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FÖ RO RD
IDHÄFTNINGSPROBLEMET, dvs. problemet att förbättra vidhäftningen mel
lan ett bituminöst bindemedel och stenmaterial i närvaro av vatten, har varit
föremål för undersökningar och forskning vid väginstitutet i mer än 20 år.
Första gången, som problemet behandlades, var i institutets medd. 46 »Enkla
bituminösa beläggningar på grusvägar», utgivet år 1935. Genom laboratorieundersökningar och fältprov — de senare utförda som hyvelblandning — sökte
institutet på den tiden komma till klarhet om olika stenmaterials och olika
bindemedels betydelse för beläggningens vattenkänslighet. I institutets medd. 60
»Faktorer, som inverka på bituminösa beläggningars vattenbeständighet», ut
givet år 1939, diskuterades de teoretiska grunderna för vidhäftningen samt
redogjordes för då kända metoder att förbättra vidhäftningen. År 1950 utgavs
institutets medd. 78 »Vidhäftning mellan bituminösa bindemedel och sten i när
varo av vatten», som beskriver metoder och apparater för laboratoriebestämning av vidhäftningens storlek. Försök med olika slag av vidhäftningsmedel,
som tillsättas bindemedlet, påbörjades i institutets laboratorium och i dess provvägsmaskin år 1947. Praktiska fältförsök finnas beskrivna i institutets medd. 83
»Provvägen på Ekerö» och medd. 86 »Hyvelblandningsförsök med vidhäft
ningsmedel vid Aneby 1952». Institutet har bl. a. funnit, att vissa aminer äro
lämpliga att i vissa proportioner tillsättas bindemedlet för att förbättra vidhäft
ningen. Genom institutets forskning på detta område har användning av i
Sverige tillverkad amin kommit till stånd. Detta vidhäftningsmedel har fått
en vidsträckt användning inom vårt land.
Flera problem ha emellertid framträtt i samband med denna utveckling, bland
dem problemet att bestämma den bästa och för ändamålet effektivaste amin
typen, som är mest ekonomisk att tillverka och som saknar skadliga biverk
ningar. Som ett led i undersökningar ägnade åt detta problem har teknologie
licentiat Andrejs Zvejnieks ingående studerat sambandet mellan molekylbygg
nad och vidhäftning för ett antal av honom renframställda alifatiska aminer
och en cyklisk amin samt några tekniskt framställda aminer. Framställningen
av de olika aminpreparaten har av Zvejnieks utförts dels på institutionen för
teknisk organisk kemi vid Tekniska Högskolan i Stockholm, dels i Liljeholmens
Stearinfabrik. Undersökningarna av materialens vidhäftningsegenskaper ha ut
förts på statens väginstituts laboratorium och i samråd med institutets experter
på området. Resultatet av hans arbete framlägges i denna publikation, som ut
gör en bearbetning av en avhandling för teknisk licentiatexamen.
Stockholm i mars 195 6.
N. von M atern

Undersökningarna för denna avhandling utfördes vid K u n g 1. T e k 
n i s k a H ö g s k o l a n s institut för teknisk organisk kemi och vid S t a 
t e n s V ä g i n s t i t u t s väglaboratorium.
Ekonomiskt bidrag erhölls från L i l j e h o l m e n s S t e a r i n f a b r i k s
AB.
Publiceringen har ombesörjts och bekostats av S t a t e n s V ä g i n s t i t u t .
Arbetet planlades och utfördes i samråd med professor fil. dr B. Groth, över
ingenjör N. von Matern, avdelningschef tekn. dr S. Hallberg, laboratoriechef
fil. lic. H. Arnfelt, disponent S. Gardin och överingenjör E. Olsson} till vilka jag
ber att få framföra mitt varma tack.
Likaså tackar jag hjärtligt alla andra, som ha bidragit till arbetets genom
förande.
Stockholm den 15 mars 195 6.
A
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VIDHÄFTNINGSPROBLEMET
Vätningens termodynamik.

V,„

T IL L V E R K N IN G av bituminösa beläggningsmassor eller vägbeläggningar
bringas stenmaterial i kontakt med bindemedel. I kontaktytorna verka molekylära
krafter, som bära ansvaret för vätnings- och vidhäftningsfenomen.
Enligt termodynamikens andra huvudsats strävar varje slutet system efter förändringar,
som leda till minskning av den termodynamiska potentialen. För förändring vid konstant
volym och temperatur gäller den allmänna ekvationen:
AF =
E =
F =
S =

A E — T A S ............................................. (i)
systemets energi
systemets fria energi (Helmholtz)
systemets entropi.

Vätningen är termodynamiskt gynnad, om A F v ätn in g är negativ.
Med det inte så orimliga antagandet, att termen T A S y ä tn in g i formeln i är helt liten
i jämförelse med A E v ä tn in g j kunde A E v användas såsom ett mått för vätningsprocessens ter
modynamiska möjlighet.
Iakttagelser, att neddoppning av olöslig, finfördelad substans i en vätska sker med värme
utveckling, äro av gammalt datum (i). Den utvecklade värmemängden, kallad Pouillet’s effekt
eller vätningsvärme, är ett mått på minskningen av ytornas entalpi vid vätningsprocesser.
Harkins och Boyd (2) ha emellertid visat, att volymförändring och volymsarbete (p A V) vid
vätningen är så liten, att de erhållna värdena på entalpiförändringen (A H v) gott kunna
användas i stället för systemets hela energiförändring (A E v).
Forskare inom ytkemien ha gjort noggranna kalorimetriska mätningar ay vätningsvärmet
för en del enklare system. Tabell 1 återger några resultat erhållna av Bartell och Suggitt (3).
A v vätningsvärmet och vätskans ytspänning kunna även adsorptions- och adhesionsvärmeeffekt beräknas.

Tabell 1. Vätningsvärme (
Pulver

—

A H V) vid 2 j ° C, erg/cm2.

Grafit

Koppar

Kiseldioxidpulver

Kiselgel

1

2

3

4

5

Benzen ................................
cyklohexan .......................
hexan ....................................
w-oktan ................................
metanol ................................
vatten ..................................

114
IOI
118
120
119

250

97

100

Vätska

47,5

68
54

232

185
261

Table 1. The heat of wetting (— A H v) at 250 C, erg/cm2.^

263

Vätning av torrt avgasat stenmaterial med bindemedel eller vatten innebär, att gränsytor
sten/vakuum ersättas med gränsytor sten/bindemedel eller sten/vatten.
Energibalanser äro:
A E vb = E sb — E s
A E y v — E sv 1 E s
där:
A E vb = vätningsenergi vid stenmaterialets vätning med bindemedel.
A E vv = vätningsenergi vid stenmaterialets vätning med vatten.
E s = stenens ytenergi i vakuum.
E sb — gränsytenergi sten/bindemedel.
E sv = gränsytenergi sten/vatten.

A v tabell i framgår, att — A H v värden för vätningsprocesser enligt fig. i a äro positiva.
Med ovannämnda antaganden (T A S = liten, A H v ^ A Ev) äro dessa vätningsprocesser termodynamiskt gynnade. Saken kommer i ett annat läge, om vi betrakta bindemedlets vätning
av vått stenmaterial. Förloppet enligt fig. i b har energibalansen:
A E vy->b = Esb — Esv ........................................................................................ (2)
eller:
A E v v- > b - A E v b —A E v v ................................................................................ (3)
där:
A E vv~^b = vätningsenergi vid vått stenmaterials vätning med bindemedel.
Insättning av A H v värden från tabell 1 i stället för A E vb och A E vv i formel 3 visar,
att vätningsenergi för vätning av våt kiselgel med benzen blir positiv, dvs. vätning kan ej
äga rum utan hjälp utifrån. Däremot ger vätning av våt grafit med benzen negativ vätnings
energi. I detta fall är vätning, som innebär, att vattenmolekyler vid den fasta kroppens yta
bytas ut mot benzenmolekyler, termodynamiskt möjlig.
Tillämpningen av dessa termodynamiska mätnings- och beräkningsresultat i praktiken för
systemet stenmaterial/bindemedel stöter dock på stora svårigheter. Även för relativt enkla
system är vätningsvärmen svår att bestämma. För högviskösa bindemedel och stenmaterial
med v a r i e r a n d e
kemi sk
sammansättning
och
ytegenskaper
lär
detta vara omöjligt. Även om antagandet att T A S är litet vore berättigat och att man kan
bortse från en volymsförändring, så säger ett negativt vätningsvärme bara, att vätning är
termodynamiskt möjlig, men tillåter ej några slutsatser beträffande vätningsreaktionens snabb
het och aktiveringsenergi. Hög aktiveringsenergi betyder ett långsamt reaktionsförlopp och
kan ge upphov till stark hysteresis vid fenomenologiska studier av vätning och vidhäftning.

Fig. i a. Vätning av torrt, avgasat sten
material med bindemedel (S = sten).

Fig. i b. Vätning av vått stenmaterial med
bindemedel (S = sten).

Fig. i a. Wetting of dry, degassed aggregate
(S) with a binder.

Fig. i b. Wetting of damp aggregate (S)
with a binder.

Härledning av vidhäftningskrafter.
De bituminösa bindemedlen bruka i flytande tillstånd väta torrt stenmaterial.
Ett mera kritiskt fall, som man dock alltid får räkna med i praktiken, utgöres
av systemet stenmaterial-bindemedel-vatten. Stenmaterialet visar som oftast
större affinitet mot vatten än mot bindemedel. Som följd av detta väter binde
medel ej vått stenmaterial. Vatten kan även tränga bort bindemedel från stenytor, som ha varit täckta med bindemedlet före vattnets inverkan.
Vidhäftningskrafterna för systemet stenmaterial—bindemedel—vatten kunna
härledas ur fördelning av ytspänningskrafterna på de ställen, där faserna mötas.
De klassiska teorier, som ha utvecklats på basis av denna kraftfördelning, inne
bära antagandet, att ytenergin är proportionell mot ytornas storlek. I fig. 21
skära de tre ytspänningskrafterna varandra i punkt A. Å v de tre ämnen, som
mötas i punkten A, är ett — stenen — odeformerbart, varför punkten A måste
röra sig längs det plan, som angives av stenytan. Villkoret för att punkten A
skall ligga orörlig är följande:
^vs
^b s ~ ° v b COS a 0 ............................................................... ( 4 )
För att bindemedlet skall bilda ett tunt skikt över stenytan, måste vid jäm
vikt a0 vara lika med O, dvs. cos a0 — 1. Uttryck avs — abs kallas vidhäft
ningskraf t.

l h och I v enligt S. Hallberg.
Här föreliggande undersökning ansluter sig mycket nära till av S. Hallberg
och H . Arnfelt utarbetade teorier och metoder (4, 5, 6, 7).
Hallberg skiljer mellan ^bindemedel och ^vatten enligt följande definitioner:
2 b in d e m e d e l ( = bindemedlets vidhäftningskraf t — 2 b) är det maximala mot
stånd, som bindemedlet förmår prestera på stenmaterialet ifråga, om det utsättes för vatten under tryck.
2 vatten — (vattnets vidhäftningskraf t = Z v) är det maximala motstånd, som
vattnet förmår prestera på stenmaterialet ifråga, om det utsättes för bindemedlet
under tryck.
Enligt klassiska teorier borde
vara lika med —
Så är emellertid oftast ej
förhållandet, på grund av att mer eller mindre stark hysteresis uppträder

(2\> -2 V ).
Fig. 2.
(7y§ = ytspänning mellan vatten och sten.
#bs = ytspänning mellan bindemedel och sten.
crvb = ytspänning mellan vatten och bindemedel.
oys—c?bs = vidhäftningskraft.
Fig. 2.
övs = the interfacial tension between water and
aggregate.
öbs = the interfacial tension between binder
and aggregate.
6vb = the intcrfacial tension between water
and binder.
tfvs—öbs = the adhesion tension.
1 Bilden tillsammans med kort beskrivning hämtad ur Väginstitutets medd. nr. 78.

För droppen i fig. 3 innebär detta att det finnes två ytterlighetslägen, mellan vilka gräns
ytan ligger orörlig:
1. Gränsläget för vattnets framträngande resp. bortdrivandet av bindemedlet. För detta
gäller formeln:
tfvs — ffbs =<M>

cos ai

där a i är bindemedlets randvinkel när detta viker
2. Gränsläget för bindemedlets framträngande resp. bortdrivandet av vattnet. För detta
gäller formeln:
— cTvs = tfvb cos az
där az är vattnets randvinkel när detta viker
A v fig. 3 framgår, att randvinkeln för framträngande bindemedel är lika med 1800 minus
randvinkeln för det vikande vattnet och att randvinkeln för framträngande vatten är lika
med 1800 minus randvinkeln för det vikande bindemedlet.
Randvinkeln, som enligt formel 4 ingår i det matematiska uttrycket för ^b in d em ed el» är
i fig. 3 betecknad med a i. I uttrycket för JtV a tte n ingår däremot en annan randvinkel az.

Fig. 3. Vikande och framträngande randvinklar för en droppe bindemedel
på en platta under vatten.
ai = randvinkel för vikande bindemedel.
180 — ai = randvinkel för framträngande vatten.
ct2 = randvinkel för vikande vatten.
180 — a2 = randvinkel för framträngande bindemedel.
Fig. 3. Receding and advancing contact angles of a drop of oil
upon aggregate immersed in water,
ai = receding contact angle for binder.
180 — 0.1 = advancing contact angle for water.
— receding contact angle for water.
180 — a2 = advancing contact angle for binder.

Hallberg (3) har räknat ut gränsrandvinklarna efter olika åldringstid för
systemet antracenolja—pegmatit—vatten och antracenolja—marmor—vatten
och studerat fenomenet experimentellt genom att pumpa in eller suga ut vätska
ifrån en droppe bindemedel på marmor- och glasplattor under vatten. Dessa
undersökningar visade, att mellan två ytterlighetsvinklar (a* och i8o-a2) voro
ett obegränsat antal vilovinklar möjliga. Randvinkeln är sålunda ingen enkelt
bestämbar materialegenskap.
För bestämning av -^bindemedel och ^Vatten enligt ovannämnda definitioner har
Hallberg utarbetat en metod och konstruerat enkla laboratorieapparater, med
vilka ^bi ndemedel och ^ v a tten k u n n a m ä t a s för oljor och tunn
flytande bindemedel. Mätmetodens princip är att åstadkomma en gränsyta
vatten/bindemedel i ett glasrör packat med en fin krossfraktion av stenmaterial,
som skall undersökas. Därefter mäter man det minsta hydrostatiska pålagda
tryck, som förorsakar gränsytans rörelse i den ena eller den andra riktningen.
Denna mätmetod ger vidhäftningskrajten för systemet bindemedel—sten—vat
ten i form av två termer (-2*, och ^v)> vilket möjliggör en mera detaljerad insyn
i vidhäftningsfenomenen.

II

I formel 4 för kraftfördelningen vid gränslinjen ingår avb = ytspänning vatten/bindemedel.
A v fig. 2 framgår denna krafts intressanta funktion att verka dämpande på gränslinjernas
rörelse. Om en bindemedelsdroppe breder ut sig på en stenyta under vatten (ot0 < 90°), mins
kar randvinkeln a0. Detta resulterar i ökning av den mot utbredningen verkande kraften
tfbs + tfvb cos a0. Vid samma storlek på aVs — <?bs = — ^ V a t te n avstannar utbredningen tidi
gare, om <7vb är större. Om bindemedel under vatten »drar ihop sig» på en yta, som har varit
täckt med bindemedel, ökar bindemedlets randvinkel a 0. Den för sammandragningen verkande
kraften tfbs + <M) cos a0 minskar fortare, om avb är större.
För att utbredningen av bindemedlet på våta stenytor eller på stenmaterial under vatten
skall kunna ske, måste bindemedlets fasgränsytspänning (tfvb) nedsättas. Eljest förmår vidhäftningskraften vid mindre randvinklar ej övervinna motståndet från avb cos ö0. Men mindre
crvb gör det även lättare för vatten att tränga bort bindemedlet ifrån stenmaterialets yta.
För stark nedsättning av avb kan innebära, att bindemedlet börjar visa tendenser att emulgeras med vatten.
avb är ej någon stabil konstant, utan den förändrar sig med tiden (4, 5). Även med mycket
rena oljor och tunnflytande bindemedel är förändringen stor under första timmen eller de
närmast följande timmarna. Därefter avtar ytspänningen långsammare. Förändringen kan
dock vara märkbar ännu efter ett dygn. Detta inverkar även på randvinklar och vidhäftningskrafter, vilka ingå i jämviktsekvationen tillsammans med avb* Därför är det av största
vikt, att mätningen utföres på ett standardiserat sätt.

Vidhäftningens betydelse.
Skador, som förorsakats av att vatten driver bort bindemedel från stenytor,
äro typiska för öppna vägbeläggningar med mjuka, lågviskösa bindemedel.
Användningen av asfaltlösning vid vissa numera mycket populära enklare beläggningstyper såsom ytbehandlingar och indränkningar med asfaltlösningar
jämte dammbindning med asfalthaltiga oljor (9) är i Sverige möjlig endast tack
vare de effektiva vidhäftningsmedel, som nu införts.
Senaste forskning har visat, att god vidhäftning har en utomordentligt stor
betydelse även för varmblandade beläggningsmassor och i hårda bindemedel.
Enligt Wilhelmi och Schulze (10) diffunderar vatten genom ett flera mm tjockt
tätt asfaltskikt och kondenseras på underliggande glasyta eller annat hydrofilt
material. Såsom resultat av detta, jämte vattnets inträngande genom sprickor
och hål, kan vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial upphöra totalt,
trots att stenmaterialet ytligt sett f ö r e f a l l e r vara helt täckt med binde
medel. Skador av denna art ha iakttagits i gamla beläggningar (fig. 4).

Fig. 4. Foto av brottyta i en gammal
beläggning.
Vidhäftningen
mellan
stenmaterial och bindemedel har upp
hört. Stenarna äro våta och ligga
lösa i beläggningen. Vid brott lämna
stenarna djupa och mycket tydliga
avgjutningar i det fasta bindemedlet.
Fig. 4. Photograph of an old pave
ment. The adhesion has been destroyed,
the aggregate is wet and lies unfixed.
By fracture the aggregate leaves deep
and clear castings in the rigid binder.

VIDHÄFTNINGSM EDEL
O lika åsikter om vidhäftningsmedel.
Ä . N T A L E T Ä M N E N , som ha föreslagits för förbättring av vidhäftning för
bituminösa bindemedel, är mycket stort. Praktisk tillämpning av dessa förslag
stöter dock på stora svårigheter. Anledningen härtill är vidhäftningsproblemets
och bindemedlets mycket komplicerade natur. Vid kritiklös användning kunna
vissa föga utforskade och oväntade b i e f f e k t e r av vidhäftningsmedlet göra
sig gällande och försämra beläggningen. Därtill kommer, att bitumen är och skall
vara ett billigt material. Kostnaderna för vidhäftningsförbättringen få inte
vara för höga i förhållande till priset på vanligt bindemedel. Detta och mycket
annat gör, att användningen av vidhäftningsmedel, liksom användning av andra
tillsatsmedel för förbättring av bituminösa bindemedels egenskaper, ännu be
finner sig i sin första början, i motsats till vad fallet är vid lösandet av liknande
problem i t. ex. smörjoljeindustrien, där själva mineraloljan ibland betraktas
bara som bärare av tillsatser.
Till vidhäftningsmedlen för bituminösa bindemedel råder två principiellt
olika inställningar. Enligt åsikter, som flerstädes utomlands voro rådande under
fyrtiotalet, ansågs att bituminösa beläggningar och de konventionella metoder,
som funnos för deras framställning, voro bra som de voro. Vidhäftningsmedel
betraktades bara såsom en extra försäkring mot de misslyckanden, som kunde
inträffa vid betingelser svårare än de vid planeringen förutsedda. Mera om
fattande förbättring av bindemedlets vidhäftning berättigades endast i special
fall ( i i , 12).
Under senare tid har dock skett en ändring i denna inställning. Nutidens
vägforskning, bl. a. vid statens väginstitut i Stockholm, har konstaterat, att
bituminösa beläggningar kunna göras ännu b ä t t r e och även b i l l i g a r e ,
om man tar hänsyn till och utnyttjar materialets förbättrade egenskaper, som
kunna erhållas genom tillsats av vidhäftningsmedel. Genom omvärdering av en
del äldre normer har detta tänkesätt öppnat vägen för skapandet av nya ar
betsmetoder och helt nya beläggningstyper.

Vidhäftningsfräm jande beståndsdelar i bindemedel.
Bituminösa bindemedel med gängse naturlig sammansättning ge något sånär
tillfredsställande vidhäftning till torrt stenmaterial. De förmå däremot inte
driva undan vattnet från vått stenmaterial. Vidhäftning, som utbildas mot torrt

stenmaterial, kan bli helt förstörd vid långvarig inverkan av vatten. Här bör
tilläggas, att det förekommer bindemedel med mycket varierande sammansätt
ning. Även stenmaterialets sammansättning, struktur och ytegenskaper kan vara
mycket olika. Detta gör, att vidhäftningens intensitet och kvalitet är beroende
av lämpliga kombinationer mellan bindemedel och stenmaterial. Ett bindemedel,
som visar tillfredsställande vidhäftning till ett visst stenmaterial, kan ge full
ständigt misslyckat resultat med ett annat stenmaterial. Upphov till denna
»naturliga» vidhäftning är med all sannolikhet polära substanser i bindemedlet.
Dessa substanser kunna ursprungligen vara adsorberade vid asfalténpartiklar
eller ingå i asfaltens hartsfraktion, som kan skiljas från övriga maltener via
adsorption på lämpligt adsorptionsmedel. Under utbildning av gränsytor mel
lan bindemedel och stenmaterial adsorberas dessa aktiva molekyler eller mole
kylkomplex på stenytorna allt efter principen om största minskning av syste
mets termodynamiska potential.
Ett givande bidrag till förståelsen av adsorptionens innersta natur har läm
nats av Weyl (13). Enligt honom är den drivande kraften för adsorptionen
skillnaden i jonernas polariserbarhet i det fasta materialets yta. Mindre polariserbara joner ge lokal överskottsladdning, som kan bli avskärmad (screened)
med bl. a. adsorption av bättre polariserbara joner. Weyls teori ger förklaring
på, varför ytenergin, även per ytenhet räknat, vid mycket små kornstorlekar
blir större och adsorptionskrafterna starkare. Weyl utgår från jonstruktur för
det fasta materialet och adsorbatet. Detta hindrar dock inte teorins tillämpning
även på organiska substanser med övervägande icke polära bindningar, efter
som i bindningsenergien för varje molekyl ingår även en polär energikomponent
(14). Här må dock erinras, att vid adsorption av ytaktiva ämnen bidrar även
den hydrofoba molekyldelen, detta delvis genom intermolekylär verkan på den
polära gruppen, men mestadels genom utbildning av starka London's krafter
mellan de adsorberade molekylerna.
Det är av största vikt, men ändå inte nog, att starka adsorptionskrafter ut
bildas mellan stenytor och en del av bindemedlets molekyler, det först adsor
berade skiktet bör dessutom vara av sådan beskaffenhet, att det binder resten
av bindemedlet.
Författaren föreställer sig adsorption och utbildning av vidhäftning utmed
en gränsyta bindemedel/sten, såsom det åskådliggöres i fig. 5 a. Asfalthartser
eller andra polära molekyler adsorberas vid asfalténpartiklar A och vid stenytan. Molekylernas mera hydrofoba delar äro vända utåt. Medelst det adsor
berade skiktet hållas asfalténpartiklar och stenyta solvatiserade med den mindre
polära oljefas, som uppfyller mellanrummet. Enligt detta verkningsschema
blir stenytan liksom delagerande i det k o l l o i d a l a system, som utgöres av
bindemedlet.
Om asfalthartsernas kemiska sammansättning är föga känt. Antagligen ut
göras dessa 1 stor utsträckning av högmolekylära syre-, svavel- och kväveför
eningar. De äro adsorberade relativt svagt och motstå ej vattnets inverkan.
Vid de flesta stenytor adsorberas vatten starkare än dessa polära substanser
från vanliga bindemedel. Följaktligen bli de organiska med bindemedel sol-

Fig. 5 a. Adsorption av polära oljemolekyler till asfaltenpartiklar (A) och stenyta.
•------- polära oljemolekyler.
icke polära molekyler.

Fig. 5 b. Vatten har drivit bort de polära
oljemolekylerna ifrån stenytan.
•------- polära oljemolekyler.
icke polära molekyler.

Fig. 5 a. Adsorption of polar oil molecules
to the particles of asphalténe (A) and to
the aggregate.
•------- polar oil molecules.
nonpolar molecules.

Fig. $ b. The water has displaced the polar
oil molecules of the surface of the aggregate.
•------- polar oil molecules.
nonpolar molecules.

vatiserbara molekylerna utbytta mot vatten och bindemedlet förlorar kon
takten med stenytan (fig. 5 b).
De egentliga vidhäftningsmedlen äro substanser, som starkt förbättra vidhäft
ningen, även om de blott äro närvarande i l i t e n m ä n g d . De kunna även
karaktäriseras såsom kemiska föreningar, som äro speciellt lämpade att kom
plettera och effektivisera verkan av i bindemedlet ingående polära och
polariserbara substanser. Av ett vidhäftningsmedel kräves, att det adsorberas
tillräckligt starkt vid stenytor för att kunna motstå vattnets angrepp. Det skall
bjuda ett passivt motstånd, som hindrar att vattnet tränger fram, även om
vattnet står under visst tryck. Allra helst bör det vara aktivt, dvs. förmå
tränga undan och ersätta vid stenytan redan adsorberade vattenmolekyler. Det
adsorberade skiktet måste vara solvatiserbart med bindemedlet.
Exempel på substanser, som uppfylla dessa villkor, äro s. k. ytaktiva ämnen.
Mestadels bestå dessa av långsträckta molekyler, där den ena molekyländan är
solvatiserbar med icke polära lösningsmedel (lipofil). Den andra molekyländan
kan reagera med eller adsorberas vid polära substanser (hydrofil). För ett vidhäftningsmedels funktion är det av stor vikt, att en god b a l a n s finnes mel
lan dessa två funktionella molekyldelar. En alltför starkt verkande hydrofil
molekyldel kan även vara skadlig.

Aminpreparat.
Bland vidhäftningsmedel, som hittills funnit en vidsträckt och framgångsrik
användning, utmärka sig tekniska fett- och även hartsaminer. Dessa innehålla
som den aktiva beståndsdelen en blandning av primära aminer med allmän
formel:
r -n h 2
Den polära mot stenmaterial reagerande delen i dessa aminmolekyler är den
starkt anjonoida aminogruppen — N H o . Den med R betecknade, av binde
medel solvatiserbara molekyldelen varierar i storlek och konfiguration för olika
aminpreparat. En undersökning, huruvida dessa variationer påverka prepara
tens aktivitet, när de användas såsom vidhäftningsmedel, är avsikten med det
i det följande beskrivna experimentella arbetet.
Ett arbete med något liknande målsättning har gjorts av Snyder och Pavlish
(15) i U.S.A. Deras provningsmetodik har dock varit ganska enkel och det kan
ifrågasättas, om den varit tillräckligt känslig och rättvisande. Fyra olika aminer
med ej specificerad renhet ha av dem undersökts i två koncentrationer (0,2
och 1,0 % ) på två stenmaterial (kvarts och kalksten).
Grader ( 16, 17) i Tyskland har använt en principiellt liknande och enkel
provningsmetodik, beskriven i D IN normer 1995 (U 38) och 1996 (U 59). Han
har undersökt ett större antal substanser, huvudsakligen dock högre fettsyror
och fettalkoholer, speciellt sådana isolerade från montanvax. Resultaten visa,
att vidhäftningsförbättrande verkan för dessa föreningar ökar mycket kraftigt
med ökande molvikt (åtminstone till 28 C atomer i varje molekyl). Omättade
fettsyror, naftensyror och aromatiska syror ha visat sig vara helt inaktiva.
Dikarbonsyror ha varit lika aktiva som monokarbonsyror med dubbelt så stor
molekyl. Tillsatser av dikarbonsyror ha ökat bindemedlets viskositet.
Nyligen ha amerikanska forskare (18) undersökt ett antal individuella fettaminer för deras aktivitet såsom samlare vid flotation av kvartshaltig råfosfat.
Av de undersökta aminerna har dodecylaminen visat sig vara den mest aktiva.
Oktadecenylamin har visat något starkare aktivitet än oktadecylamin. Sekun
dära aminer ha varit helt inaktiva.

VID U N D ER SÖ K N IN G EN ANVÄNDA
PREPARAT

Am iner.
som erhöllos från Liljeholmens Stearinfabriks AB, renframställdes vid Institutet för Teknisk Organisk Kemi K T H , Stockholm. Aminerna,
som isolerades och undersöktes såsom vidhäftningsmedel, voro sådana i tek
niska preparat oftast och i större mängder förekommande, nämligen:
0n
0

w

F E T T A M IN E R

2. C10

=

c 8h

17n h 2 = i-aminooktan = oktylamin
= c 10h 21n h 2 = i-aminodekan = decylamin

3-

Q2
4. C14

25n h 2 = i-aminododekan = laurylamin
= c 14h 29n h 2 = i-aminotetradekan = myristylamin

5* Qö

8. C22

= C i6H 33N H 2 = i-aminohexadekan = cetylamin
= c 18h 37n h 2 = i-aminooktadekan — stearylamin
= C20H41NH2
i-aminoeikosan
= QaH 43N H 2 = i-aminodokosan

9. C UA

=

c 14h

27n h 2

10. Q qA

c 16h

31n h 2 = cis-1 -amino-9-hexadecen

II. C 18zf

=
=

c 18h

35n h 2 = cis-i-amino-9-oktadecen = oleylamin

12. C22zf

=

c 22h

43n h 2 = cis-i-amino-9-dokosen = erucylamin

6. C 18

7* C2o

13. Harts

c 12h

cis-1 -amino- 5-tetr adecen

C20H 29N H 2 = i-aminometyl-i,4-dimetyl-7-isopropyl-2, 3, 4, 9
io, ioa hexahydrofenantren = dehydroabietylamin

Renframställningsproceduren var i all korthet följande (19): Lämpliga fettaminer av handelskvalitet underkastades fraktionerad destillation i en 1,8 m lång
kolonn konstruerad av B. Groth och L. Everbring (fig. 6). Destillationsfraktioner
utvaldes inom ett destillationstemperaturintervall av i ° C och renades vidare
genom fraktionerad kristallisation. Renheten kontrollerades medelst bestämning
av fysikaliska konstanter och kemiska kännetal. Dessa återfinnas i fig. 7 samt
i tabell 2 och 3.

Fig. 6. Destillationsapparat.

Fig. 6. Distillation column.

1. Destillationspanna. Rymd 5 liter.
2. Kolonn, fylld med rostfria spiraler 5/32"
av tråd nr 26.
3. Kylare.
4. Förlag.
5. Värmekompenserad oljemantel.
6. Elektriskt värmeelement, reglerat auto
matiskt med impulser från termoelement
i destillationskolonn och i oljemantel.
7. Elektriskt värmeelement, reglerat auto
matiskt med impulser från differential
manometer.
8. Differentialmanometer.
9. Vakuummanometer.
10. Kondensatfördelare, inställd till en viss
uttag/återflöderelation medelst ett kopplingsur (timer).
11. Trevägskran.
12. Isolering av glasull.
13. Anslutning till vakuumpump.

1. Still pot.
2. Column, packed with stainless steel spi
rals 5/32 " of No. 26 gauge wire.
3. Condenser.
4. Receiver.
j. Heat-compensating oil jacket.
6. Electrical heater, adjusted automatically
with thermoelements in distillation co
lumn and in heat-compensating jacket.
7. Heater for still pot, connected to power
supply through a relay, steered by back
pressure manometer.
8. Back-pressure manometer.
9. Vacuum manometer.
10. Liquid dividing head, connected to reflux-ratio timer.
1 1 . Three way valve.
12. Glass wool insulation.
13. Connection with vacuum pump.

Fig. 7 . U ltraviolett absorptionsspektrum för dehydroabietylamin i
as = extinktionskoefficient.

99

°/o etanol.

a s = —r1 '^Q//l
c > (1 m ätt i cm; c i g/liter)
Fig. 7 . Ultraviolet absorption spectra for dehydro abietyl amine in 99 °!o etanol.
as = extinction coefficient.
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Tabell 2. Brytningsindex för undersökta aminer.
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Table 2. Refractive indices of amines used.
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Tabell 3. Fysikaliska och kemiska konstanter för undersökta aminer.
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Siffrorna inom parentes i kol. 2— 8 ange teoretiskt beräknade neutralisationstal, neutralisationsekvivalenter och jodtal jämte smältpunkter
angivna i litteratur.
Table 3. Physical and Chemical Constants of Amines used.

Amines

1

Neutralization numbers
mg H Cl/g
Calcul.

Found

2

3

Boiling points °C from literature
Neutralization
equivalents

4

5

Iodine numbers

6

1 7

Meltings points
°C

Boiling ranges
°C

8

9

pressure abs. mm Hg
4
|
8
|
16
10

|

11

|

12

|

760

|

13

The neutralization numbers, neutralization equivalents, iodine numbers and melting points indicated within parentheses in col. 2—8 originate
from literature.

Tabell 4. Tekniska fettaminer, som användes vid undersökningen.

Handelsnamn

Formel

Cl 6
Cis
omätt. mätt.
°/o
%>

Ci6
mätt.
°/o
1

!

Fettamin HPL
tekn. (Stearin
amin tekn.) . . . .
rnh2
Fettamin OL
tekn. (Oleinamin
tekn.) .................
RNH2
Diamin H PL
tekn....................... RN H (C H 2)qNH2

H al
H al
Neuten
H al
ten
tralisaten sekun nitriler
tions- Jodtal
och
prim.
dära
tal:
%> J2
Ci8 aminer aminer kol
mg
väten
omätt. °/o
°/o
HCl/g
°/o
°/o

R i individuella molekyler
utgöres av raka kolatomkedjor, varav:

3

4

30

10

5

30

|

*

6

69

I

=

9° ^

10

75
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8S

69
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8
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II

7
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1,2
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Table 4. Technical fatty amines employed.
R in individual molecules means
unbranched carbon chains, of which
Trade name

Formula
Q *i
satur.
%

1

2

3

| Qrt
j unsatur.
%

1

4

C, 8
satur.
%

C |8
unsatur.
%

5

Per
cent
primary
amines

Per
cent
socondary
amines

Per
cent
nitriles
and
hydro
carbons

Neutra
lization
number
mg
H C ig

Iodine
number
% h

7

8

9

10

11

För jämförelse och komplettering undersöktes även två handelspreparat:
Fettamin H PL tekn. (Stearinamin tekn.)1
Fettamin OL tekn. (Oleinamin tekn.)1
samt en ny produkt:
Diamin H PL tekn.1
Analysdata och sammansättning av dessa tekniska produkter återfinnas i
tabell 4.

A sfalt.
Den använda asfalten var ångdestillerad A 1302 (penetration^ 120), fram
ställd av asfaltrik råolja enligt uppgift från Venezuela. Asfaltens analysdata
framgå av tabell 5 och av den potentiometriska titreringskurvan enligt fig. 8.
Som synes innehåller asfalten en icke föraktlig mängd av sura och basiska
substanser. Ännu mera fanns det av förtvålbara ämnen.
1 från Liljeholmens Stearinfabriks Aktiebolag, Stockholm.
2 från AB Nynäs-Petroleum, Nynäshamn.

Fig. 8. Potentiometrisk titreringskurva för asfalt A 130
som användes vid undersök
ningar.
Fig. 8. Potentiometric titra
tion curve for asphaltic bitu
men A 130 (pen ^ .12 0 ) used.

Tabell 5. Analysvärden på asfalt, som användes vid undersökningen.
Analys

Metod

Resultat

i

2

3

Mjukpunkt kula & ring . . . .
Duktilitet 25° C

...................

Duktilitet io ° C

.............

Spec, vikt 2 5 ° C

...................

S.V. standardmetod motsvarar 46° C
[P 58/53
S.V. standardmetod motsvarar
IP 32/42

120 +
120 +

S.V. standardmetod motsvarar
i p 59/53G

1,028 g/cm3

IP 4/53 A

0,46 %

Olösligt i kolsvavla ...............

IP 47/53 A

0,27 °/o

Viktförlust vid upphettning 5
tim. till 163° C .......................

S.V. standardmetod B 3

1,4 °/o

Syratal ........................................

ASTM D664-52 svaga syror

1,2 mg KOH/g

Bastal

ASTM D664-52 svaga baser

1,3 mg KOH/g

ASTM D 94-52T

6,0 mg KOH/g

Askhalt

......................................

........................................

Förtvålningstal

.......................

Table 5. Analysis of asphaltic bitumen employed.

Lösningsmedel och fluxmedel.
Vid mätningen av ytspänningar och vidhäftningskrafter (sid. 23 och 27)
var asfaltlösningen MA 15 (MC-O) framställd genom upplösning av 60,5 delar
asfalt A 130 i 39,5 delar motorfotogen.1 Motorfotogenen var framställd av
asfaltrik råolja och hade:
Brytningsindex vid 20° C 1,4497
Specifik vikt
»
»
0,811
»
»
»250 C 0,807
Den erhållna asfaltlösningen hade:
Benämningstemperatur
13,9° C
Specifik vikt 20°C
0,932
»
»
250C
0,928
För undersökning av relativa hållfastheten enligt sid. 31 fluxades asfalten
med en tillsats av 4 % spindelolja.2 Denna var en naftenbasisk ren mineralolja
utan några som helst tillsatser och hade följande analysdata:
Specifik vikt 20° C 0,898
Stelningspunkt
—400 C
Viskositet 20° C
8,5 E
»
50° C
2,3 E
Mjukningspunkt kula & ring på den fluxade asfalten blev: 41,7° C
och specifik vikt vid 2 5 ° C ....................................................... I5O24

Stenmaterial.
För alla försök användes stockholmsgranit SV 1630 från berg söder om sta
tens väginstitut, Stockholm. O. Gabrielson har utfört en ingående mineralogisk
analys av denna bergart och i statens väginstituts medd. 78 bil. 2 lämnat föl
jande beskrivning:
»Bergarten är en finkornig, jämnkornig grå biotitgranit. Medelkornstorleken
i ett slipprov av graniten har beräknats till 1 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 °/o samt biotit 9 °/o.
Graniten är helt kristallin samt har en allotriomorf struktur, dvs. alla mi
neralkorn sakna egen kristallform.
Kalknatronfältspat (oligoklas) är i allmänhet starkt vittrad, varvid sericitbildning ägt rum.»
Specifika vikten för denna stockholmsgranit var 2,67.
I några undersökningar av relativ hållfasthet användes kalk filler SV 5756.
Den hade specifika vikten 2,72 och för övrigt motsvarade den de svenska nor
merna.
1 från AB Nynäs-Petroleum, Nynäshamn.
2 från Svenska Esso AB, Stockholm.

UNDERSÖKNINGSMETODER OCH RESULTAT
V al av provningsmetoder.
l l a L A B O R A T O R IE M E T O D E R för undersökning av bituminösa bindemedels
vidhäftning kämpa med svårigheten att etablera något bestämt kvantitativt
samband mellan de gjorda mätningarna i laboratoriet och b i n d e m e d l e t s
b e t e e n d e i b e l ä g g n i n g a r u t e p å v ä g a r . Svårigheterna bli inte
mindre genom de stora variationerna i både bindemedlets och stenmaterialets
sammansättning.
Ett flertal av föreslagna och använda undersökningsmetoder i laboratoriet
basera sig på mätningar i starkt förenklade och i något avseende idealiserade
system. Med hjälp av uppställda teorier och beräkningar samt jämförande
vägförsök härledas sedan sambandet mellan dessa mätningsvärden och belägg
ningens beteende i praktiken. En del andra laboratorieförsök gå ut på att
direkt härma den omilda behandling, som vägbeläggningar få utstå på starkt
trafikerade vägar och under ogynnsamma klimatiska förhållanden.
Under utvecklingsarbete, som resulterat i föreskrifter och normer för an
vändning av aktiva vidhäftningsmedel, har statens väginstitut använt e n
k o m b i n a t i o n av f l e r a
s k i l d a undersökni ngsmet oder,
som komplettera varandra. De viktigaste av dessa av statens väginstitut ut
arbetade och standardiserade metoder äro:
1. Mätning av ytspänning mellan vatten och bindemedel.
2. Mätning av vidhäftningskraft.
3. Undersökning av beläggningsmassors relativa hållfasthet efter vatten
lagring och mekanisk bearbetning.
4. Undersökning av vägbeläggningar i statens väginstituts provvägmaskin.
5. Fältförsök på provvägar.
För denna undersökning valdes de tre förstnämnda laboratoriemetoderna.

jÅ

Y tspänningsmätnin gar.
Fasgränsytspänning mellan asfaltlösning MA 15 och rinnande dest. vatten
bestämdes ur formen och storleken på en hängande droppe av asfaltlösningen
under dest. vatten. Droppen formades och mättes i en apparatur (fig. 9), upp
byggd efter anvisningar av H. Arnjelt och beskriven i väginstitutets medd. 78.
I denna apparatur hålles vattennivån konstant i kyvetten med hjälp av en
hävert. Färskt dest. vatten rann sakta genom kyvetten från en 10 liters flaska.

Fig. 9 . Foto av apparatur för mätning av fasgränsytspänning vatten/bindemedel =

Fig. 9 . Photograph o f equipment used in the determination of the interfacial tension

oyb.

=

o vb•

pH på det avgående vattnet mättes med hjälp av glaselektrod. För alla försök
låg pH på vatten inom gränserna 5,9—6,1. Försöken utfördes vid rumstempe
ratur, ca 20° C. Droppen mättes efter 3, 10, 25, 60, 120 och 240 minuter.
Fasgränsytspänningarna uträknades med hjälp av Fordham’s tabeller (20)

Fig. i o. cTvb för asfaltlösning MA 15 och för samma asfaltlösning försatt med:
a) 0,5 °/o,

b) i,o % ,
c) 2 ,0 °/o

av olika aminer. (Beteckningarna enligt sid. 16 och 20.) Bindemedlets fasgränsytspänning, crvbj
för varje amin och för varje koncentration representeras av 6 staplar, varav:
1: a = CTvb efter 3— 5 min.
2: a =
» » 10— 12 min.
3:e=
» » 25—27 min.
4:e=
» » 60—62 min.
5: e =
» » 120 min.
6: e =
» » 240 min.
Fig. /o. ovj) for binder MA 15 and for the same binder supplied with:
a) 0.5 °/o,

b) i.o ° / o ,
c) 2 .0 °/o,

of different amines. Inter facial tensions, ovo, for each amine and for each concentration are
represented by six staplesy namely:
1 st = ovb after 3—j min.
2nd =
» » 10 — 12 min.
3rd =
» » 25—27 min.
4th =
» » 60—62 min.
$th —
» » 120 min.
6th =
» » 240 min.

Fig. io. Figurförklaring återfinnes på vidstående sida.
Fig. io. Explanations to the figure on adjacent page.

Fig. i i . (Tvb för asfaltlösning MA 15, försatt med olika mättade fettaminer i tre olika kon
centrationer:
a) 10 min. efter det fasgränsytan bildats,
b) 4 tim.
» »
»
»
x----------------x 0,5 °/o amin
o---------------- o 1,0 °/o amin
A ---------------- A2 ,0 % amin
Fig. 1 1 . ovb for binder MA 15 supplied with different saturated fatty amines in three different
concentrations:
a) 10 min. after forming of interface,
b) 4 hours
»
»
»
»
x----------------x o.j °/o amine
o----------------o 1.0 °/o amine
A --------------- A 2.0 °/o amine

och återges såsom stapeldiagram i fig. 10 samt för mättade aminer även såsom
kurvor i fig. 11.
Trots den rätt stora och obestämda spridningen av försöksvärdena torde föl
jande säkra slutsatser kunna dragas:
1. Sänkningen av fasgränsytspänning vatten/asfaltlösning avb med tillsats av
mättade fettaminer blir större med ökande molekylvikt (resp. molekyl
längd) och ökande koncentration på den tillsatta aminen.
2. Omättade fettaminer sänker övb mindre än motsvarande mättade aminer.
3. Dehydroabietylamin påverkar avb mindre än tillsatser av alla undersökta
fettaminer.
Det ser ut som om med mättade aminer > C20 sänkningen av avb blir mindre.
Denna slutsats är dock något osäker, på grund av att bestämning av avb för
bindemedel tillsatta med högre fettaminer stördes av att hård, svårdeformerbar
hud bildades i gränsytan vatten/bindemedel. Denna hudbildning, som antag
ligen berodde på amin-hydrater, blev speciellt utpräglad för bindemedel till
satta med mättade fettaminer
Qg.
Vid de flesta försök minskades avb med tiden. Detta betyder, att molekyler
nas förflyttning till och orientering i fasgränsytan inte var avslutad utan på
gick ännu efter flera timmar.
Minskningen av avb med tiden tycks vara mindre eller rentav obefintlig för

asfaltlösning, som var försatt med Cg och Q 0 aminer. Förklaringen till detta
kan vara den större rörligheten hos dessa mindre aminmolekyler.
Efter io minuter var skillnaderna mellan avb för asfaltlösningar försatta med
aminer i olika koncentrationer stora (fig. n a). Däremot sammanfaller avb
kurvan för asfaltlösningar försatta med 1,0 % aminer, mätt 4 timmar efter fas
gränsytans bildning, nästan med kurvan för asfaltlösningar försatta med 2,0 %
aminer (fig. 1 1 b). Detta leder till slutsatsen, att högre aminkoncentration på
verkar avb s n a b b a r e, medan gränsvärdet för crvb vid koncentrationerna 1,0 %
och 2,0 % amin kan vara nästan detsamma.

Mätning av vidhäftningskrafter.
Yidhäftningskrafterna för bindemedel 2 h och för vatten
mättes i Hall
bergs vidhäftningsmätare, dels med »enkelt rör» (fig. 12) och dels med »dubbelt
rör» (fig. 13).
Som stenmaterial användes stockholmsgranit SV 1630, tvättad med i närvaro
av kaliumpermanganat destillerat vatten. Även vattnet, som användes vid själva
försöken, var »kaliumpermanganatdestillerat».

Fig. 12. Enkelt rör.
Fig. 12. The adhesion meter.

Fig. 13. Dubbla rör.
Fig. 13. Modified form of
the adhesion meter.
A. Vatten
B. Belastning (100 g)
C. Glaspelare
D. Flytande bindemedel
E. 2 ml fraktion 0,5— 1 mm
F. 5 »
»
0,074— 0,125 mm
G. 2 »
»
0,5— 1 mm
H .4 » glaspärlor 0 3 mm
I. 5 »
»
0 5 mm

Ekvivalentpordiameter för stockholmsgranitens krossfraktion 0,074—0,125
mm var 0,0048 cm. Gränsytorna fick åldras 1 timme, innan trycket lades på.
Den slutgiltiga avläsningen gjordes efter 24 timmar.
Positiva vidhäftningskrafter bestämdes i »enkelt rör» enligt väginstitutets
meddelande 78. Negativa krafter bestämdes i »dubbelt rör» enligt samma med
delande med följande smärre ändringar (jfr fig. 13 i detta medd.).
1. De två grövre siktfraktionerna av stenmaterialet ersattes med glaspärlor 0 5 resp. 3 mm.
2. Volymen av skikt 4 ökades till 3 ml. (Anm.: Skikt 4 motsvarar nedre delen och skikt 5
övre delen av skikt F i fig. 13.)
3. Skikt 5 ifylldes först efter påfyllning av bindemedlet. Ifyllningen av detta skikt 5 ut
fördes med hjälp av en smal tratt (öppning ca 2 mm), som hölls ovanför bindemedlets yta.
Medelst förflyttning av trattens öppning runt om i röret åstadkoms ett jämnt samman
hängande skikt av stenmaterialet ovanpå bindemedlet. Denna stenmaterialskaka vättes
dock relativt snabbt, sjönk genom bindemedlet och förenade sig med skikt 4.
4. Skikt 6 ifylldes på samma sätt som skikt 5, efter påfyllning av bindemedlet och påfyllning
av skikt 5. (Skikt 6 motsvarar skikt E i fig. 13.)
5. Gränsytorna vatten/stenmaterial fick åldras 15 min., innan bindemedlet ifylldes.
6. Apparaten användes även för mätning av negativ
enligt en omvänd procedur, dvs.
bindemedlet ifylldes först genom den rörgren, som inte var packad med stenmaterial, och
belastades med negativt vattentryck, .2b för asfaltlösning utan tillsatser av aminer visade
sig vara negativ och kunde mätas först med denna omvända procedur.

Arnfelt har infört beteckningarna passiv och aktiv vidhäftning. Med den
passiva vidhäftningen menas motståndet, som bindemedlet i en »torrblandad»
beläggningsmassa visar mot vattnets angrepp. Den passiva vidhäftningen är
lika med -2 ^ underförstått att -2 ^ ^ °- Med aktiv vidhäftning menas, att binde
medlet förmår väta vått stenmaterial, dvs. tränga bort vatten ifrån stenytor
utan energitillförsel utifrån. Måttet på aktiv vidhäftning är “ 2 V, underför
stått att
> o. (2V < o).
Uppmätta vidhäftningskrafter J2b och
för asfaltlösningen MA 15 samt
för samma asfaltlösning, försatt med olika aminer i tre olika koncentrationer,
äro sammanställda såsom stapeldiagram i fig. 14.
-2b och
värden kunna även sammanställas såsom vidhäftningskraftens/
vidhäftningsmedlets koncentrationskurvor — en för varje amin (fig. 15). De
undersökta aminerna kunna med avseende på den aktiva vidhäftningen som funk
tion av koncentration indelas i fyra grupper:

Fig. 14. Stapeldiagram, som åskådliggöra hur kraftigt olika aminer inverka på vidhäftningen
mellan asfaltlösning MA 15 och stockholmsgranit S.V. 1630. Ofyllda staplar gälla för binde
medlets vidhäftningskraft och fyllda staplar för vattnets vidhäftningskraft. I syfte att få
blott positiva staplar har dessa ritats från en godtyckligt vald nivå, som är lägre än den
lägsta uppmätta vidhäftningskraften. Avståndet mellan nollinjen och de ofyllda staplarnas
översta punkt är bindemedlets vidhäftningskraft, avståndet mellan nollinjen och de fyllda
staplarnas översta punkt är vattnets vidhäftningskraft med ombytt tecken,
a) 0 ,5 % amin, b) 1,0 °/o amin, c) 2 ,0 % amin.
Fig. 14. Histogram, showing the influence of various amines on the adhesion of cutback MA 15
(MC-O) and granite. White rectangles illustrate adhesion tension of binder, and black rec
tangles adhesion tension of water. In order to obtain only positive rectangles these have been
drawn from an arbitrary level, which is lower than the lowest value of adhesion tension obtained.
The distance between the zero line and top of the white rectangles is 2 b, the distance between
zero line and top of the black rectangles is — 2 V.
a) 0.5 °/o amine, b) i.o°/o amine, c) 2.0 °/o amine.

Fig. 14.

Aminhalt i procent.
Fig. 15. Vidhäftningskrafter .2 b och —
såsom funktioner av:
a) dehydroabietylaminens koncentration,
b) oktadecenylaminens
»
c) oktadecylaminens
»
d) diaminens H PL
»
Fig. 15. Adhesion tensions 2 b and — 2 V ploted against concentrations of:
a) dehydroahietyl amine
h) oktadecenyl amine
c) oktadecyl amine
d) techn. diamine H PL

1. Ingen aktiv vidhäftning även vid den högsta undersökta amintillsatsen
(2,0% ). Hit hörde dehydroabietylamin och oktylamin. Fig. 15 a återger
vidhäftningskraftens/koncentrationens kurva för dehydroabietylamin.
2. Vidhäftningen når gränsen för aktiv vidhäftning vid tillsats av 2,0 %
amin, men ligger under denna gräns vid lägre tillsatser. Till denna grupp
hör decylamin och alla omättade aminer. Som exempel återger fig. 15 b
vidhäftningskraftens/koncentrationens kurva för oktadecenylaminen.
3. Vidhäftningen kommer upp till den aktiva vid amintillsatser större än
1,0 % . Hit hör mättade fettaminer med 12 —22 kolatomer. Exempel:
oktadecylamin (fig. 1 5c) .

4- Vidhäftningen är aktiv redan vid tillsats av 0,5 °/o amin. Vid amintill
satser större än 0,5 % ökar aktiva vidhäftningen ytterligare, men sam
tidigt försämras den passiva vidhäftningen. Denna grupp var företrädd
av Diamin H PL tekn. (fig. 15 d).
ökningen av aktiv vidhäftning visade sig gå parallellt med sänkning av avb,
därför bör den största försiktighet iakttagas vid bedömandet av ett vidhäftningsmedel på e n b a r t aktiv vidhäftning. Bedömningsgrunderna bli säkrare,
om de kompletteras med passiv vidhäftning. Enbart passiv vidhäftning, även
en mycket god sådan, har dock visat sig vara otillräcklig för en del använd
ningsområden.

Bestämning av relativ draghållfasthet.
Metoden har sedan 1949 varit väginstitutets standardmetod för bestämning
av varmblandade beläggningsmassors motståndsförmåga mot vatten.
Bestämningen utföres med en beläggningsmassa, tät asfalt- eller tjärbetong.
Den lösa beläggningsmassan delas i två delar, varav den ena delen vattenlagras.
Den andra delen förvaras torrt. Efter 4 dygns lagring bearbetas massan me
kaniskt och komprimeras till provplattor — den vattenlagrade hälften i dry
pande vått tillstånd — den andra hälften i torrt tillstånd. Väginstitutets försök
ha visat, att draghållfasthet för vattenlagrade och våtbearbetade provplattor,
uttryckt såsom °/o av draghållfastheten på provplattor av samma massa, men
lagrad och formad i torrt tillstånd, kan användas såsom r e l a t i v t mått på
vidhäftning mellan det använda bindemedlet och stenmaterialet. Dessa försök
ge inte så mycket insyn i vad som verkligen sker vid gränsytorna utan bara ett
summariskt resultat — nedsatt hållfasthet för provplattor formade av den
vattenlagrade massan.
Metodens fördel är den, att försöken utföras d y n a m i s k t under betingel
ser, som efterlikna sådana i praktiken förekommande. Närmast är det den pas
siva vidhäftningen, som studeras, men de summariska resultat, som erhållas ur
hållfasthetsrelationen, torde inkludera även eventuellt nedsatta kohesionskrafter
i bindemedlet. Detta kan förorsakas av t. ex. i bindemedel inemulgerat vatten.
Stenmaterialet för dessa försök sammansattes av siktfraktioner av stockholmsgranit (SV
1630). Graniten krossades i en laboratoriekross och siktades i en siktsats, bestående av sikter
enligt svensk huvudserie. För varje försök användes 9,0 kg stenmaterial. Detta sammansattes
såsom en harmonisk blandning enligt formeln:

x m = maximal kornstorlek —5,6 mm.
x = godtycklig kornstorlek, mindre än x m.
y = mängd av blandningen i volymdelar, med kornstorlek mindre än x.
q = konstant som bestämmer kornbilden = 0,5.
Uträkning gav följande fraktionssammansättning:
< 0,074 mm = 11,5 °/o = 1,035 kg
< 1,0 mm
= 42,0 % = 3,780 kg
< 0,125 » = 14 ,9 % = 1,341 »
< 2,0 » = 59,4 °/o = 5,345 »
<

0,25

<

0,5

»

= 2 1 ,0 %) = 1,890 »

<

4,0

»

=

84,0 %) =

7,560 »

» = 29,8 °/o = 2,682 »
< 5,6 » = 100,0 °/o — 9,000 »
Bindemedlet var A 130, fluxat med 4 % spindelolja.
,011
1 volymdelar bindemedel
Forhallandet —p— r—
.----------------- —, var 0,149 eller
volymdelar stenmaterial
514 g bindemedel på 9,0 kg stenmaterial.

Fig. 1 7. Foto av Push-Push apparat.
Fig. 17. Photograph of Push-Push machine.
Fig. 1 6 (t. v.). Foto av statens väginstituts
laboratorieblandare.
Fig. 16 (left). Photograph of the laboratory
mixer.

Bindemedlet uppsmältes i ett kärl och blandades med vidhäftningsmedel.
514 g av detta preparerade bindemedel sattes till 9,0 kg stenmaterial, som
var värmt till 120° C i en uppvärmbar asfaltblandare (fig. 16). Blandningstiden
var 4 minuter och sluttemperaturen ca 120° C. Den blandade asfaltbetongmassan delades i fyra ungefär lika stora delar och fick kallna i grunda plåt
pannor. Under avkylningstiden rördes massan om ett par gånger med en
spackelspade för att hindra sammanbakning. Efter ca 3 timmar, när bland
ningen hade antagit rumstemperatur, vägdes den in i fyra st. aluminiumflaskor
med lock — 2.250 g i varje flaska. I två av dessa fyra flaskor överhälldes den
lösa asfaltbetongmassan med urkokt och till rumstemperatur avkylt Stockholms
vattenledningsvatten. Blandningen i de två andra flaskorna förvarades torrt.
Efter 4 dygns lagring formades 4 st. provplattor — en ur innehållet i varje
aluminiumflaska. Detta gick till så, att flaskans innehåll tömdes samt fördelades
jämnt i en stålform och komprimerades medelst stampning i s. k. Push-Push
apparat (fig. 17). Alla plattor komprimerades till lika stort hålrum, vilket vid
dessa försök fastställdes till 11,0 % . Antalet stämpelslag, som behövdes för detta,
kunde variera från ca 200 till ca 1.200. Provplattor av den vattenlagrade massan
voro under stampningen drypande våta. De färdigformade plattorna förvarades
över natten i en låda med hög luftfuktighet. Plattorna, formade av den våta
massan, höllos dessutom övertäckta med läskpapper, vilkets underkant var ned
sänkt i vatten. Plattorna hade storleken 250 X 150 X ca 25 mm.

Fig. 1 8. Foto av apparat för bestämning av provplattornas draghållfasthet.
Fig. 18. Photograph of apparatus used for determination of tensile strength of test slabs.

Dagen därpå bestämdes plattornas draghållfasthet i en apparat enligt fig. 18.
Dragkraften ökades genom att vatten rann med jämn, normerad hastighet ner
i ett såsom dragvikt fungerande kärl. Angående provningstemperaturer se sid.

37‘Draghållfasthetskurvor
O
för beläggningsmassor, försatta med olika aminer i
olika koncentrationer, äro uppritade i fig. 19 och 20. De två heldragna kur
vorna gälla för de torra plattorna och de streckade för de våta plattorna.
Vidhäftningsmedlen betecknas med samma förkortningar som i fig. 14.
Som ordinator äro avsatta dragkrafter i kg per 10 cm2, medan abskissorna
ange provplattornas töjning i mm. Plattornas längd i dragriktningen var 150 mm.
Relationen mellan hållfastheten för två torra och två våta provplattor, som
användes för varje försök, framgår bäst, om man jämför draghållfasthetskurvorna i hela sin längd. I allmänhet kan man dock nöja sig med att jämföra
dragkrafter vid bara en lämpligt vald töjning. Relationerna mellan dragkraf
terna vid 2,5 mm töjning räknades ut för varje försök och kallas i fortsättningen
för relativ hållfasthet.
.
dragkrafterna för våta plattorvid 2,5 mm töjn.
Relativ hallfasthet = —
— — ----------------—--------------- :— •100.
dragkrarterna rör torra plattor vid 2,5 mm töjn.
Den relativa hållfastheten är ett mått på beläggningsmassans förmåga att
motstå vatten. För här utförda försök varierade den från 26,4 % , för en beläggningsmassa av bindemedel utan tillsatser av vidhäftningsmedel, till obetyd
ligt över 100 % för beläggningsmassor, i vilka bindemedlet var försatt med 2 %
av mättade C 1Q och Q 8 aminer.
Att den relativa hållfastheten kan bli något större än 100 % verkar kanske
överraskande. Förklaringen kan emellertid vara att den våta massan har bättre
värmeledningsförmåga. De våta plattorna avkyldes något mera under förflytt
ning till dragapparaten och under själva dragningsmomentet, varför binde
medlets viskositet och draghållfastheten ökades. Följaktligen kunde den övre
gränsen för den relativa draghållfastheten under givna försöksbetingelser ligga
något över 100 % .

Fig. 19. Draghållfasthetskurvor för provplattor:
a) bindemedel utan tillsatser,
c) 0,5 °/o C 12 i bindemedel,
e) 0,5 %> Ci8 i bindemedel,
g) 1% Os i bindemedel,
i) 1°/o C 12 i bindemedel,
k) 1%> Cie i bindemedel,
m) 1°/o C 20 i bindemedel.

Fig.
a)
c)
e)
g)
i)
k)
m)

79.

b)
d)
f)
h)
j)
1)

0,5 °/o C8 i bindemedel,
0,5 % C u i bindemedel,
0,5 % C 22 i bindemedel,
1 % C 10 i bindemedel,
1 °/o C 14 i bindemedel.
1 % Ci8 i bindemedel.

T ensile strength of test slabs:

binder w ithout add itiv es,
0.5 °/o C 12 in binder,
0.5 °/o Ci8 in binder,
1 °/oC8 in binder,
1 °!o C 12 in binder,
1 °/o Ci6 in binder,
1 °/o C 20 in binder.

b)
d)
f)
h)
j)
I)

0.5 °/o Os in binder,
0.5 °lo C u in binder,
0.5 °lo C 22 in binder,
1 °/o C 10 in binder,
1 °/o C u in binder.
1 °/o Ci8 in binder.

cm2
Dragkraft i kg/io

F ig .

a)
c)
e)
g)
i)
k)
m)

20.

D ra g h å llfa s th e ts k u r v o r

1 °/o C 22 i bindem edel,
1 % CieA i bindemedel,
1 °/o C22^ i bindemedel,
2 % C 14 i bindemedel,
2 % C is i bindem edel,
1 % D iam in H P L i bindemedel,
1 °/o amin O L tekn. i binde
medel.

b)
d)
f)
h)
j)
1)

fö r

1%
1 °/o
2 °/o
2 °/o
2 %
1 °/o

p r o v p la tto r :

hartsam in i bindem edel,
C i8/\ i bindemedel.
C8 i bindemedel,
C is i bindemedel,
C 22 i bindemedel.
amin H P L tekn. i binde
medel.

Fig. 20. Tensile strength of test slabs:
a)
c)
e)
g)
i)
k)

1
1
1
2
2
1

°/o
°lo
°lo
°lo
°/o
°lo

C 22 in binder,
Ci6 A in binder,
C 22/I in binder,
C u in binder,
Ci8 in binder,
D iam ine H P L techn. in
binder.
m) 1 °lo Amine O L techn. in
binder.

b)
d)
f)
h)
j)
I)

1
1
2
2
2
1

010
°lo
°lo
°/o
°lo
°lo

Rosin amine in binder,
Ci8£I in binder,
C8 in binder,
Ci6 in binder,
C 22 in binder.
Amine H P L techn. in
binder.

Den relativa hållfastheten för beläggningsmassor av bindemedel försatta med
i % av olika aminer framgår av fig. 21. Av den heldragna kurvan framgår ett
tydligt maximum vid 14 kolatomer. Alltså skulle det mest aktiva vidhäftningsmedlet vid konc. 1 % av bindemedlets vikt vara mättad Q 4 amin. Det över
träffas dock något av en »outsider» Diamin H PL tekn. Omättade aminer visa
något mindre aktivitet med aktivitetsmaximum liggande vid 18 kolatomer.
Dehydroabietylamin var något bättre än oktylamin men sämre än alla andra
undersökta fettaminer.
Relativ hållfasthet för beläggningsmassor av bindemedel tillsatta med olika
mättade fettaminer i olika koncentration återfinnas i fig. 22, där även en del
data från fig. 21 äro medtagna.
Kurvorna i fig. 22 återge relativa hållfastheten för beskrivna beläggnings
massor såsom funktion av de mättade aminernas molekylstorlek. Den nedersta
kurvan för beläggningsmassor av bindemedel, tillsatta med 0,5 % aminer, visar
i stort sett samma tendenser som kurvan i fig. 21 resp. den mittersta kurvan
i fig. 22 — aminen med 14 kolatomer i molekylen verkar starkast: För belägg-

Fig. 21. Relativ hållfasthet för belägg
ningsmassor av bindemedel försatta med
1 °/o av olika aminer.
Fig. 2 1. The relative tensile strength of
asphaltic concrete made from hinders
supplied with 1 °/o of different amines.

Fig. 22. Relativ hållfasthet för belägg
ningsmassor av bindemedel försatta med
olika mättade fettaminer i tre olika
koncentrationer.
Fig. 22. The relative tensile strength of
asphaltic concrete made from binders
supplied with different saturated fatty
amines of three different concentrations.

Fig. 23. Relativ hållfasthet för beläggningsmassor av bindemedel försatta med olika mättade
fettaminer i olika koncentrationer.
Fig. 23. The relative tensile strength of asphaltic concrete made from hinders supplied with
different saturated fatty amines of different concentrations.

Fig. 24. Relativ hållfasthet för beläggnings
massor av bindemedel försatta med olika mät
tade fettaminer i tre molkoncentrationer, som
motsvara 0,5, 1,0 och 2,0 viktsprocent dokosylamin.
Fig. 24. The relative tensile strength of asphaltic
concrete made from binders supplied with d if
ferent saturated fatty amines of three different
molar concentrations, which correspond to o.j,
1.0 and 2.0 weight per cent of dokosyl amine.

ningsmassor tillverkade av bindemedel tillsatta med 2 % av de mättade ami
nerna visade sig Q 8 och C16 aminerna vara de mest aktiva. Det bör tilläggas,
att bestämning av relativ hållfasthet med bindemedel, som innehöll 1 °/o av
olika aminer, utfördes vid vanlig rumstemperatur, som varierade mellan 16
och 20° C, medan vid därefter utförda försök med 0,5 °/o resp. 2,0 °/o aminhalt,

F ig.

25.

D ra gh å llfa sth etsk u rv o r

a) Bindem edel utan tillsatser.
c) 1 °/o H P L tekn. i bindemedel.

fö r

p ro vp latto r:

b) K alk filler. Bindemedel utan
tillsatser.
d) K alk fille r. 1 ®/o H P L tekn.
i bindemedel.

Fig. 25. Tensile strength of test slabs:
a ) Binder w ithout add itiv es.
c)
1 °!o H P L techn. in binder.

b) Filler replaced with C aC O s.
Binder w ithout add itives.
d)
F iller replaced w ith C aC O s.
1 n!o H P L techn. in binder.

massorna lagrades och bearbetades i ett termostatreglerat rum vid konstant tem
peratur 250 C. Tanken bakom detta var att eliminera spridningen av försöks
resultat, som härrörde från temperaturvariationer. Jämförelsen av vid dubbla
försök erhållna draghållfasthetskurvor visar dock, att spridningen ej var märk
bart mindre vid konstant temperatur.
Undersökningen var koncentrerad till fettaminer med jämna antal kolatomer
och de erhållna slutsatserna gälla ej aminer med udda antal kolatomer.
För att få insyn i hur olika mättade fettaminer verka i lika molara koncentra
tioner, uppritades kurvor över den relativa hållfastheten som funktion av ami
nernas koncentration (fig. 23). För detta användes värden avlästa på kurvorna
i fig. 22. Med hjälp av dessa nya relativa hållfasthets-koncentrationskurvor
interpolerades den relativa hållfastheten för varje amin till de molkoncentrationer, som motsvarade 0,5, 1,0 och 2,0 viktsprocent dokosylamin. På basis
av så erhållna värden uppritades kurvor, som återges i fig. 24. Av dessa kurvor
framgår, att de undersökta mättade fettaminerna per molekyl räknat nå sin
maximala vidhäftningsförbättrande aktivitet vid en molekylstorlek av 14— 18
kolatomer. Ytterligare ökning av molvikten har mycket obetydlig inverkan
på aktiviteten per molenhet, men innebär nedgång av aktiviteten per viktenhet
räknat.
En mindre serie bestämningar av relativ draghållfasthet gjordes med binde
medel, som innehöll 1 °/o Fettamin H PL tekn. (Stearinamin tekn.) och sten

material (stockholmsgranit SV 1630), i vilket fillerfraktionen var ersatt med
kalkfiller. Resultaten, som återges i fig. 25, äro intressanta, såtillvida att de
visa att:
1. Enbart kalkfiller verkade ej direkt vidhäftningsförbättrande.
2. Aminens vidhäftningsförbättrande effekt i varmblandad massa blev ej
nedsatt av kalkfiller.

Am inernas inverkan på bindemedlets viskositet.
Alla aminer verkade f l u x a n d e på bindemedlen och nedsatte följaktligen
provkropparnas absoluta hållfasthet. Detta kan naturligtvis kompenseras ge
nom användning av hårdare bindemedel. För att konstatera om det existerar
någon märkbar skillnad i de olika aminernas fluxverkan bestämdes mjukningspunkter kula och ring för bindemedel försatta med 1 % av olika aminer. Resul
taten äro samlade i tabell 6 och visa, att någon större skillnad i aminernas
fluxverkan ej föreligger, om man bortser från dehydroabietylamin, som fluxar
mindre. Möjligen kan även en svag tendens spåras, att mättade aminer fluxar
asfalten mera än motsvarande omättade aminer.
Tabell 6.
Mjukningspunkt kula och ring för asfalt tillsatt med 1 0lo av olika aminer.

t
Tillsats

i
...................................

4i.7°C

.......................................................................

.................................................................

37,9°C
37.6°C
38,6°C
37,8°C
37>7°C
37,9°C
38,o°C

i %C8
i %c 10.........................
%c l 2 .........................
I °/° C ,4 .........................
1 %C1 6 .........................
1 %C18 ......................
°/o C20 .........................
°/o C22
}S,6°C
1 %CjeZX
%C 18A .............
I

I

I

2

OO
O
O

Ingen

1

Mjukningspunkt kula
och ring

..........................

I

I

%

C 2 2 / \ ...........................................................

i

%

H a rts.............................

38,8°C

39.3°C
4i,o°C

Table 6. The softening point ring and ball for asphaltic bitumen supplied with i°/o
of different amines.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Fö

R A T T utröna sambandet mellan molekylbyggnaden hos primära aminer
och deras vidhäftningsförbättrande effekt i bituminösa bindemedel renframställdes ett antal i tekniska preparat oftast förekommande primära aminer, näm
ligen: mättade fettaminer Cs, Qo, C12, Q4, Qo, Qg, C20 och C22; omättade
fettaminer C UA,
C 18A och C22^; samt hartsamin — dehydroabietylamin.
Dessa aminer samt 3 tekniska aminpreparat undersöktes såsom vidhäftnings
förbättrande medel i bituminösa bindemedel i tre olika koncentrationer och
enligt tre av statens väginstitut utarbetade laboratoriemetoder.
Alla tre undersökningsmetoderna ha givit i princip samstämmiga resultat.
Detta är inte minst ett bra betyg åt de använda undersökningsmetoderna och
ett stöd åt de teorier, på vilka de grunda sig. De enskilda mätningsresultaten
låta sig sammanställas såsom kvalitativt regelbundna kurvor.
Den vidhäftningsförbättrande aktiviteten för primära, mättade fettaminer
ökar med ökande molekylvikt till ett maximum, som ligger vid 14— 18 kol
atomer.
De omättade fettaminerna förefalla att vara något mindre aktiva än mot
svarande mättade aminer. Av de omättade aminer, som undersöktes, visade
oktadecenylaminen den starkaste verkan. Dehydroabietylaminen hade betydligt
lägre aktivitet än samtliga mättade och omättade fettaminer med undantag
av oktylamin.
A v de tekniska aminpreparaten visade två av de undersökta — teknisk stearinamin och teknisk oleinamin — en vidhäftningsförbättrande effekt, som stämde
bra överens med deras halt och sammansättning av primära aminer. Vid för
söken i v i d h ä f t n i n g s m ä t a r e n ökade den tredje — teknisk DiaminH PL — den aktiva vidhäftningen starkare än alla andra undersökta prepa
rat. Till den passiva vidhäftningen var diaminens inverkan inte så gynnsam;
efter ett maximum, som ligger vid en tillsats av ca 0,5 % , blir kurvan för den
passiva vidhäftningen fallande. För att klarlägga vilken betydelse detta har i
praktiken, fordras ytterligare undersökningar.
Den r e l a t i v a h å l l f a s t h e t s m e t o d e n visade sig vara mycket
känslig och gav tydligt utslag även för små skillnader i aminernas effektivitet.
Vidhäftningsmätarens känslighet var något mindre och det var svårare att
med denna metod konstatera säkra skillnader i vidhäftningskrafter för aminer,
som lågo nära varandra. I stället gav vidhäftningsmätaren upplysning om
både passiv och aktiv vidhäftning för varje amin, vilket möjliggör mera detal
jerad insyn i verkningssättet.
Ytspänningsmetoden
visade, att alla undersökta aminer sänkte
fasgränsytspänningen mellan vatten och bindemedel. För mättade fettaminer

Ci4? Q l6> Ci8 och C2o var denna sänkning så kraftig, att fasgränsytspänningen
vid högre koncentration närmade sig noll.
I en mindre försöksserie, utförd enligt den relativa hållfasthetsmetoden, un
dersöktes stearinaminens fördragsamhet med kalkfiller. Resultaten av denna
försöksserie visade, att aminens vidhäftningsfrämjande verkan i den varmblandade massan ej blev nedsatt av kalkfiller.
Alla fettaminer verkade f l u x a n d e på bindemedlet. Detta kan förklaras
med bindemedlets kolloidala struktur och aminernas adsorption på asfaltenpartiklarna. Det sistnämnda fenomenet kan även vara förklaring till att så
jämförelsevis stora amintillsatser behövdes för att i önskad riktning och ut
sträckning påverka ytspännings- och vidhäftningskrafter.

SUMMARY
The Problems of adhesion.
T h e ADHESION between bitumen and aggregate in a pavement is due to
molecular forces. Energy is often gained by the wetting of finely ground insoluble
substances with liquids. The heat generated, called Pouillefs effect> or the
heat of wetting is a measure of the decreased enthalpy on the wet surfaces.
With some assumptions the heat of wetting can be used as a rough measure
of the thermodynamical possibility of wetting. Table i gives some heats of
wetting as measured by Bartell and Suggit (3). However, application of thermo
dynamical measurements and calculations to the aggregate/binder system is diffi
cult and troublesome.
As a rule the binder wets dry aggregate. However, difficulties arise when the
aggregate is damp or when an open texture pavement is exposed to water.
According to the classical point of view the adhesion derives from the inter
facial tensions at the points of contact (fig. 2). Expression avs — abs is generally
called the adhesion tension and is often denoted by S . Owing to hysteresis the
adhesion tension for a given system is not a constant.
Hallberg (4, 5) uses symbols
and 2 Y.
2 \ = the adhesion tension of a binder on an aggregate is the maximum re
sistance in dynes per cm of which the binder is capable, when exposed
to water under pressure.
2V = the adhesion tension of the water on an aggregate is the maximum
resistance in dynes per cm of which the water is capable, when exposed
to binder under pressure.
For liquids and liquid binders the
and
defined as above can be mea
sured d i r e c t l y with Hallberg's adhesion meters.

Anti-stripping Agents.
The chemicals proposed as antistripping agents are subject to numerous-,
requirements. Extensive experimental work is necessary prior to the adoption
of a new product. The author considers that the adhesion between bitumen and
aggregate is built up as shown in fig. 5. Polar molecules are adsorbed to
the aggregate and to the colloidal asphaltene particles of the bitumen. The
lipophilic parts of these adsorbed molecules are solvatised with the non-polar

phase of the bitumen. In this way the aggregate acts as a part of the c o l l o i d a l
system of the binder.
Of the anti-stripping agents in wide use the primary fatty amines form a
group of special interest. An investigation of how the efficiency of these pre
parations is influenced by the shape and length of their molecules was the initial
purpose of this paper.

Description o f M aterials Employed.
The individual amines were isolated at the Royal Institute of Technology,
Division of Applied Organic Chemistry, Stockholm (19). The physical and
chemical characteristics of these amines are classed together in table 2 and
3 along with fig. 7.
The asphaltic bitumen used for the tests was a straight run A 130 (penetra
tion es* 120) manufactured from a Venezuelan asphaltic crude. The properties
of this bitumen are assembled in table 5 and fig. 8.
Cut back MA 15 (MC-O) was made from the above bitumen and power
kerosene.
For the determination of the relative tensile strength of the slabs mentioned
below, a softer bitumen of grade A 120 was used. To obtain this grade of bitumen,
A 130 was fluxed with a small amount (4 %) of lubricating oil.
The aggregate was a fine grained, gray biotite granite (Stockholm granite SV
1630).

Methods and the Test Values Obtained.
Common to all of the methods used in the determination of adhesion are the
difficulties in establishing a defined relationship between the measurements
made and the behaviour of the material on the road. The Swedish State Road
Institute considers that the full information can be obtained only by a c o m 
b i n a t i o n of several different methods (page 23). The methods used in this
investigation were:
1. Determination of the interfacial tensions.
2.
»
» » adhesion tensions.
3.
»
» » relative tensile strengths.
The interfacial tensions were calculated from the shape of a pendant drop
of the binder in distilled water. Fig. 9 shows the test arrangement. Results
obtained are given in fig. 10 and 1 1.
The adhesion tensions for cut back MA 1 5 (MC-O) and for the same cut
back doped with different amines were measured in apparatuses shown in fig.
12 and 13.
The principle of this method, described by Hallberg (5), is to create an in
terface of binder and water in a layer of fine grained aggregate and to measure
the maximum hydrostatic pressure which can be applied on this interface without

causing it to move. This pressure measured and the pore diameter of the aggregate
determined, the adhesion tensions 2 h or
can be calculated. These are obtained
in dyne per cm. Test results are assembled in fig. 14 and 15. According to the
terminology adopted by the Road Institute, J?b, when positive, is called the
passive adhesion whereas —
when positive ( 2 V <C o) is called the active
adhesion.
For investigation of the relative tensile strength mixes of hot, dry aggregate
and bitumen were prepared. One half of each mix was soaked in water for
4 days and compressed into two slabs with a special kneading-compacting
machine (fig. 17). The other half of the mix was stored and compressed dry
in the same manner and to the same content of voids. Slabs from the damp
as well as from the dry half of the mix were tested for tensile strength in the
apparatus shown in fig. 18. Characteristic curves obtained are put together in
figs. 19, 20 and 25. The relative tensile strength is calculated as the relation
between tensile strength of wet made slabs and the tensile strength of dry made
slabs. These relative tensile strengths expressed in per cent are put together in
figs. 21, 22 and 23. Fig. 24 shows relative tensile strength calculated for mixes,
containing the different amines in equal molar concentrations. The influence of
fatty amines on the v i s c o s i t y of the binder is shown in table 6.

Discussion and Conclusions.
In order to study the relation between the shape and length of molecules
of primary fatty and rosin amines and their efficiency when used as anti
stripping additives to bituminous binders, pure preparations were made of
some of the primary fatty and rosin amines, which occur most frequently in
technical additives used for bituminous binders. These were: the saturated fatty
amines: Cg, C10, C12, C14, Cie, Cig, C20 and C22, the unsaturated fatty amines:
C UA, Q qA, C i$A and C22A as well as the rosin amine: dehydroabietyl amine.
Each of these pure amines and three technical grade amines were tested
as additives to bituminous binders in three different concentrations and with
the three methods mentioned above.
The results of all the three methods agree well in principle. This may be
regarded as good evidence of the value of the methods of examination used
and as support for the theories on which they are based. The individual mea
surements, when plotted graphically, gave regular curves.
The efficiency of primary saturated fatty amines increases with increasing
chain length to a maximum at 14— 18 carbon atoms. The unsaturated
fatty amines seem to have slightly lower activity when compared with the
corresponding saturated amines. Among the unsaturated amines octadecenyl
amine appears to be the most efficient one. Dehydroabietyl amine shows a
lower degree of activity than all fatty amines investigated except octyl amine.
The efficiency of the technical grade amines, technical Stearine amine and
technical Oleine amine, was in agreement with the amount, as well as the nature
of the primary fatty amines contained.

The technical Diamine H PL increased the active adhesion more than all the
other amines investigated, but at conc.
i % the passive adhesion was lowered;
this might be a serious disadvantage.
The relative tensile strength method proved to be very sensitive even to
small differences of efficiency for the amines. The adhesion meter was less
sensitive but gave adhesion tension for each amine in two terms — active and
passive adhesion. This gives a better insight into their modes of action.
In a smaller series of relative strength determinations the compatibility of
technical Stearine amine and calcium carbonate used as filler was investigated.
The results of these experiments showed that in presence of calcium carbonate
the high effectiveness of the amine remained unchanged.
The addition of fatty amines d e c r e a s e d the viscosity of the binder. This
seems to be in accordance with tjie colloidal structure of binder and with the
adsorption of amines on the asphaltene particles.
This last phenomenon is perhaps an explanation why such high percentages
of amines are necessary to produce the desired adhesion tensions.
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