande. Det finnes emellertid ingen anledning 
förmoda, att det skall råda någon artskillnad mellan de sega bindemedlen och 
de lättflytande bindemedel och oljor, som undersökts. Förhållandet till olika 
stenmaterial vid åldring o. d. bör vara överensstämmande. Däremot kan en 
gradskillnad förekomma. Massor, innehållande segflytande bindemedel kunna 
sålunda förmodas ha bättre motståndsförmåga mot vatten än massor med lätt
flytande bindemedel dels emedan segflutenheten försvårar undanträngningen, 
dels emedan vidhäftningskraften vanligen ökar ju tyngre destillaten bli och 
dels emedan massorna med sega bindemedel normalt blandas vid högre tem
peratur.

Några slutsatser rörande vidhäftningen.
A v det föregående har framgått att många faktorer inverka på vidhäftningen, 

och det är därför förklarligt om forskningsresultat, erfarenheter och åsikter 
ibland varit motstridiga.

Följande redogörelse för några av de faktorer, som synas ha betydelse för 
vidhäftningen, är icke avsedd att vara någon sammanfattning av meddelandets 
innehåll i vedertagen bemärkelse. Redogörelsen är närmast avsedd att ge några 
allmänna synpunkter på försöken och de funna försöksresultaten, vilka kunna 
vara av praktisk betydelse. Meddelandet har begränsats till att blott omfatta



försök med bindemedel och stenmaterial utan tillsats av vidhäftningsmedel och 
slutsatserna gäller därför närmast detta fall. De sidor eller figurer i det före
gående, på vilka slutsatserna närmast grunda sig, anges inom parentes.

Enär försöken visade, att bindemedlen icke häftade vid stenmaterialen, om 
dessa voro våta — fallet sten-H2ö-olja  — ha undersökningarna till större delen 
avsett det fallet, då bindemedlet kommer i beröring med torrt stenmaterial, 
innan vattnet tillföres — fallet sten-olja-H2ö .  Det ringa antalet undersökningar 
över fallet sten-H20 -olja beror icke på att detta tillmätes mindre vikt. Detta 
fall är utslagsgivande, så snart man söker förbättra vidhäftningen — exempelvis 
med ett effektivt vidhäftningsmedel.

En faktor, som tydligen har stor betydelse, är tidsfaktorn. Flera av oljorna 
behövde vara i beröring med stenmaterialet ganska länge för att få mätbar 
vidhäftningskraft (fig 26— 37). Vidhäftningskraften växer snabbt i början av 
åldringstiden: Sedan växer den mycket långsamt. Om vidhäftningen icke hunnit 
bli tillfredsställande efter 7 dygn, äro chanserna små, att den skall bli det i fort
sättningen inom rimlig tid.

Härvid är dock förutsatt, att lagringsbetingelserna hela tiden förbli oför
ändrade, vilket icke alltid är förhållandet i praktiken. A v denna orsak kan en 
massa, som är nylagd på våren och då visar dålig vidhäftning, ha tillfredsstäl
lande vidhäftning på hösten efter att ha varit utsatt för sommarens värme och 
torka. De gynnsamma lagringsbetingelserna ha därvid betytt mer än den starkt 
förlängda lagringstiden.

I vissa fall omge sig bindemedlen under lagringen i luft med en hud, som 
kan bilda ett kraftigt skydd mot vattnet (sid 74—-76). Genombrytes huden exem
pelvis till följd av trafikkrafter, sjunker med ett språng vidhäftningskraften.

Äldre undersökningar ha lett till åsikten, att det är bergarten, som närmast 
bestämmer om vidhäftningen blir god eller dålig och att bindemedlet har ringa 
inflytande. Som följd härav ha begreppen hydrofila och hydrofoba bergarter 
skapats. A v väginstitutets undersökningar framgår, att det är riktigt att berg
arten har stor betydelse för vidhäftningen, men bindemedlet har o c k s å  stor 
betydelse (sid 76—78). Det är kombinationen visst bindemedel-viss bergart, som 
avgör, hurudan vidhäftningen blir. Indelningen av bergarterna i hydrofoba och 
hydrofila är därför icke hållbar. Likaså synes åsikten, att sura bergarter ha sämre 
vidhäftning än basiska, icke hålla streck i det enskilda fallet. Möjligen kunna 
— statistiskt sett — sura bergarter i genomsnitt ha sämre vidhäftning än ba
siska, men detta beror i så fall icke primärt på mängdförhållandet mellan de 
sura och de basiska oxiderna. En hög halt av sura oxider — i praktiken Si02 — 
behöver därför icke nödvändigt innebära dålig vidhäftning (sid 78— 85).

'Stenytorna bundo alltid vattnet med förkärlek och oljorna kunde icke driva 
bort vattnet från våta stenytor ens när en extremt basisk bergart prövades. 
(Försöken med marmor, fallet sten-H20-olja, fig 26— 34.) De inledande undersök
ningarna i rörelseindikatorn (jfr tabell 1) hade upplagts i syfte att finna sådana 
lyckliga fall, när oljan trängde tillbaka vattnet och stenen alltså var hydrofob. 
Det bästa, som inträffade, var att stenen höll kvar oljan, alltså var oleo-retentiv. 
Ur språklig synpunkt äro begreppen hydrofil och hydrofob sålunda missvisande.



Vidhäftningen växlar med oljetypen (fig 41). Ej ens för oljor, som kommer
siellt ha samma benämning eller beteckning, behöver vidhäftningen vara den
samma (fig 42—45). Generaliseringar i avseende på oljornas vidhäftningsegen- 
skaper äro alltså riskabla.

De tyngre destillaten ha dock i allmänhet haft bättre vidhäftning än de lätta 
destillaten av samma ursprung (fig 41).

Vidare ha t) är oljorna i allmänhet haft bättre vidhäftning än motsvarande 
petroleumoljor (fig 41).

Temperaturen vid  blandningen har stort inflytande på vidhäftningen (sid 67— 
70). Om stenmaterial och bindemedel äro varma, när de komma i beröring med 
varandra, förkortas den erforderliga åldringstiden och vidhäftningen blir bättre 
redan från början. Avlägsnas vattenmolekylerna fullständigt från stenytorna 
genom upphettning till en temperatur, som bör ligga ett gott stycke över ioo° C, 
stiger vidhäftningen högst avsevärt (tabell 15 och sid 20— 22). Blandning i värme 
är därför ett utmärkt medel att genast få god vidhäftning. Verkligt dåliga 
vidhäftningse genskaper hos materialen kunna dock icke avhjälpas på detta sätt.

Däremot är det skadligt, om temperaturen är hög, när vattnet angriper (sid 67). 
Det förefaller som om motståndsförmågan försämras ej blott till följd av att 
bindemedlen bli mer lättflytande i värme, utan även till följd av att vidhäftnings
kraften avtar.

En mycket låg ytspänning crvb i gränsytan mellan vatten och bindemedel kan 
underlätta bindemedlets utbredning över våta stenytor och ge upphov till s. k. 
skenbar vidhäftning, som sedermera kan övergå i äkta vidhäftning (sid 73). Även 
om detta inträffar, föreligger risk att bindemedlet förlorar sin sammanhållning 
under trafikens inverkan och upplöses i droppar eller flagor i vattnet till följd 
av sitt låga avb.

Även om vidhäftningskraften 2  teoretiskt kan vara större än ytspänningen övb 
i gränsytan mellan vatten och bindemedel, tål ett flytande bindemedel icke större 
vattentryck än det, som motsvarar avb. Högre vattentryck pressar ut binde
medlet ur porerna, hur god vidhäftningen än är (sid 7 1 —73).

Ytspänningen mellan vatten och bindemedel har alltså betydelse för vatten
beständigheten i flera avseenden.

De skadliga vattentrycken kunna orsakas dels av uppdämt vatten och dels 
av trafiken, när denna pressar samman beläggningen och underlaget. Dessutom 
åstadkommer trafiken spänningar i beläggningen, som kunna ge upphov till 
släppor, i vilka vattnet tränger in.

Vid den pordiameter — ca 50 ja — som förekom vid försöken, var det ofta 
tillräckligt med några centimeters vattentryck för att oljorna skulle lossna. 
Tryck av den storleksordningen förekomma ofta i praktiken.

Vattentrycket, som erfordras för »brott» — vare sig detta är »vidhäftnings- 
brott» eller »ytspänningsbrott» — , är omvänt proportionellt mot pordiametern 
(ekv. 2). Ju finporigare massan är desto högre vattentryck erfordras alltså för 
att bindemedlet skall ge vika. Ett tätt graderat stenmaterial är därför fördel
aktigt ur vidhäftningssynpunkt. Härtill kommer att stenmaterialet, om det är



tätt, i allmänhet har större mekanisk stabilitet, vilket även är förmånligt för 
vidhäftningen.

I många fall har vidhäftningskraften visserligen varit positiv men dock så 
liten, att ganska små tryck varit tillfyllest för att bindemedlet skulle lossna. I 
sådana fall är det av särskilt intresse att känna storleken av de tryck, som kunna 
uppträda i praktiken. A v denna anledning ägnar institutet f. n. särskild upp
märksamhet åt sådana dynamiska provningar, som kunna ge besked härom (jfr 
sid io).

Emellertid torde den säkraste vägen att nå god vattenbeständighet vara att 
genom vidhäftningsbefrämjande tillsatsmedel ändra bindemedlens egenskaper så 
kraftigt, att vattnet blir den svagare, vikande parten. Möjligheterna härtill 
synas vara goda och huvudintresset ägnas därför åt denna uppgift.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att motståndsförmågan mot vatten 
visat sig vara mycket olika i olika fall. Följande fyra huvudtyper av vidhäftning 
kunna särskiljas:

T yp  i.  Vidhäftningen är så dålig, att bindemedlet ger vika, så snart det kom
mer i beröring med vattnet och utan att vattnet behöver någon hjälp av extra 
yttre krafter, sådana som vattentryck, trafikkrafter o. d. — Bindemedlets vid- 
häftningskraft är i detta fall o eller negativ.

T yp  2. Bindemedlet förmår motstå inverkan av vattnet enbart, men ger vika 
så snart vattnet får hjälp av (även svaga) yttre krafter. — Bindemedlets vidhäft- 
ningskraft är då svagt positiv.

T yp 3. Bindemedlet motstår vattnet även i sådana fall, då vattnet får hjälp av 
starka yttre krafter. — Bindemedlets vidhäftningskraft är då starkt positiv.

T yp 4. Bindemedlet förmår driva undan vattnet — vattnets vidhäftnings
kraft är o eller negativ.

Med de enkla vattenlagringsproven, där man blott okulärt observerar om bin
demedlet ligger kvar på stenytorna eller tränges bort av vattnet, kan man blott 
skilja fall av typ 1 från övriga fall. De farliga fallen av typ 2 kunna icke upp
täckas.

När en beläggningsmassa framställes genom blandning i kallt tillstånd av torrt 
stenmaterial och flytande bindemedel får massan i allmänhet omedelbart efter 
blandningen en vidhäftning av typ 1 ovan. Någon tids lagring — ibland mätbar
1 minuter, ibland i dygn — förbättrar vidhäftningen för många massor till typ
2 och för några massor till typ 3.

Blandning i varmt tillstånd medför ofta att vidhäftningen omedelbart blir av 

tyP 3*Om stenmaterialet är vått, när det blandas med bindemedlet, fäster bindemed
let i regel ej alls. Ett vidhäftningsmedel med hög effektivitet kan dock åstad
komma tillfredsställande vidhäftning även i detta fall (typ 4). Vidhäftningsmed- 
lens effektivitet varierar i hög grad och vanligen förmå de blott förbättra vid
häftningen till typ 2 eller 3 under förutsättning att stenmaterialet är torrt vid 
blandningen och att vidhäftningsmedlet användes i tillräcklig mängd.



SUMMARY

Introduction.

T h e  R E SIST A N C E  of bituminous pavements to water constitutes a problem that 
has aroused considerable interest in recent years, and it has been the subject of numerous 
investigations. For a theoretical discussion of adhesion the reader is referred to the 
author’s earlier paper, “Meddelande No. 6o”, published by the Road Research Institute 
of Sweden in 1939.

Extensive experimental results have been reported by various investigators, and no 
attempt is made in this paper to summarize the existing literature on the subject.1 One 
exception, however, is made in a chapter which describes the research carried out by 
F. E. Bartell and co-workers at the University of Michigan.

When “ Meddelande No. 60”  was written, the Road Research Institute knew no 
exact method of measuring adhesion, which rendered an objective study of the problem 
particularly difficult. Since then, however, such methods have been developed and have 
been used experimentally on a large scale. Although these investigation are far from 
completed, it has nevertheless been preferred to publish some of the results obtained.

The Road Research Institute tried to study the adhesion problem in different ways, 
viz.:

a) by purely physical methods by measurement of the forces in the interfaces,
b) by determination in the laboratory of the stability of pavements submitted to the 

action of water and to a mechanical kneading corresponding to the deforming effect 
of traffic,

c) by experiments carried out on a larger scale in the test road machine of the 
Institute, and finally,

d) by experiments on test roads in the open.
All experiments proved that adhesion is of fundamental importance for the durability 

of the pavement, and that it is often quite unsatisfactory. The experiments which are 
being carried out at present aim at finding antistripping agents that will improve the 
adhesion so as to make the binders adhere even to wet stone surfaces. The experiments 
have shown that such materials do exist.

This paper deals only with the physical investigation of forces acting in the interfaces 
between stone, water and liquid binders without the addition of antistripping agents.

Different Methods of Studying Adhesion.

The most common testing methods have been described in “ Meddelande No. 6o” .
Adhesion is very often studied by immersing stones, previously coated with a binder, 

in water and observing whether or not the binder is stripped from the surface of the 
aggregates. For such tests, the adhesion is often expressed as the percentage of 
aggregate surface freed from binder. The wellknown “jar test” and “Weber’s and Riedel’s 
boiling test” are examples of such methods. Tests of this kind, however, are hardly

1 The footnotes on page 7 indicate certain recent French papers which may be regarded as 
introductory surveys of the problem.



satisfactory, since the stripped area depends not only upon the forces of adhesion, but 
upon the varying shapes of the flakes or drops of bitumen remaining upon the stone 
surfaces. The stripping on the upper side of the stones often differs from that on 
their under side, which is a simple proof that factors others than adhesion have an 
influence upon the size of the stripped area.

The shape and structure of the aggregate surface also affect the stripping mechanism. 
The two extreme cases are: i) a perfectly plane stone surface covered with a binder 
film and submerged in water, and 2) a capillary partly filled with binder and partly with 
water. (Fig. 1).

If the angle of contact is other than o° or 90 °, the drop will be in contact with the 
plane surface at an obtuse, or an acute, angle, and in any case will a p p e a r  t o c o v e r  
a c e r t a i n  p a r t  of the surface. In the capillary, on the other hand, the binder- 
water interface theoretically will move until the end of the capillary has been reached, 
or until the difference between the pressures at the two ends of the binder column has 
become large enough so that there is no further movement. Thus, e i t h e r  t he  w h o l e  
c a p i l l a r y  or  no p a r t  o f  i t  w i l l  be f i l l e d  with the binder. These 
processes in reality are more complicated than described here, since, as will be shown 
later, the contact angle may vary during the displacement. In any event, the displace
ment process taking place on plane surfaces will differ from that occurring in capillaries. 
The observation of the stripping of binders from single stones will therefore not give 
adequate information about the behaviour of binders in the usually narrow pores occur
ring between the stones in a mix.

Direct observation of the behaviour of the binder in the pores of a mix, however, 
presents difficulties. Adhesion may be studied indirectly by stability tests. Such tests 
have been adopted by several investigators, among them the Swedish Road Research 
Institute. Especially in the case of highly viscous binders, the stability test proved to 
be the only applicable method. In such cases, the Road Research Institute applies 
tensile tests to slabs of the mixes. It proved necessary and essential to subject the mixes, 
before testing, to mechanical kneading under water similar to the deforming effect 
of traffic on the wet pavement.

An account of investigations with highly viscous binders will be given in a subse
quent paper. The present paper, however, is limited to the tests performed on liquid 
binders, oils and solvents. Two methods of studying the adhesion of such materials 
have been developed, a quantitative and a qualitative method. Both methods permit 
the study of the behaviour of these materials in the pores of finely crushed aggregates.

The displacement indicator permits the study of the movements of the water-oil 
interfaces without determining the adhesion forces and may be used in those cases 
where no external forces are necessary to aid in the dispelling of the interfaces. This 
instrument was first used in 1941. The adhesion meter, which measures the adhesion 
forces in dynes per cm., can be applied also to those cases in which external forces 
are necessary to assist in dispelling the binder. It was prepared in its final form in 
1942. The, investigations were delayed owing to the war.

Materials.
Detailed descriptions of the materials employed in the experiments are given (in 

Swedish) in Appendices 2 (Binders and Oils) and 3 (Roc'ks and Minerals). The most 
important materials will be enumerated here.



Oils, solvents and binders.

Number In the Swedish text termed
— normalbensin ............................ . Petroleum spirit pro analysi

SV 1035 motorfotogen .............................. Power kerosene
SV 201 solarolja ....................................... Gas oil
SV 1024 brännolja A ................................ Diesel oil (crude unknown)
SV 1999 brännolja B ................................ . Diesel oil (mixed asphaltic crude)
SV 1998 brännolja C ................................ Diesel oil (paraffine crude)

— bensol ........................................... . Benzene rectified
SV 199 lättolja ......................................... . Light tar oil
SV 197 mellanolja .................................. . Middle tar oil
SV 200 tungolja ........................................ Heavy tar oil
SV 198 antracenolja ................................ , Anthracene tar oil
SV 721 sulfatterpentin ............................, Crude pine turpentine
SV 202 vägtjära T 151 ......................... , Road tar, low viscosity, for priming of gravel roads
SV 8855 vägtjära T 55 ............................, Road tar, 52 sec. at 30 centigrades in B. R. T. A. vis

cometer
Asfaltlösning I ............................................ Cutback of '63 %  SV 203 + 37 °/o SV 1035 Power 

kerosene
Asfaltlösning II ............................................ Cutback of 55 % SV 203 + 45 %  SV 1024- Diesel oil A
Asfaltlösning III ......................................... Cutback of 68 °/o SV 203 + 32 %  SV 199 Light tar oil
Asfaltlösning IV ......................................... Cutback of 55 °/o SV 203 + 45 °/o SV 198 Anthracene 

tar oil
Asfaltlösning V ............................................ Cutback of 65 % SV 203 + 35 °/o SV 721 Crude pine 

turpentine
SV 203 asfalt A 140 .............................. Petroleum asphalt, straight run, penetration (100 g., 5 

sec., 25° C) about 100
SV 1343/ asfalt A 120 .............................. Petroleum asphalt, straight run, penetration (100 g., 5

sec., 25° C) about 250

Aggregates.

Num ber In the Swedish text termed 

Rocks

SV6211 kvartsit .......................................  Quartzite containing about' 98 % quartz
SV 6212 kalkkvartsit ................................  Calcite-quartzite, containing about 78 % quartz and the

rest being calcite and sericite
SV 6226 pegmatit .......................................  Pegmatite, a coarse-grained rock containing quartz,

microcline, plagioclase, biotite and hornblende 
SV 6866 röd dalaporfyr .........................  Red porphyry from Dalarna
SV 1630 stockholmsgranit ....................... Granite from Stockholm, fine-grained gray biotite granite
SV 6202 am fib o lit .......................................  Amphibolite, gray, fine-grained rock containing plagio

clase and dark minerals, chiefly hornblende and biotite
SV 4077 gabbrodiorit ..............................  Gabbro-diorite, a dark, fine-grained rock containing

chiefly plagioclase and hornblende
SV 6203 uralitdiabas ..................................Uralite-diabase, a dark, fine-grained rock containing

chiefly monocliniic amphibole and saussurite

1 According to tentative Swedish Standard Specifications, the bituminous binders (asphalt’ 
bitumens, tars and cutbacks) are denoted by a letter indicating the type of binder (A for 
asphalts, T for tars, RA for rapid curing, MA for medium curing and SA for slow curing cut
backs) and a figure giving the temperature at which the binder has a viscosity of 5 Stokes, i. e. 
the highest average viscosity which still gives a homogeneous mix with a rather fine-grained 
aggregate when the binder is mixed with the aggregate in a good mixer.



SV 6205 hyperitdiabas .............................. Hyperite-diabase, a very dark, fine-grained rock of a
typ ically ophitic structure, containing chiefly plagio- 
clase and orthorhombic pyroxene

SV 6206 skarn från Herräng ................. “Skarn” rock (lime silicate rock) occurring in association
with iron ore and including leptite, granite and mag
netite

SV 6210 marmor (k a lc it ) .........................  White marble, practically pure calcite
SV 3320 kalksten från G o tlan d  Gray, sedimentary lime stone.

Minerals
SV 8053 kvarts från Tyskland ............ Quartz from Freienwald and der Oder, Germany, (Ger

man standard sand for cement testing)
SV 1984 kvarts från Y tte rb y ................  A coarse-crystalline quartz from the Ytterby felspar

mine
SV 1985 kalifältspat ..................................  A microcline from the Ytterby felspar mine, very large,

light red crystals
SV 19816 kalknatronfältspat ..................  A coarse-crystalline oligoclase from the Ytterby felspar

mine containing 80 °/o albite and 20 °/o anorthite
SV 4086 amfibol (hornblände) .............. Hornblende, dark, oblong prisms
SV 4087 pyroxen (diopsid) ..................... Grayish-green, fine-grained, monoclinic pyroxene
SV 4091 olivin från N o rg e ..................... Fine-grained olivine rock from Almklovdalen, Norway
SV 4090 serpentin .......................................  A yellowish-green, fine-grained serpentine from Snarum

Norway
SV 6210 kalcit (m arm or).........................  cf. the above list of rocks

Studies on the Movement of the Interfaces of Water and 
Binder in the Pores of Fine-Grained Aggregate.

The Displacement Indicator.

The apparatus used in these tests is shown in Figs. 2 and 3. A detailed description 
in English is given in Appendix 3, page 132.

The fine-grained aggregate (0.125—°-2 5 mm- mesh) to be tested rests upon the 
platform in the larger of the two glass tubes. Before the test, i. e. before the stop 
cock is finally opened, the heavier of the two liquids, oil and water, fills the lower 
half of the system, and the lighter one fills the upper half. The interfaces of the 
liquids are at the same level in both tubes viz. at about the middle of the aggregate 
layer in the wide tube.

If there is any tendency for one liquid to displace the other, the interface in the 
aggregate layer starts moving when the stop cock is opened. The liquids flow through 
the two horizontal tubes, and the interface in the narrow tube moves in the opposite 
direction. The movement of the interface in the narrow tube will be about twice as 
fast as in the wide tube. If the apparatus were not equipped with the upper horizontal 
tube, a counteracting force would arise and would rapidly increase when the interfaces 
are displaced to unequal levels. This counteracting force would then equal the product 
of the difference in height between the interfaces and the specific gravity of the 
advancing liquid. In the apparatus, however, the second factor of the product is reduced 
to the d i f f e r e n c e  between the specific gravities of the liquids only, and this



difference is comparatively small. Thus, the apparatus is sensitive enough to indicate 
even slight tendencies for one liquid to displace the other.

Since weathering affects the adhesion of the aggregates, it will be necessary (if it 
is not intended to study the weathering in particular) to work with fresh aggregate 
surfaces. Moisture and dust also exert an influence. In the experiments described below, 
the crushed fractions of the aggregates, after passing through the sieves, were cleaned 
by washing with water and were then dried at n o °  C in an electric oven.

Another factor of importance is the time during which the oil is in contact with 
the aggregate surface before water is admitted. This time, called the time of ageing, has 
generally been 5—10 min. Some tests, however, were performed with a time of ageing 
of 60 min.

Experimental Results.

Experiments performed with Various Oils and Aggregates.
Table i 1 shows the results of displacement experiments performed with various 

oils and aggregates. The oils could not dispel the water in any of the cases. If, as 
sometimes occurred, there was displacement, water always proved the stronger. In some 
cases, the movement ceased after a certain time (in the table denoted with “ avst.” ). 
In other cases, the movement continued even after the interface in the wide tube had 
moved 20 mm. The experiment was then interrupted since further observations 
appeared unnecessary.

There was a conspicuous difference between the petroleum and the tar distillates, as 
is seen from the table. Among the various oils of the same origin, the more liquid 
or “lighter” ones were generally dispelled more rapidly than the heavier grades.

Of all the aggregates tested, marble alone retained all oils tested. In quartz and 
calcite quartz, the movement was unexpectedly slower than in the other aggregates. 
Washing with HCl increased the speed which was still low, however, when compared 
with that observed in the experiments with porphyry and granite.

Experiments with Coal and Experiments with Cutbacks and Light Tars.
Table 2 contains the details of a few tests on carbon and Table 3 shows the details 

of experiments with cutbacks and liquid tars. The latter table shows that the tar 
and the cutback that contained tar oil would resist the action of water, whereas the 
ordinary cutback that contained petroleum oil gave way. No difference was found 
in these experiments between the two aggregates which had been chosen as represent
atives for the two different types of rock, viz. hydrophobic and hydrophilic rocks.

The speed of the inter facial movement.
The speed of the displacement varied considerably according to the types of oil and 

aggregate, the specific gravity of the oil, the viscosity, etc. The displacement speed 
may be employed as a measure of the “displacement tendency”. Nevertheless, this 
method was not applied, since the adhesion meter described later on was considered 
to be able to supply more reliable results.

I will be seen from Table 1 that the movement of Diesel oil stopped in several 
cases. In all these cases the interface had moved about 5 mm. Special investigations

1 Explanations in English of the tables are found at the foot of the page where the table 
appears.



showed that the reason for this was probably a decrease in the displacing capacity 
of the water presumably owing to the presence on the aggregate surfaces of traces of 
polar molecules originating from the oil. This may be compared with the conditions 
prevailing when water is pumped into the soil in oil-fields in order to raise the oil 
output. The water front very often does not advance after proceeding for a certain 
distance. Presumably a similar process will take place in dense pavements, i. e. the 
displacing capacity of water will be reduced. In open pavements, on the other hand, 
no such reduction may be expected.

Mixing temperature and adsorbed water films.

The influence of mixing temperature and of moisture upon adhesion was tested 
on mixes of kerosine and two aggregates which had been mixed under different 
mixing conditions (cf. Table 4). According to method A (cf. Table 4), the aggregate 
was dried before mixing, but it was exposed to the air in the laboratory, from which 
it could absorb moisture. The aggregate of mix B was stored in extremely dry air, in 
laboratory routine work considered as absolutely dry. Mix C was made of an aggregate 
for which all precautions had been taken to remove water molecules from its surface. 
Air molecules could still be freely absorbed. Mix D was mixed hot.

The table shows that the removal of the last traces of water molecules considerably 
delayed the advance of water, especially in the case of hyperite diabase.

The above observations agree with the results obtained with the road machine of the 
Institute. If binder and aggregate have a high temperature when they come into contact 
with each other, the adhesion will be considerably improved. To ascertain that all water 
has been removed it is necessary to keep the mixing temperature considerably higher 
than the boiling temperature of water.

Some experiments with marble stored for ten days in desiccators containing air of 
different humidity, viz. 16, 34, 55 and 87 per cent, showed that a high humidity did 
not influence the adhesion of benzene which in all cases remained satisfactory. These 
tests indicate that an increase of the water content of air exceeding that of “dry” air 
will not call forth any further reduction of the adhesion. What is termed “dry” air 
supplies sufficient moisture to destroy the adhesion in cases where the adhesion is 
insufficient. In this respect, however, the experiments have in no way been extensive 
enough to permit final conclusions. For instance, a comparatively high humidity 
content of the air may prove fatal if the temperature varies, since layers of condensed 
water may be deposited, which will spoil the adhesion.

Adhesion Tension, Contact Angle and Interfacial Tension 
and their Experimental Determination.

The factors causing adhesion have been treated theoretically in “ Meddelande No. 60” .
Fig. 5 shows a drop of binder on a stone surface immerged in water and the 

interfacial forces acting upon the point A where all the three substances meet. In 
accordance with the common, classical point of view, the following mathematical 
conditions must be fulfilled to prevent the point A from moving along the stone surface:



<?vs ^ b s —  <?vb * COS ö o  ...................................................................................................................................... (i)?
where avs =  interfacial tension of water and stone,

abs =  » » » binder (oil) and stone,
öVb =  » » » water and binder (oil),
a0 — contact angle

Gvs — öbs is generally called the adhesion tension, i. e. the force by which the 
binder resists the dispelling action of water.

When the drop of binder rests upon a rough stone surface, it is practically impossible 
to determine either övs—abs or a0 experimentally. Both the adhesion tension and the 
contact angle will remain unknown in such a case. The interfacial tension of water and 
binder avb can be determined, although with difficulty, if the binder is not too viscous. 
ovb is independent of the aggregate.

For an interface situated within a stone capillary of the diameter d, according to 
Fig. 6, the following equation may be established:

( ö v s  öfc>s) f t  d  —  ( (Oy +  h\) ^ b )  j4

where gy and £b are the specific gravities of water and binder respectively. This 
equation gives

(ö v s  ---- Öbs)   {h y Qy “ f* h\) £>b) £  • • • . . . .  ( 2 )
4

This implies that avs—abs equals one fourth of d multiplied by the lowest external 
pressure, which must be applied to cause the interface to move. This external pressure is 
rather easily determined. In this case <jvs—tfbs obviously can be obtained although a0 and 
Gvb have not been determined previously.

It is, however, very difficult to establish, as has been assumed here, a well-defined 
capillary in a stone. On the other hand the single capillary may be substituted by the 
capillaries existing between the grains of a finely crushed aggregate. The difficulty 
of making a capillary in stone can thus be avoided.

Meanwhile other problems arise. The pores in the crushed aggregate have no constant 
diameters and moreover vary with the degree of packing. Methods for obtaining 
constant packing and estimating the corresponding average or equivale?it diameter 
of the pores must be found. Allowances must also be made for the fact that the binder 
separates the grains from each other so that no uninterrupted stone walls exist, along 
which the interfaces can creep. It will therefore be necessary to ascertain that the grains 
are in true contact with one another even after the admixture of the binder

A method of this kind will of course not be applicable to viscous binders.
For the experimental determination of avb> which also constitutes an unknown 

variable in equation (1), the binder also must not be too viscous. Two methods which 
can be used for the determination of avb will be described later on.

Once Gvs—tfbs an<̂  övb are known, the theoretical value of the contact angle a0 can be 
calculated from the equation (1).

According to traditional theories interfacial tensions and contact angles are regarded 
as invariable constants of the material. As will be seen from the following, however, 
a number of complications may arise and confuse the problem.

One complication that must be mentioned at this early stage is the hysteresis of the 
adhesion. The adhesion tension depends on the direction of the movement.

However, irrespective of theories, the adhesion tension is actually calculated from the 
external pressure necessary to force the interface to move in the pores and thus consti-



tutes a direct measure to the adhesion. For that reason a special letter (2 ) has been used 
to indicate adhesion tension determined in this way. When necessary, an index is 
applied to S  in order to make clear what type of adhesion is meant:

Sbinder or Soil (̂ biodemedei or 2 To1jJ  =  The tension in dynes per cm necessary to force the binder 
or oil to recede
and Swater ( S vatten) — The tension in dynes per cm necessary to force the water to recede.

F. E. Bartell and co-workers in 1928 described an apparatus (Fig. 7) for the deter
mination of the adhesion tension according to these principles. A  special chapter in the 
Swedish text is devoted to BartelPs investigations.

Equipment Employed by the Swedish Road Research Institute 
in the Determination of the Adhesion Tension S  

and of the Interfacial Tension avb-

The Adhesion Meter.

Although based upon the same principles the adhesion meter of the Road Institute 
considerably differs from the Bartell apparatus. As a matter of fact it was devised 
by the author of this paper independently of Bartell. The adhesion meter is shown in 
detail in Figs. 9 and 10, and in Appendix 4. Its main constituent is a glass tube supported 
in a vertical position over a glass dish. By means of a metal wire bent into a U  a narrow 
slit is kept open between the lower end of the tube and the bottom of the dish. The slit 
permits liquid to pass from the dish to the tube. The aggregate to be tested is crushed 
and sieved so as to obtain sieving fractions of 0.5— 1 and 0.074—0.125 mm- The frac
tions are washed free from dust and dried. A  small portion of the coarser fraction is 
poured into the tube and compressed in the tamping machine shown in Fig. 1 1 .  The 
coarse fraction forms a bed upon the top of which the finer fraction is placed and com
pressed. It is in the top layer that the adhesion tension is determined.

The oil or the liquid binder which is to be tested is poured into the dish from which 
the liquid will rise through the two layers owing to the capillary action. During its 
ascent the oil presses the grains against each other thus creating the continuous capillaries 
desired.

I f  water is poured into the tube to a sufficient height it will penetrate into the pores 
and force the oil back. Before the water reaches that height it will be carried by the 
oil. The critical height can be ascertained by filling a number of tubes with water to 
different heights.

According to the above procedure the pressure on the interface is transmitted by 
the water, i. e. the water is the component that is helped to advance. The opposite 
process, i. e. when the oil is helped to advance, will be obtained if the water is poured 
into the dish and the oil into the glass tube.

To calculate S  it is necessary to know not only the critical water (or oil) pressure 
but the equivalent diameter dG of the pores. Since de depends upon the degree of 
packing, the packing must be kept constant. To keep the packing constant the weight



of the plunger of the tamping machine was made great enough so that the pressure 
of the plunger upon the aggregate always exceeded the pressure exerted by the liquids. 
Moreover, the foot of the plunger was grooved crosswise and perforated by fine 
bores connected with a central canal in the stem of the plunger in order to facilitate 
the out-flow of air during tamping. Constant results could thus be obtained.

The determination of de can be made according to different methods. The method 
applied at the Road Institute consisted in calculating de from the experimentally 
determined capillary pressure of a liquid of known surface tension to air and of 
known contact angle to the aggregate. Water is such a liquid. The surface tension of 
water to air is easily ascertained, and the contact angle can be regarded as equal to o 
in all cases in which the aggregate has not been treated with additives.

The capillary pressure was determined by means of the air pressure capillary meters 
shown in Figs. 12 och 13. The glass tube of the adhesion meter is connected with the 
air bell of the capillary meter, Fig. 12, by means of a rubber tubing. The dish of the 
adhesion meter is filled with water which is sucked up by the aggregate in the glass 
tube. The air pressure in the bell and in the glass tube of the adhesion meter is raised 
by degrees by pouring water into the central glass tube of the capillary meter. When 
the pressure has increased sufficiently, the air breaks through the aggregate layers. 
The maximum height of the water column in the tube is read, and de can then be 
calculated from the formula

_  4 ’ Alv
e (hk +  hs) g '

where o\y =  the surface tension between air and water
Z?k =  the pressure of the capillary meter in cm. H 20

and hs =  the height of the aggregate layer above the free water surface in the dish.

For the fraction 0.074—0.125 mm. packed in the described way the pores will have
an equivalent diameter of roughly 50 ju. The adhesion tension in dynes per cm. will 
therefore be of about the same magnitude as the maximum pressure in cm. H 2G  in the 
tubes of the adhesion tension meter.

Since the air breaks through slowly, it is necessary to increase the pressure very 
slowly immediately before the break-through of the air. Increasing the pressure slowly 
and observing the apparatus uninterruptedly is not so convenient as employing a 
battery of capillary meters as shown in Fig. 13.

The pressure is first determined approximately by means of the simple capillary 
meter shown in Fig. 12. A comparatively speedy increase of the pressure is permitted. 
The experiment is then repeated with the battery at somewhat lower pressures than that 
first measured. Even slight changes in the temperature will result in considerable 
variations of the air pressure in the bells which constitutes a source of errors in these 
experiments. The narrow siphons shown in Fig. 13 serve to keep the air pressure 
constant in spite of variations in the temperature. The siphons connect the water 
surface in the narrow vertical tubes with outer, larger water surfaces. This is a fairly 
simple method of keeping the pressure constant. Other methods are, of course, also 
applicable.

All formulas have been assembled in table 14.
In certain cases of displacement, as the interface recedes, it leaves a thin film of 

the displaced liquid on the aggregate surface. This will be the case when the reced
ing contact angle equals o. The liquid in this case recedes because the applied pres
sure exceeds the surface tension avb- The break-through is thus not a consequense



of “adhesion tension failure” but of "interfacial tension f a i l u r e The adhesion tension 
can be satisfactory in the case of interfacial tension failure.

It must be emphasized that the terms “adhesion tension failure” and “interfacial 
tension failure” are not quite adequate, since the surfaces do not strictly speaking 
“fail” to cohere. The interfacial tension remains constant but the interface is forced 
farther and farther inward by the increasing pressure. “ Interfacial tension failure”  
means for instance, when water is the loading component that the interface is pressed 
inward so far that the water will pass through the whole capillary, although without 
touching the walls which will still be covered with films of the binder or oil.

The adhesion meter cannot distinguish between adhesion tension failure and inter
facial tension failure. However, from the appearance of the sample after the test it is 
often possible to ascertain the type of the failure. After an inter facial tension failure 
the aggregate will not appear clean but will display a somewhat dark tint owing to the 
remaining oil. This phenomenon, however, cannot be observed when the oil is clear 
and bright as will be the case if, for example, benzene is tested. In certain cases of 
interfacial tension failure, the water breaks through at a few points only. The rest of 
the mix will undergo no change although large quantities of water have passed through. 
After an adhesion tension failure, however, the stones will be washed clean in the 
whole mix or in the greater part of it. If only a small quantity of water passes 
through, the washing may be incomplete and the mix will be “marbled”.

The experimental accuracy can be obtained from Figs. 26—37, the variation in results 
of the tests being indicated by the small symbols beside the columns. Experiments 
performed with series of tubes in which the pressure is consecutively increased will 
generally permit the adhesion to be determined with an accuracy of 1 or 2 dynes per 
cm. Some determinations, however, will show considerable deviation probably owing 
to the occurrence of unusually large canals in the aggregate.

Apparatuses Applied for the Determination of the Interfacial Tension tfvb 
of W ater and Liquid Binders.

Since it was considered necessary to determine the interfacial tension of o ld  inter
faces as well as of f r e s h  interfaces, several of the methods usually employed were 
unsatisfactory, e. g. the falling drop method, and the oscillating jet method. Moreover, 
methods such as the capillary tube method, which assume that the contact angle is 
known (generally presumed o), in this case were not applicable.

The two methods used were:
a) a modification of the capillary pressure — radius of curvature method,
b) the pendant drop method.
Fig. 14 and the formula in the text to the side explain the theory of method (a).
R  was determined by photographing the drop with strong magnification, while the 

pressure p corresponding to R  was determined by utilizing the fact that oil and water 
have about the same specific gravity. If the experiment is arranged as is shown in 
Fig. 15, the pressure exerted on the interface existing at the tip will equal h multiplied 
by (specific gravity of water — specific gravity of oil).

Since the expression within the brackets has a low value, the value of h will be 
high and easily measured. It is believed that this is the first use of this method of 
measuring the low pressure exerted upon the interface. Figs. 16 a and 16 b show the 
arrangement of the equipment used in the test according to method (a).

Method (b) was introduced by J. M. Andreas, E. A. Hauser and W. B. Tucker 
and was improved by S. Fordham. It is based on the fact that a large pendant drop



of one liquid suspended in another will assume the shape of a pear (Fig. 17). The 
interfacial tension of the two liquids can be calculated from the shape and the size 
of the drop.

Cf. the papers by these authors mentioned in the footnote on page 46.
Fig. 18 shows the instrument constructed at the Road Research Institute for interfacial 

tension determinations according to method (b).

Results of Experiments on Interfacial Tension 
and Adhesion Tension.

The Interfacial Tension tfvb of W ater and Binder.

The interfaces actually occurring in pavements generally are not fresh but old and 
“aged”. Surface active agents have had sufficient time to accumulate at the interface, 
and the water and binder in its vicinity have been saturated with each other. An 
attempt was made to obtain equivalent conditions for the measurements of the inter
facial tensions. The measurements were carried out not only on freshly formed inter
faces, but also on interfaces that had been at rest for a long enough time to allow 
the interfacial tension to reach its final value. Furthermore, steps were taken for 
saturating the two components (water and oil) with each other before the test.

Most measurements were carried out at room temperature. Those binders, however, 
which were too stiff at room temperature were tested at elevated temperatures. In 
order to show how the interfacial tension varied with temperature, some of the binders 
and the oils were tested at several temperatures.

The results of the experiments are presented in Tables 8— 12 and in Figs. 20—25. 
It may be concluded from these tables and figures that the interfacial tension is by 
no means so constant as it would appear from the classical textbooks and from the 
chemical and physical tables in common use. Even rectified benzene in one case gave 
an interfacial tension dependent on time. Even small impurities of a polar character 
will be sufficient if the time is long enough to reduce the interfacial tension. Common 
solvents and binders usually contain sufficient surface active agents to lead to a 
considerable decrease of the interfacial tension in the course of time.

If two bituminous products, e. g. a binder and a solvent, are mixed, the interfacial 
tension of the new product in some cases will be higher than the interfacial tensions 
of the components, so presumably some surface active agents are present in the unmixed 
materials which are destroyed or absorbed when the two components are mixed.

Tables 8 — 11 and the corresponding Figs. 20—24 refer to situations where bitu
minous liquids and water are the only ingredients. On the road, however, other 
substances interfere e. g. the dust, dirt and deposits originating from the road side and 
from the traffic. Such substances may have a great influence upon the adhesion.

An example of the influence of the aggregate upon the interfacial tension is given 
in Table 12 and in Fig. 25. The oil employed in these tests was anthracene oil, i. e. 
a rather reactive oil, and the aggregates were pegmatite, rather unreactive, and marble, 
rather reactive. Before determining the oil-water interfacial tension, either the oil 
or the water or both were shaken with an excess of the fine pulverized aggregate. After 
shaking, the liquid or liquids were left with the aggregate for at least 24 hours 
to allow for slow reactions or dissolution processes, and the aggregate powder was



then removed by filtration. The experimental results are of great interest since they
show that the aggregates exert a noticable effect upon the interfacial tension. The
sequence in which the aggregates come into touch with the oil and the water also
seems important. If, for instance, the oil was previously shaken with the pulverized
stone, the interfacial tension assumed its highest value which, as a matter of fact, 
was higher than that obtained with oil and water untreated with stone. The stone in 
this case probably had captured the capillary active agents of the oil. It can thus 
absorb capillary active components from the oil. This circumstance may be considered 
as advantageous for the adhesion.

These investigations of the interfacial tension, however, were not extensive enough, 
nor was their accuracy great enough to justify final conclusions. Further investigations 
will therefore be necessary.

The Adhesion Tension Z .

In most of the experiments the water constituted the advancing component. Below

stone-oil-H20  (sten-olja-H20 ) will signify that the water was induced to advance (i. e.
the water was the component poured into the glass tube),

stone-H20 -oil (sten-H20 -olja) will signify that the oil was induced to advance (i. e.
the oil was the component poured into the glass tube).

“Oil” here also stands for solvents and binders.
When the dish is filled with the oil, a certain time termed “time of rising” (stig- 

tid) will elapse before the oil has risen to the top of the aggregate layer in the 
tube. This time will vary from a few seconds for the most liquid oils to a very 
long time for heavy oils and binders. An elevation of the temperature will shorten 
the time of rising. The temperature prevailing during the time of rising is termed the 
“ temperature of rising” . In most of the experiments it has been 20° C.; in some experi
ments higher, viz. up to 140° C.

When the oil has risen to the surface of the sand layer, oil-air interfaces will be 
obtained in the interspaces between the grains of stone at the surface. These interfaces 
will apparently be at rest. In reality, however, the interfaces often undergo rather 
important changes during the first period owing to the absorption of substances from 
the air, or from the interior of the oil, of from the neighbouring aggregate. Oxidation, 
evaporation, etc., may also have an effect. The time elapsing from the moment when the 
oil starts its ascent to the moment when the water is poured into the tube has been 
termed the time of ageing in air (åldringstid i luft). It should be observed that the inter
face is in contact with the air during this time of ageing. No water is present except 
the water that may be obtained from the air or from the oil itself. The temperature 
may vary during the time of ageing. When no other figures are given, the temperature 
of ageing was 200 C.

The time of ageing in air corresponds, as a matter of fact, in practice to the time 
elapsing from the moment of the making of the mix to the moment when the mix 
is exposed to moisture. In surface treatment work it is the time between the spreading 
of the chippings and the first rain or dew.

Other interfaces, viz. those existing between the aggregate and the oil within the 
mix, will also change during the time of ageing. This ageing, by no means of the least 
importance, is due partly to the oil molecules replacing the air and the water mole
cules and partly to the adsorption of capillary active molecules. An actual chemical



Figs. 63 and 64. The adhesion tension of SV  6226 pegmatite and S V  6210  marble together with  
S V  197 middle tar oil and SV  198 anthracene oil (same Figs. as Figs. 28 and 29).

reaction may sometimes take place between the oil and the aggregate. This kind of 
ageing will continue during the following phases of the experiment as well.

When the water is poured in, the oil-air interfaces are replaced by oil-water inter
faces, and a period will begin during which the sample is affected by an external 
constant pressure. In the course of this period — termed the time of pressure (tryck- 
tid) — the freshly formed oil-water interfaces will undergo certain changes, e. g. 
the replacement of air molecules by water molecules, the absorption of capillary active 
substances from water, etc. These changes, as has been pointed out by Bartell, may 
cause the interfaces to creep after a certain time. Failure will sometimes occur after a 
long period. The time of pressure must therefore be chosen long enough. Before the 
experiments were interrupted the tubes were kept under pressure generally for 24 
hours and in cases of viscous binders for 48 hours. During the time of pressure the



samples were usually kept at room temperature, 20° C. Some experiments, however, 
were carried out at an elevated pressure temperature. Thus the tars and cut backs 
were tested at different temperatures of pressure.

In the above the aggregate has been assumed to come into contact first with the oil 
and then with the water, water being the component that transmits the pressure. 
In other words the water is the component induced to advance. Corresponding con
dition will prevail when oil is advancing component. The time of rising (of water) 
will, however, always be very short in the latter case, unless the surfaces have been 
subjected to special preparation. In practice the water almost always has sufficient 
time to moisten the aggregate. Thus a study of the influence of a varying time of 
ageing in cases in which the water was the first moistening component was not 
considered to be of interest. However, to be on the safe side, a rather long time of ageing 
was chosen. As a rule the oil was added only after 16 hours.

The results of the experiments are graphically represented in Figs. 26—45. All these 
figures are drawn in the same way in order to facilitate their reading. Two of them, 
Figs. 28 and 29, are reproduced on page 112  with English text (Figs. 63 and 64).

The adhesion tensions are represented in the diagrams by columns, each of which is 
the result of an experimental series performed with tubes containing consecutively 
increasing columns of the loading liquid. The adhesion tensions corresponding to 
the various pressures have been marked in Figs. 26—37 with small symbols on both 
sides of the columns. Each symbol represents one tube in the series. Since the tests 
were performed in duplicate, the symbols generally appear in pairs.

The symbol — signifies that the interface has resisted the pressure.
» » o signifies that the interface has withdrawn, and that the aggregate has

been washed entirely or partly clean.
» » +  signifies that the water has passed through without washing.

As has been previously mentioned on page 109 it was sometimes difficult to make a
distinction between the two latter types of failure.

The columns were drawn in accordance with the symbols. They correspond to the 
lowest pressures, that gave failure and thus show the adhesion tension.

Cases in which the adhesion tension was lower than 2 dynes per cm. were denoted 
by arrows directed towards the X-axis. The arrows indicate that the adhesion tension 
was probably o or negative.

The small symbols situated along the columns in Figs. 26—37 also indicate the 
variation in the experimental results and give an impression of their accuracy. The 
symbols were omitted in the later figures where only the columns will appear. In these 
diagrams the inaccuracy of the determination is denoted by cross-lines that limit the 
zones within which the adhesion tensions may vary as judged from the individual tube 
results.

The Adhesion of Different Aggregates and Oils as a 
Function of the Time of Ageing in Air.

Several typical oils and two aggregates were chosen for these investigations. According 
to common terminology one of the aggregates, pegmatite, was highly acid, whereas 
the other, marble, was highly basic.

The diagrams in Figs. 26—37 demonstrate the variation of the adhesion tensions 
during the time of ageing in air, i. e. before the addition of water. The time of ageing 
is plotted on a logarithmic scale along the x-axis.



The columns appearing in the diagram represent the situation in which water 
advanced. Those cases in which the oil was advancing are represented by the single 
columns appearing on the right side of the diagrams. In these other cases only one 
time of ageing is involved, viz. 1 6 hours before the oil is poured upon the aggregate 
and the water.

In the following the combination of stone-oil-water will be discussed first.
The graphs show a considerable difference in the adhesion tension of the different 

oils and the two aggregates under test. The graphs also show that the time of ageing 
is of great importance. The adhesion in some cases was so bad that no pressure at all 
was necessary to aid the water in repelling the oil, even after a rather long time of 
ageing.

The Effect of Temperature upon Adhesion.

The investigation was performed with the following material and at the following 
temperatures:

Temp, of 
rising

Temp, of 
ageing

Temp, of 
pressure Fig.

a) Asphalt kerosine cutback ..................... 30° C 20° C 200 c: 31
40° C 20° C 20° C 32
40° C 40° C 40° C 33

b) T 15 tar ..................................................... 30° C 20° C 20° C 34
30° C 30° C 30° C 35

c) T 55 ................................................... 6o° C 20° C 20° C 36
6o° C 6o° C 6o° C 37

These graphs suggest that higher temperatures of rising and ageing will improve 
the initial adhesion. It is doubtful, however, whether an elevation of these temperatures 
has any importance if the time of ageing is long (Figs. 31 and 32). A long time of 
ageing will improve the adhesion even without the temperature being raised.

An increase of the temperature of pressure as a rule will entail a reduction of the 
adhesion forces. These observations agree with the well-known fact that it is easier 
to wash the binders off with hot water than with cold water. The reason may be a 
diminution of the viscosity, although the test results seem to suggest the possibility of 
the adhesion forces themselves being reduced by heating. (Cf. also Fig. 41.)

These results are of interest from a practical point of view, since they prove that 
cold mixing gives a lower initial adhesion than hot mixing. If the cold mixes are kept 
in a dry storage for some time, their adhesion will approach that of hot mixes.

The advantageous effect of hot mixing upon the adhesion was demonstrated also 
by the following experiments with middle tar oil and power kerosine, and with 
pegmatite and marble as aggregates.

The aggregate was placed in tubes in the usual way whereupon the tubes were 
heated for 1 hour in an electric oven at 140° C. Preheated oil was added and the 
tubes were kept at 140° C. for another 15 minutes. The tubes were then taken out of 
the oven and were allowed to cool to room temperature in the course of 30 minutes. 
Water at 20° C. was poured into the tubes and the adhesion was determined. The time 
of ageing thus totalled 15 +  30 minutes during which time the temperature dropped



from 140 to 20° C. Table 15 shows the adhesion forces in dynes per cm of heated 
and of unheated samples.

Thus, mixing at high temperatures had a considerable effect and corresponded to 7 
days’ storage. The experiment performed on pegmatite and power kerosine shows, 
moreover, that a really bad adhesion cannot be improved either by heat or by 
storage.

The Effect of Long, Wet Periods.

Very long times of pressure were employed in testing the combinations pegmatite 
— middle tar oil—water and marble — middle tar oil—water. Tubes containing these 
substances (time of ageing — 16 hours) were kept under different water pressures for 8 
months. In the tubes containing p e g m a t i t e  the water broke through, washing the 
aggregate within 24 hours when the water pressure corresponded to 2  — 6V2 dynes per 
cm. In the tubes in which the pressure was lower no change occurred during the whole 
experiment. Among the tubes containing m a r b l e  the water broke through after 30 
minutes in the two tubes in which the water pressure was 2  =  9^  dynes per cm. Of 
the two tubes in which a pressure of 2  =  8 % dynes per cm prevailed, one resisted 
for 28, and the other for 114  days after which there was failure with washing. The 
tubes with a pressure of 2  =  j /4 or 6 dynes per cm underwent no change until the 
end of the experiments. The investigations suggest possible long-duration effects 
occurring with marble but hardly with pegmatite.

The Maximum Value of the Adhesion Tension.

It has already been mentioned that the reason why the water breaks through in the 
tubes can be either “adhesion tension failure” or “interfacial tension failure”. This 
implies that no adhesion tension higher than övb can be measured. avb, however, is a 
function of time. The determined limits of avb have been indicated in the adhesion 
tension graphs with horizontal lines. The upper value, avb<p was obtained after o hours, 
and the value appearing below, tfvbi4J after 14 hours.

In the majority of cases when the adhesion was good the maximum adhesion tension 
was found to lie between ovbo and v̂bié- The tar T  15 and the anthracene tar oil, 
however, after a long storage seem to have a tendency to exceede the maximum ovb 
value. As will be shown below, this tendency may probably be explained by a highly 
viscous superficial layer being formed upon these tars after a long storage in the 
presence of air. This layer, — or “skin” —, will carry the water. In all other cases 
the adhesion tension was lower than the maximum avb value.

The Combination of Stone-Water-Oil, i. e. -S’water-

This combination is illustrated by the columns appearing by the side of the graphs 
in Figs. 26—34.

To enable the oil to repel the water from the wet aggregate surfaces spontaneously, 
the adhesion tension of water ought to be ^  o. However, the vertical lines are in all 
cases so high that they correspond to avb*

The water obviously adhered so perfectly that the water-oil interface bulged down
ward and allowed the oil to penetrate rather than that the water lost its hold on the 
aggregate surfaces. Thus, in none of the cases investigated could the oil repel the water 
from wet aggregate surfaces.



If lime-water or water that contains soda is applied to the tar oils instead of distilled 
water, the inter facial tension ov b will decrease. As Table 1 6 shows the adhesion tension 
Zwater will decrease simultaneously.

The agreement between a vb and the adhesion tension determined indicates the 
probability of the failure being of the interfacial tension failure type, i. e. of the oils 
advancing through the pores without adhering to the aggregate surfaces. This, how
ever, could not be ascertained directly. It was not possible to see whether there were 
any water films left upon the aggregate grains when the latter were covered by the 
dark coloured oils.

Although interfacial tension failure is the primary reason of the downward move
ment, the oil may really come in contact with the aggregate surfaces and adhere to 
them afterwards — owing either to the evaporation of the water through the oil or 
to a chemical reaction.

Further experiments, reported in the Swedish text, were performed in order to ascer
tain whether these low values observed for the adhesion tension were due to adhesion 
tension failure or to interfacial tension failure. However, no absolutely definitive results 
were obtained.

Apparent and Real Adhesion.

oyb may occasionally be so low that the binder can be dispersed over an aggregate 
surface that is wet. In such a case it will give a misleading appearance of wetting the 
aggregate. The adhesion is consequently only apparent. The binder can easily be re
moved by washing with water.

This apparent adhesion, nevertheless, can be converted into real adhesion after a 
certain time, i. e. if the binder absorbs the water film and penetrates to the aggregate 
surface. Whether this conversion will take place or not will depend upon the chemicals 
employed to reduce the interfacial tension a vb-

Lowering the interfacial tension avb by the addition of chemicals is a method that 
has been applied in practice in order to enable binders to be mixed with wet aggregates.

Fig. 38 is a microphotograph of a French tar preparation which consists of a 
dispersion or “emulsion” of a low-viscosity tar and a water solution of chemicals. This 
product gave a homogeneous mix with wet aggregates, but the deposited binder films 
could be easily washed off immediately after the mixing. It will be seen from the 
photograph that the droplets have radii of curvature, that vary within the same drop, 
which indicates that a vb in  th is  case 1S l°w*

Even if the adhesion is real, the lowering of avb results in a tendency for the binder 
to “dissolve” or to “be emulsified” in water which may be dangerous for the pave
ment. The process will be promoted by the mechanical kneading of the traffic — and 
by low viscosity of the binder — as has been observed in several experiments performed 
by the Road Research Institute.

Effect of Skin Formation.

In the tests performed with some of the tar products the adhesion tension increased 
at an unexpected speed. Some tests were carried out to investigate the reason.

These tests proved that a skin had been formed at the top of the tar-aggregate layer. 
If the skin was removed by means of the stripping device shown in Fig. 39, the adhesion 
tension was considerably lowered. An elevation of the temperature causing the skin to 
melt also reduced the adhesion tension to the value found for samples without skins.



Ageing in the Absence of Air.

In tubes containing T 15 tar and aggregate, the surface was immediately covered 
with a thin layer of water. The samples were stored for 7 days whereupon the heights 
of the water columns were increased until failure occurred. Owing to this procedure 
there was not time enough for a skin to be formed on the surface of the tar-aggregate 
layer before the water was added. The adhesion tension proved, nevertheless, to be 
15 dynes per cm., i. e. it slightly exceeded that of samples seasoned in air and then 
stripped, which was 13 dynes per cm.

Fig. 40 demonstrates the results of similar tests carried out with pegmatite and 
middle tar oil. This figure is to be compared with Fig. 28. Ageing or seasoning under 
water on this occasion had the same effect as air-seasoning. It was by a special test 
ascertained that no skin was formed when middle tar oil was employed.

These two tests prove that the adhesion is considerably improved even under water, 
and that this improvement, to a small degree only, depends upon the formation of a 
skin at the oil-water interfaces. The improvement must be due chiefly to changes at 
the oil-aggregate interfaces situated within the mix.

Unfortunately, however, the adhesion in many cases has no time to become well 
enough established if the ageing is to take place under water. The oil will be washed 
off before adhesion has developed. See also Table 1.

The Effect of the Type of Oil on Adhesion.

It has already been shown that the adhesion of different oils to the same aggregate 
is very different. Fig. 41 demonstrates the adhesion tensions of several oils, solvents 
and binders. These graphs show the stone-oil-H20 system, ageing =  16 hours in air. 
When comparing the oils, it must be remembered that their ovb values are different. 
For this reason alone their 2 value must be different.

There is a great difference between the various oils, not only between oils of 
different origin but between the distillates of oils of the same origin. The solvents have 
a great influence in the case of cutbacks.

The adhesion to marble in most cases is better than that to pegmatite. In some 
cases the difference is so small that it would be of little importance in practice.

Some of the graphs seem to indicate that the adhesion improves if the viscosity is in
creased. However, such a conclusion must not be drawn from these tests, since the test
ing times were prolonged with the special object to eliminate the influence of viscosity.

The Effect of the Type of Aggregate on Adhesion.

Since it had become evident that the oil had such a great importance for adhesion, 
two petroleum oils originating from different crudes were procured for the following 
experiments. One of the two oils, viz. S. V. 1999, originated from an asphalt base 
crude, and the other S. V. 1998 from a paraffin base crude.

Various rocks and minerals were tested with these two oils and a middle tar oil 
(S. V. 197), (Figs. 42—43 and 44—45). The aggregates are arranged in these figures 
according to decreasing Si02 contents, i. e. the most hydrophilic aggregates appear 
in the left part of the diagrams.

There is a great difference between various rocks as well as between various oils,
and a rock that exhibits good adhesion to one type of oil may not exhibit good 
adhesion to another type. There is no general agreement between the silicate content



and the adhesion. On one hand several basic rocks have shown good adhesion and 
on the other hand so have the quartzites.

The poor adhesion of the two felspar samples is striking. This poor adhesion may 
be due to migration of Na, K, Al and Si from the fresh felspar surfaces and to the 
formation of hydroxyl ions in water in the vicinity of the aggregate surfaces.

From the experiments performed, it was impossible to derive any simple laws or 
rules according to which adhesion can be judged. Adhesion probably depends on a 
complex of properties, one of which is the surface structure and another the possibility 
of chemical reactions with the oil in question. The reactivity of the chief mineral 
constituents is not the only important factor. Further important factors are the 
reaction products derived from the chief mineral constituents as well as the accessory 
minerals.

Adhesion consequently is a property specific for each combination of aggregate 
and oil. It must, therefore, be determined in each particular case.

The Contact Angle.
Calculated Angles.

The contact angle may be calculated from the following formula:

Öys ö b s  Z
cos a0 — -----------= ------ .

(Tyb v̂b

Since neither the denominator nor the numerator contain constants, cos a0 will not 
be constant either. An hysteresis of avs — abs appears to take place and that hysteresis 
will be transmitted to a0-

While displacement takes place in the tubes, old interfaces are broken down and 
new interfaces are built up continuously. Since ovb varies for old and for fresh inter
faces, it will be difficult to find a correct value of oVb for the calculation of a0. How
ever, the calculation is so instructive that it was nevertheless performed with an 
assumed value of avb.

Figs. 46 and 47 show the calculated shapes of an anthracene oil drop on a plane 
pegmatite or marble surface immersed in water after different times of ageing. The 
drop may assume any contact angle between the limits, Max. and Min., presented in the 
Figures.

Experimentally Determined Angles.

Drops were formed by means of the instrument shown in Fig. 19 and in detail 
in Fig. 48 on plane marble or glass surfaces and then submerged under water after 
ageing in air for a certain time. The volume of the drop could be increased or decreased 
at will by means of the hypodermic syringe. These drops were photographed. Fig. 49 
shows the minimum contact angle obtained for anthracene oil on a marble surface 
immersed into water a few minutes after the formation of the drop. Fig. 50 shows 
the maximum contact angle of the same oil drop after 1 hour’s ageing. Any angle 
between these two extreme values proved to be an angle of rest. Similar experiments



were included in the experimental series reported in English on pages 92—95. These 
experiments prove that the contact angle can vary within ample limits. Any angle 
between these limits can be an angle of rest.

The interpretation of the values obtained by measurements of contact angles there
fore requires the utmost caution.

Some Final Remarks.
Instruments.

Two instruments suitable for the study of the adhesion, in the presence of water, 
of liquid bituminous products to aggregates have been introduced. Experiments on the 
contact angle are also reported to confirm the experimental results obtained with these 
two instruments. One of the two instruments, viz. the displacement indicator, allows 
the study of the movements of the binder-aggregate interfaces in the pores of finely 
crushed aggregates. However, its use will be restricted to cases in which the adhesion 
is so low or so high that no external forces are necessary to induce the interfaces to 
move. The other instrument, the adhesion meter, is suitable for cases where no move
ment will occur without the action of external forces. This instrument was developed 
in accordance with the classical theories of surface forces or free energies prevailing 
on the interfaces of the materials and on the assumption that the binder could be 
regarded as a true liquid, i. e. entirely free from resistance to deformation. The experi
mental results proved that the conditions were in reality far more complicated.

In any event the adhesion meter measures the external forces necessary to force the 
interfaces to move in the pores of the aggregates. The adhesion tension obtained by 
this procedure thus gives a true measure of the resistance to water, irrespective of 
theories.

The experimental methods used were not applicable to the testing of highly viscous 
binders. There is, however, no reason to suppose that there should be any specific 
difference between the highly viscous binders on one hand and the liquid binders 
and oils tested on the other hand. As to ageing etc. their behaviour towards different 
kinds of aggregates ought to be analogous. Mixes containing highly viscous binders 
nevertheless may be assumed to be more resistant to water than mixes containing 
liquid binders, partly because a high viscosity renders displacement more difficult, 
partly because the adhesion forces usually increase with the density of the distillate, 
and partly because mixes containing highly viscous binders are usually mixed at higher 
temperatures.

Some Conclusions about Adhesion.

It follows from the above explanations that adhesion is affected by many factors, 
and it is quite natural that the experimental results obtained by different investigators 
will not always agree with preconceived theories and ideas.

Time is obviously an important factor. Several oils had to be kept in contact 
with the aggregate for a rather long time in order to make the adhesion forces large 
enough to be measured. The adhesion tension increases rapidly in the beginning of the 
time of ageing and very slowly later on, if the storing conditions remain unaltered



the whole time which is not always the case in practice, however. A mix exhibiting 
bad adhesion in the spring when freshly laid may therefore display a satisfactory 
adhesion in autumn, i. e. after having been exposed to the heat and the dry weather 
of the summer. In that case the advantageous seasoning conditions have been more 
important than the considerably prolonged time of storing.

In certain cases, the binders while stored in air become covered with a skin which 
gives an effective protection against water. If the skin is destroyed, e. g. by traffic, 
the adhesion will decrease at once.

Earlier investigations resulted in the opinion that the aggregate was particularly 
responsible for the adhesion, whereas the binder had little effect only. Therefore the 
terms hydrophilic and hydrophobic aggregates were introduced. The investigations 
performed at the Road Institute proved that the aggregate is certainly of great im
portance for the adhesion, but the binder is also of great importance. The adhesion 
will in fact depend upon the combination of a certain binder with a certain kind of 
aggregate. The classification of the aggregates into hydrophobic and hydrophilic is 
therefore untenable. Nor will the opinion that acid rocks exhibit poorer adhesion 
than do basic rocks prove true in every special case. Acid rocks perhaps have — 
statistically speaking — an adhesion inferior to that of basic rocks. This, however, 
cannot be caused by their high Si02 content, since there are practically pure quartzites 
that have rather good adhesion.

The oils never could dispel water from moist aggregate surfaces even if extremely 
basic rocks were tested. The preliminary investigations performed with the displacement 
indicator (Cf. Table i) aimed at finding advantageous cases, where the oil dispelled 
the water, i. e. the aggregate was hydrophobic. The best result was that of the aggregate 
retaining the oil, i. e. the aggregate being oleo-retentive. The terms hydrophilic and 
hydrophobic are thus misleading.

Since the oils never could dispel the water from wet aggregate surfaces, little 
attention is given to the combination of stone-water-oil in this publication. If effective 
antistripping additives are employed, this combination, however, must be paid special 
interest.

The adhesion varies with the type of oil. It is not necessarily the same even for 
oils that have the same commercial name or denotation. Thus, it is always risky to 
generalize about the adhesive properties of the oils.

However, the heavier distillates as a rule were more adhesive than the lighter 
distillates of the same origin.

Moreover, the tar oils as a rule were more adhesive than the corresponding 
petroleum oils.

The temperature prevailing during mixing has a great influence upon the adhesion. 
If the aggregate and the binder are warm when they come in touch with each 
other, ageing will be accelerated and the adhesion will be better from the very be
ginning. Complete removal of the water molecules from the aggregate surfaces per
formed by heating to a temperature substantially exceeding ioo° C will result in a 
very considerably improved adhesion. Mixing at high temperatures is thus an excellent 
method of obtaining good adhesion immediately. However3 this method will not 
improve really bad adhesive properties of the material.

On the other handy at the time when water is attacking the mix, a high temperature 
will be detrimental to the adhesion. Adhesion seems to diminish at high temperatures, 
not only owing to the binders becoming more liquid, but owing to a decrease of the 
adhesion tension.



Although the adhesion tension 2  can theoretically exceed the interfacial tension avb 
prevailing at the water-binder interface, a liquid binder does not withstand a water 
pressure exceeding the one corresponding to övb- However good the adhesion may be, 
a water pressure exceeding this value will dispel the binder from the pores.

Very low avb may facilitate the spreading of the binder over moist aggregate 
surfaces thus calling forth a so-called apparent adhesion which may later on be trans
formed into real adhesion. Even in the latter case there is a risk of the binder losing 
its cohesiveness under traffic since the binder can be dispersed into drops or flakes in 
the water owing to its low avb-

The interfacial tension of water and binder is thus important for the water resistance 
in many respects.

The injurious water pressures may be caused partly by entrapped water and partly 
by traffic compressing the wet pavement and the base. Moreover, traffic will cause 
tensions in the pavement which may bring about fissures through which water can 
pass.

For the diameter — about 50 ju — that the pores had in these experiments, a water 
pressure of only a few centimeters was often sufficient to dispel oils. Pressures of 
that magnitude often occur in practice.

The water pressure required for “failure” — either “adhesion tension failure” or 
“interfacial tension failure” — is inversely proportional to the diameter of the pores. 
The narrower the pores of the mix are, the higher water pressure will be necessary 
to make the binder yield. Dense aggregates will therefore be advantageous for the 
water resistance. Moreover, a dense aggregate will as a rule have higher mechanical 
stability which is another advantage for water resistance.

The adhesion forces in many cases were positive, but they were so small that 
low pressures were sufficient to loosen the binder. The knowledge of the magnitude 
of the forces that may occur in practice will in such cases be of a particular interest. 
At present the Institute therefore pays special attention to dynamic tests, that may 
supply such knowledge (cf. p. 101).

However, the most reliable method of effecting good resistance to water seems 
to be to alter the properties of the binder through the addition of substances promoting 
adhesion to such an extent that the water will become the weaker, i. e. the receding 
component. The possibilities of accomplishing this alteration seem to be good, and 
the main interest is therefore concentrated upon this problem.

Conclusively it may be stated that the resistance to water is very different in 
different cases. The following principal types of adhesion may be distinguished:

Type 1. Adhesion so poor that the water can dispel the binder without any assistance 
of external forces, such as water pressure and traffic forces. — The adhesion tension 
of the binder in this case is o or negative.

Type 2. The binder resists the dispelling action of water alone, but recedes if the 
water is aided by even weak external forces. — The adhesion tension of the binder 
in this case is weakly positive.

Type 3. The binder resists the water even if the water is aided by strong external 
forces. — The adhesion tension of the binder in this case is strongly positive.

Type 4. The binder dispels the water from wet aggregate surfaces. — The adhesion 
tension of the water is o or negative.



By simple immersion tetst, by which it is only observed whether the binder remains 
on or is removed from the aggregate surfaces, it is only possible to distinguish cases 
belonging to type i, whereas the dangerous cases of type 2 remain undiscovered.

If a bituminous mix is prepared by cold mixing of a dry aggregate and a fluid 
binder, the mix generally has an adhesion corresponding to type 1. Storage, for some
times a few minutes, sometimes days, often will improve the adhesion so as to give 
adhesion of type 2 or even type 3.

Hot mixing often gives adhesion of types 2 or 3 immediately after the mixing.
If the aggregate is wet when mixed with the binder, the binder as a rule will not 

adhere at all. An additive of great effectivity might, even with wet aggregates, give the 
very satisfactory adhesion of type 4. The effectivity of the additives, however, varies 
very much. Most of them give adhesion of types 2 or 3 only on the conditions that the 
aggregate is dry during the mixing process and that the additive is present in a sufficient 
high concentration.

18. 6. 1949
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Bilaga i

BESKRIVNING AV ANVÄNDA BINDEMEDEL, 

OLJOR OCH LÖSNINGSMEDEL

i. Asfalter.

Båda asfalterna ha levererats från oljeraffinaderiet i Nynäshamn; SV 203, beteck
nad Cortez B, år 1931 och SV 1343, betecknad Cortex C, år 1934. Båda voro således 
av förkrigskvalitet. SV 203 var med säkerhet och SV 1343 med största sannolikhet 
framställd av mexikansk råolja.

A s f a l t s o r t SV 203 
A  140

SV 1343 
A  120

Temperatur vid 500 centis toks v isk o site t........ °C 14 0 1 120
Penetration vid 25 0 C ....................................... 10 1 247
Mjukpunkt med kula och ring (K &  R ) ............. ° c 52 37

» enligt Krämer-Sarnow ...................... ° c — 23
Droppunkt enligt Ubbelohde .................................. ° c 61.5 50
Brytpunkt enligt F r a a s s ............................................. ° c — 17 —
Duktilitet vid 250 C .................................... > 1 0 0 >  100

» io° C ........................................ — >  100
Spec vikt vid 250 C 1,039 —

1 Beräknat ur K  & R.

2 . Asfaltlösningar.
Asfaltlösningarna ha framställts på laboratoriet av kända utgångsmaterial och någon 

närmare analys av idem har därför ej erfordrats. Vid blandningen var asfalten upphettad 
till ca 140° C medan oljorna hade rumstemperatur. Under omrörningen sjönk tempera
turen till mellan 80 och 125°. Proven fingo svalna i slutna bleckburkar. Omedelbart 
efter avsvalningen hade proven följande benämningstemperatur:

Temp vid 
500 est

I. 63 % SV 203 Asfalt A 135 +  37 % SV 1035, motorfotogen .................  290 C
II. 55 % » » » +  45 % SV 1024, brännolja A ....................... 5 10 C

III. 68 % » » » -f 32 % SV 199, lättolja ............................... 28° C
IV. 55 % » » » +  45 % SV 198, antracenolja.......................  450 C
V. 65 % » » » +  35 % SV 721, sulfatterpentin ................... 38° C



j .  T] är or.
Båda tjärorna ha levererats från Stockholms Gasverk, SV 202 i december 1941 och 

SV 8855 i april 1941. Tjärorna voro framställda av westfaliska kol. Råtjärorna voro 
högtemperaturtjäror, erhållna i horisontalkammarverk. Förädlingen av råtjärorna till 
vägtjäror skedde genom direkt destillation till avsedd viskositet enligt TIC-blybad- 
förf arande.

Tjärorna ha tidigare använts vid undersökningar över viskositetens temperaturav- 
hängighet och finnas medtagna i väginstitutets meddelande nr 71, tabell 1 och 2 samt 
viskositetsdiagrammen fig. 21 och 22.

T  j ä r s 0 r t SV  202 
T  15

SV 8855
T 5 5

Temperatur vid 500 centistaks v isk o site t.................. °C 16 57
Viskositet i standard viskosimeter

4 mm öppning vid 20° C  .................................... 38 —
10 » » » 30° C  .................................... — 52

Mjukpunkt med kula och ring (K &  R) .................. °C — 19
Droppunkt enligt U bbelohde........................................... — 22
Fraktionerad destillation enligt D. I. N. 1995

vatten .............................................................................. 1 —
lättolja (intill 170 ° C ) ................................................. 1 —
mellanolja (170—270° C) ........................................... 22 12
tungolja (270— 300° C) ............................................. 5 6
antracenolja ................................................................... 19 20
beck (omräknat till 6y° mjukpunkt K  &  S ) ......... ....... » 52 61
destillationsförlust ........................................................ — 0.6

N aftalin ................................................................................ 7.4 4.2
Fenol ..................................................................................... 1.2 —
Råantracen .......................................................................... 1.8 —
Rest efter upplösning i b en so l........................................ 5 —
Spec vikt vid 250 C .......................................................... 1 .15 1.20
Flampunkt bestämd i Cleveland öppen d e g e l ......... °C 69 —

4. Oljor och lösningsmedel.

Petroleumdestilläten ha erhållits från olika håll. Av de tre brännoljeproven är prov 
A av okänt ursprung. Proven B och C voro båda framställda av råoljor från Venezuela. 
Provet B utgjordes av en lätt eldningsolja ur en asfaltbasisk råolja, som dock icke 
var helt ren utan blandad med en paraffinbasisk råolja av samma ursprung som pro
vet C. Provet C var framställt enbart av paraffinbas-råolja. Oljan B erhölls färdig 
från raffinaderiet. Oljan C destillerades i glasretort på väginstitutets laboratorium.

Stenkolstjär des tilläten ha framställts vid Stockholms Gasverk (jfr mom 3 tjäror). 
Gasverkets bensolanläggning har varit under om- och tillbyggnad, varför bensolen, 
som erhölls i flera leveranser, kan ha varierat i renhetsgrad.

Sulfatterpentinen härstammar från Bergvik och Ala AB.



Specifik vikt, flampunkt och viskositet.
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Petroleumprodukter
Normalbensin Kahlbaum A. G. 0 . 7  0

SV  1035 Motorfotogen Sv. Shell 1943 0.80 39-5° — — 1.8
SV  201 Solarolja » 1943 0 . 8 3 — 67° — 5 . 2

SV  1024 Brännolja A p 1943 O. 9 T — 85° — 34.2
SV  1999 Brännolja B Nynäs Petroleum 1946 O.87 — 1 160 9.6

(asfaltbas) 
SV  1998 Brännolja C » 1946 O.87 _ 133° 13-9

(paraffinbas) 

Stenkolsprodukter 
Renbensol, Gokef Stockholms gasverk

»
0.88

SV  199 Lättolja 1943 ° - 9 3 30° — — 1.0
SV  197 Mellanolja1 » 1943 1.01 — 52° 67° 2 . 8
SV  200 Tungolja2 » 1943 I .09 — 81 — 17.9
SV  198 Antracenolja3 » 1943 1 . 1  2 — 89° — 34
T råprodukt
SV  721 Sulfatterpentin Bergvik och Ala AB 1943 O.98 33-5° _ _ 1.8

1 Fenoler 0,8 °/o. Naftalin 
» 3,6 °/o. »

3 » 1,2 °/o. »

0 % .
0 °/o.
0 °/o. Råantracen 0 % .

Sammansättning.
Sammansättningen framgår av nedanstående destillationskurvor, erhållna vid frak- 

tionerad destillation enligt Engler-Ubbelohde.

Fig. 65. Destillationskurvor för oljor och lösningsmedel.
Fig. 65. Distillation curves (Engler-Ubbelohde) of oils and solvents.



BESKRIVNING AV ANVÄNDA BERGARTER 

OCH MINERAL
av fil. lic. O. Gabrielson.

Stenmaterialen ha underkastats en ingående mineralogisk analys, vars resultat här 
återges i sammandrag. Mikrofotografierna av slipproven ha utförts av assistent C. Lars
son vid Sveriges Geologiska Undersökning.

Bergarter.

SV  6 2 1 1  kvartsit och SV  6212 kalkkvartsit.
Fyndort: Hardeberga stenbrott, Malmöhus län.

Bergarten är en grå, finkornig kvartsitsandsten av underkambrisk ålder. Den består 
till övervägande del av hopkittade kvartskorn. Strukturen är klastisk, d. v. s. kornen 
ha varit sandkorn, som genom nötning blivit rundade och avjämnade. Kornen ha 
hopkittats genom utfälld kiselsyra. Medelkornstorleken har bestämts till 0.6 mm. Den 
mineralogiska sammansättningen framgår av nedanstående slipprovsanalyser:

Kvartsit _ Kalkkvartsit
SV  6 2 11 SV  6212a SV  6212b

Kvarts ............................................................... 9 8/0 97 ^ 7%%
Fältspat ............................................................ 2 °/o 3 % —
Sericit ................................................................. — — IO °/o
Kalcit, epidot ................................................. — — 12 %

IOO °/o IOO % IOO %

SV  6226 pegmatit.
Fyndort: Ytterby, Resarö, Stockholms län.

Pegmatiten är en grovkornig bergart, bestående av kvarts, kalifältspat, kalknatron- 
fältspat samt biotit och något hornblände. Den mineralogiska sammansättningen har 
beräknats vara följande (i vikt-%): kvarts 19 %, kalifältspat 36 %, kalknatronfältspat 
(oligoklas) 19 %, skriftgranit (sammanväxning av kvarts och fältspat) 22 %, biotit 4 %.

SV  6866 röd dalaporfyr.
Fyndort: Rotenberget, Älvdalen, Dalarna.

Bergarten är helt kristallin med porfyrisk struktur. Den består av en tät, rödbrun 
grundmassa, i vilken vita, idiomorfa strökorn av fältspat ligga. Grundmassan är sam
mansatt av finkornig kvarts och fältspat. Fältspaten är grumlig och kraftigt pigmen- 
terad med järnoxid.

Strökornen bestå av pigmenterad och sericitomvandlad kalifältspat (ortoklas), samt 
ibland av albit. Strökornens storlek varierar mellan 1 och 3 mm.



SV  1 6j o  stockholmsgranit.
Fyndort: Berg söder om statens väginstitut, Stockholm.

Bergarten är en finkornig, jämnkornig grå biotitgranit. Medelkornstorleken i ett slip
prov av graniten har beräknats till i mm. Huvudbeståndsdelar äro kvarts, gråvit 
kalifältspat (ortoklas och mikroklin), gråvit kalknatronfältspat (oligoklas) samt biotit. 
En volymetrisk analys gav följande resultat (i volym-%): kvarts 34 %, ortoklas 30 %, 
oligoklas 27 % samt biotit 9 %.

Graniten är helt kristallin samt har en allotriomorf struktur, dvs alla mineralkorn 
sakna egen kristallform.

Kalknatronfältspat (oligoklas) är i allmänhet starkt vittrad, varvid sericitbildning ägt rum.

SV  6202 amfibolit.
Fyndort: Forsa, Herrberga s:n, Östergötland.

Bergarten är en grå, finkornig amfibolit, bestående av gråvit plagioklas (kalknatron
fältspat) samt mörka mineral, huvudsakligen hornblände och biotit. Den mineralogiska 
sammansättningen i ett slipprov av bergarten är följande (i volym-%): plagioklas, 
frisk 22 %, plagioklas, starkt kaolin- och sericitomvandlad, 26 %, kaolin och sericit 
17 %, biotit 18 %, hornblände 17 %.

Amfibolitens mineralkorn äro, med undantag av apatit och delvis även biotit, allo- 
triomorft utbildade, dvs de sakna egen kristallform.

Plagioklas (kalknatronfältspat) utgöres av en andesin (sammansättning 60 °/o albit, 40 °/o 
anortit). I stor utsträckning är plagioklasen kaolin- och sericitomvandlad. Fältspaten är genom 
omvandlingen grumlig och rik på små sericit- och kaolinkorn. I många fall har vittringen fort
skridit så långt, att fältspaten helt ersatts av en oredig massa av fiinkornig kaolin och sericit.

SV  40J7 gabbrodiorit.
Fyndort: Resarö, Stockholms län.

Provet är taget på Resarö i en skärning intill landsvägen mellan Resarö färjeläge och 
Ytterby. Bergarten utgöres av mörk, finkornig, massformig gabbrodiorit.

Den består övervägande av gråvit plagioklas samt mörkt hornblände. Därjämte 
förekomma mindre mängder kvarts, biotit och klorit. Den mineralogiska sammansätt
ningen är följande (i volym-%): kvarts 3 %, plagioklas 51 %, hornblände 42 %, 
biotit 3 %, klorit 1 %.

Plagioklasen utgöres av andesin-labrador (ca 40—50 %  albit, 50—60 %  anortit, 
alltså en relativt kalkrik fältspat). Plagioklasen är endast obetydligt omvandlad.

SV  6203 uralitdiabas.
Fyndort: Bergsnäs, V om Växjö, Kronobergs län.

Diabasen är makroskopiskt en mörk, finkornig, massformig bergart. Den består 
huvudsakligen av uralit (monoklin amfibol) samt s. k. »saussurit», utgörande en bland
ning av sekundärt bildade, Ca-rika mineral, i detta fallet huvudsakligen epidot och 
klinozoisit.

Dessutom förekommer som beståndsdelar i bergarten något biotit och magnetit. Den 
mineralogiska sammansättningen i ett slipprov var följande (i volym-%): uralit 76 %, 
saussurit (epidot och klinozoisit) 21 %, biotit 2 %, magnetit 1 %.

Mineralsammansättningen med övervägande sekundära mineral tyder på att denna 
bergart är en kraftigt metamorf (omvandlad) diabas.



SV  6 2 11 Kvartsit SV  6212 Kalkkvartsit

SV  6$ 66 Röd dalaporfyr

SV  6202 Amfibolit

SV  1630 Stockholmsgranit

SV  4077 Gabbrodiorit

SV  6206 Skarn, Herräng. SV  3320 Kalksten, Gotland

Fig. 66. Mikrofotografier av provade bergarter.
Fig. 66. Microphotographs of rocks.

SV  6203 Uralitdiabas SV  6205 Hyperitdiabas



SV 8053 Kvarts, Freienwald SV  1984 Kvarts, Ytterby

SV  1986 Kalknatronfältspat'

SV  4087 Pyroxen

SV  4090 Serpentin

SV  1985 Kalifältspat

SV  4086 Amfibol

SV 4091 Olivin

Förstoring för samtliga bilder: 10 X . 
Korsade nicoller.

Enlargement: 10  X .
Crossed nicols.

SV  6210 Kalcit (marmor)

Fig. 67. Mikrofotografier av provade mineral. 
Fig. 67. Microphotographs o f minerals.



SV  6205 hy per it diabas.
Fyndort: Brännhult, 6 km NO Älmhult, Kronobergs län.

Hyperitdiabasen är en mycket mörk, fin-småkornig bergart med typiskt ofitisk 
struktur. Denna struktur kännetecknas av idiomorfa, rektangulära plagioklaskorn, re
gellöst anordnade i en småkornig allotriomorf massa av övervägande pyroxen.

Den genomsnittliga kornstorleken i slipprov av bergarten har beräknats vara ca 
1 mm.

Hyperitdiabasens viktigaste mineralbeståndsdelar äro kalknatronfältspat (plagioklas) 
samt rombisk pyroxen (hypersten) (MgFeSi0 3). Därjämte förekommer mindre mängder 
monoklin pyroxen (augit), biotit, magnetit och kvarts.

En geometrisk analys av bergarten gav följande mineralogiska sammansättning (i 
volym-°/o: kvarts 1 %> plagioklas (andesin-labrador) 69 % , hypersten 22 °/o, monoklin 
pyroxen 4 % , biotit 3 % , magnetit 1 % .

SV  6206 skarn.
Fyndort: Herrängs gruvor, Stockholms län.

Provet består av en blandning av ett mörkt, finkornigt skarn samt röd leptit och 
gråvit finkornig granit. Proportionerna skarn: leptit +  granit =  4: 1 .

Ett slipprov av skarnet visade följande sammansättning (i volym-%): diopsid (mo
noklin pyroxen) 68 %, hornblände 28 %, magnetit 4 %.

SV  6210 marmor (kalcit) CaCO s.
Fyndort: Säters kalkbruk, Kopparbergs län.

Se mineralbeskrivningen SV 6210 kalcit.

SV  3320 kalksten.
Fyndort: Rute, Gotland.

Bergarten är en finkornig, grå, sedimentär kalksten, bestående nästan uteslutande av 
rundade kalcitkorn. Medelkornstorleken har beräknats till 0.8 mm.

Mineral.

SV  80J3 kvarts Si02.
Fyndort: Freienwald an der Oder, Tyskland.

Utgångsmaterialet utgjordes av tysk normalsand för cementprovning. Sanden består 
helt av rundade kvartskorn, vilka ofta äro ganska sprickiga. Medelkornstorleken har 
bestämts till 1 mm.

SV  1984 kvarts Si02.
Fyndort: Ytterby fältspatgruva, Resarö, Stockholms län.

Provet utgjordes av gråvit, grovkristallin kvarts, tagen ur pegmatit från Ytterby 
fältspatbrott. Den har mussliga, glasiga brottytor.



SV  1985 kalifältspat K A lSiS i2ö 8.
Fyndort: Ytterby fältspatgruva, Resarö, Stockholms län.

Prov av kalifältspat (mikroklinpertit) är taget ur pegmatit vid Ytterby fältspatgruva. 
Den bildar stora, ljusröda kristaller med god avspaltning.

SV  1986 kalknatronfältspat.
Fyndort: Ytterby fältspatgruva, Resarö, Stockholms län.

Kalknatronfältspat uppträder i pegmatit vid Ytterby fältspatbrott som en mycket 
grovkristallin oligoklas, bestående av ca 80 % albit NaAlSi3Os och 20 % anortit 
CaAl2Si208.

Oligoklasen är relativt kraftigt omvandlad till sericit och kaolin, vilka mineral 
uppträda som små korngyttringar eller enstaka större korn (speciellt sericit).

SV  4086 amfibol, hornblände N aCa2(MgFe)é(OH)2A lsSi60  22.
Fyndort: Malmberget, Norrbottens län.

I stuff består hornbländet av svarta, långsträckta prismor. I genomfallande ljus (i 
slipprov) är hornbländet däremot färglöst.

SV  4087 pyroxen, diopsid CaMgSi2Oe.
Fyndort: Stenrings gruvor, Uppland.

Provet utgöres av en grågrön, finkornig massa av monoklin pyroxen, som uppträder 
som ojämnt formade, färglösa korn.

Utsläckningsvinkeln Z/\C i pyroxen är maximalt 44°, vilket överensstämmer med 
salitens optik (salit =  ett mellanled mellan diopsid CaMgSi206 och hedenbergit 
CaFeSi206).

SV  4091 olivin (MgFe)2SiOé.
Fyndort: Almklovdalen, Sunnmöre, Norge.

Det undersökta provet utgöres av grå, finkornig olivinsten från Almklovdalen i 
Norge. Olivinstenen är helt uppbyggd av olivinkorn med en medelkornstorlek av ca
0.8 mm. Olivinen är helt frisk och ovittrad.

Specifika vikten hos olivin har bestämts till 3.27, vilket visar, att olivinen är en 
nästan ren forsterit (dvs Mg-rik olivin =  95 % Mg2Si04 och 5 % Fe2Si04).

SV  4090 serpentin H éMg3Si20 
Fyndort: Snarum, Norge.

Den undersökta serpentinstenen är finkornig samt gulgrön till färgen. Den består 
nästan uteslutande av en småfjällig-fibrös massa av långsträckta serpentinkorn, oregel
bundet anordnade.

SV  6210 kalcit CaCO s.
Fyndort: Säters kalkbruk, Kopparbergs län.

Bergarten är en finkornig, vit, kristallin kalksten, bestående nästan uteslutande av 
kalcit. Kalksten är i genomfallande ljus färglös. Kornen äro oregelbundet formade och 
vanligen tvillingbildade. Spaltplan (efter 10 11-plan) äro mycket vanliga.

Förutom kalcit uppträder enstaka korn av ett färglöst hornblände (sannolikt tre- 
molit).

Medelkornstorleken i ett slipprov av bergarten har beräknats till 0.7 mm.



Appendix 3 

PARTICULARS ABOUT THE DISPLACEMENT 

INDICATOR AND ITS USE

Details oj Construction.

M a t e r i a l s :  A, D :  Glass. C, B: Brass (or glass). Rubber stoppers. E is a candle-screen 
holder. D is fastened to E by means of a short piece of rubber tubing, flattened by a paper 
binder and cut open longitudinally, so that the stem of D may be inserted from the side.



Directions for Use.

These directions give the usual procedure which must often be altered according to 
the materials tested.

1. The brass platform and the glass tube should be clean (washed with alcohol). 
A filter paper Munktell No 3 or — in the case of tar being tested which clogs the pores 
of the paper — a gauze wire cloth with 0.125 mm free openings is placed on the plat
form. Glass tube, platform, and filter paper must be perfectly dry.

2. The aggregate is crushed and sieved. The sieving fraction 0.125—°*25 mm (U. S. 
standard sieves No 120 and 60) is used for the test. After sieving the fraction shall be 
freed from dust by washing and be dried at n o° C.

3. 20 millilitres of the fraction are poured upon the filter paper, compressed with 
a 2 mm glass rod, working from the bottom upwards. The surface is smoothed out 
with a glass rod, the end of which is widened to a 15 mm disc.

4. Tilt the apparatus to the left, so that the thin glass tube becomes the lower, open 
the cock and pour the heavier of the two liquids into the thin tube. Pour slowly 
in the beginning or the sand column will be forced upwards. As soon as the liquid 
has reached the lower edge of the platform, pour rapidly to avoid the formation of 
air bubbles beneath the platform. Start a stpp watch when the liquid is entering the 
sand.

5. Make sure that there is no air trapped under the platform. Turn the apparatus 
into a vertical position and pour liquid into the thin tube until the surface of the 
sand layer becomes glossy with the liquid.

6. Mark on thin tube, with a crayon, the position of the liquid and close the cock.
7. Fill the thin tube with the lighter one of the two liquids and control the tightness 

of the cock by observing if there is any movement at the interface in the thin tube. 
In the case of very volatile liquids, the cock should be immersed in water.

8. Blow the funnel clean and fill the funnel tip with the lighter liquid. Bring the 
funnel into position. The tip should be situated 1 —2 mm above the sand surface. The 
stem should rest against the glass wall.

9. Note the time on the stop watch and pour another 20 millilitres of the fraction
0.125—°-25 hi to the glass tube, packing as before. Apply the brass load.

10. Pour the lighter liquid into the funnel when the prescribed time of ageing has 
elapsed. If the liquid fails to start moving through the stem, press it down with the 
finger tip placed over the rim of the funnel.

11. Fill the apparatus with the lighter liquid above the upper connecting tube and 
check to make sure that the interface in the thin tube has not moved. Leave the 
apparatus at rest in a water bath for the prescribed ageing time.

12. Open the stop cock and observe the movement. A movement of 1 cm of the 
interface in the sand corresponds to a movement of about 2 cm of the interface in the 
thin glass tube.



Appendix 4 

PARTICULARS ABOUT THE ADHESION 

METER AND ITS USE

1. The glassware should be cleaned with alcohol and dried.
2. The aggregate is crushed and sieved on 0.074, 0.125, °*5 and 1.0 mm sieves 

(U.S. standard sieves No 200, 120, 35, 18). The sieving fractions, 0.074—0*125 and
0.5—1.0 mm that will be used for the test, are freed from dust after sieving by 
washing and are dried at n o ° C.

3. 2 millilitres of the fraction 0.5—1.0 mm are poured into the glass tube, the 
plunger of the tamping machine is inserted, the surface is smoothed out by pressing 
and by a slight rotation of the plunger. Tamping is not necessary for the coarse layer.

4. 2 millilitres of the fraction 0.074—0.125 are poured into the glass tube and are 
compressed by tamping with 5 blows with the weight which is allowed to fall upon 
the plunger from 10 cm’s height. The plunger is removed slowly and cautiously in order 
not to disturb the surface.

5. The liquid, which is to recede, is poured into the dish to a height of 5 mm 
below the surface of the aggregate in the glass tube. To facilitate the rise of the liquid 
in the aggregate, the apparatus may be heated. Heating will, however, improve the 
adhesion.

6. The adhesion is calculated according to the formulae given in table 14, page 61.

Details of Construction.
The Adhesion Meter.

Fiq 6f ( '  /

M a t e r i a l s :  A, B, F: Glass. C, E : Soft steel. D : Strip of clockspring steel. G : Hard 
rubber sheeting, cloth filler. H : Flat rubber stopper. I : Piece of rubber tubing.
N o t e :  A  length of the glass tube A  of 140 mm is preferable in some cases. It is advisable 
to procure a few tubes of that length.



The Tamping Machine.

M a t e r i a l s :  A ll soft steel. The central weight of B should be made a bit longer at 
the top and machined o ff until B has obtained the right weight. The foot of B is per
forated by many holes of 0.14  mm diameter and grooved 111 two directions.
E r r a t u m :  The length of the two columns should be 220 mm instead of 170 mm and 
their diameter 20 mm instead of 22 mm.

a 1. r- Bilaga 3Appendix 5 
MODIFIED FORM OF THE ADHESION METER TO 

BE USED WHEN TESTING ADDITIVES 
OF HIGH WETTING POWER

Although this publication does not deal with the adhesion of bituminous products that 
have been doped by the admixture of adhesion-improving additives, the following 
description is given for the convenience of those who may desire to use the adhesion 
meter for the testing of additives of high activity. Other additives should be tested 
according to App. j ,  and 4.

Test Procedure.
Some additives of high wetting power have the capacity — when added in sufficient 

quantity — to render the bituminous products water-dispelling. In that case Ĵ water will 
be negative. For a determination of a negative ^ water the following test procedure was 
developed.

1. The aggregates are crushed and sieved on 0.074, 0.125, 0.5, 1, 2, 4, and 5.6 mm



sieves (U. S. standard sieves No. 200, 120, 35, 18, 10, 5, and 3 %). The fractions are 
washed and dried.

2. A suitable viscosity of the doped bituminous product will be about 5 Stokes at 
1 50 C; corresponding to a time of outflow of about 44 seconds in the B. R. T. A. visco
meter, 4 mm orifice at 150 C. — As a standard, the Road Institute uses a cutback 
MA 15, obtained by mixing 61 per cent of Mexican bitumen A 130 with 39 per cent 
of power kerosene. To this cutback the additives are added.

3. The tubes of the glass apparatus are mounted in two stands of the normal 
adhesion meters. One of the stands is placed on the platform of the tamping machine 
of Appendix 4; the other stand is supported by a wooden block. The layers 1 and 2 are 
filled in, each layer being compressed by pressing and a slight rotation of the plunger. 
The layers 3, 4, and 5 are then filled in and compressed, each with 5 blows of the 
weight which is allowed to fall upon the plunger from a height of 10 cm. It is in the 
top of layer 4 that the adhesion is to be measured. The pore diameter de can be considered 
to be the same as in the test layer of the normal adhesion meter of Appendix 4.

4. The apparatus is removed from the tamping machine. The cock is closed and 12 ml 
of distilled water is poured into the tube which contains no aggregates. The cock is 
opened again and the water is allowed to rise up to the surface of layer 5. No air bubbles 
should be allowed to form in the system.

5. Close the cock, fill in layer 6 and smoothe its surface with a glass rod. Pour in 
3 ml of the doped cut back. Open the cock and leave it open until the oil has penetrated 
into layer 4 to a depth of about 2 mm. Close the cock and place the glass column and 
the load in position.

6. Open the cock and fill, by means of a pipette, water into the aggregate-free tube 
until the desired height of pressure is obtained. (Appr. measured as shown in the fig.)

7. A series of apparatuses with different heights of pressure should be set up in order to 
ascertain the height of pressure which keeps the water-cutback interface in layer 4 at 
a constant height. — Note: If the pressure is too high, the water will break through 
layers 5 and 6 and enter the layer of free cutback, mixing with the cutback. The water 
pressure thus being reduced, the cutback may start advancing through the layer 4. 
Another source of error that must be kept in mind is the impoverishment of additive 
that the oil front suffers when advancing through the layers 6, and 5. It is sometimes 
better to reduce the penetration depth of the cutback and to leave out layer 5.
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