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FÖ R B R U K N IN G  AV D A M M BIN D N IN G SM ED EL

I SV ER IG E

D a m m b i n d n i n g  av grusvägar har under de senaste åren skett i allt större 
omfattning. Olika medel ha använts: klorkalcium, sulfitlut och oljor. Samtidigt 
som dammfriheten ökats, har även en bättre väghållning och även i viss mån 
en minskning av kostnaderna för vägunderhållet uppnåtts.

A v Sveriges 88 ooo km allmänna vägar utgjorde grusvägarna vid 1939 års 
slut 84 000 km eller 95 %.  Dammbindningsmedel användes samma år på sam
manlagt 53 000 km eller 63 % av grusvägarnas hela längd. Dessutom användes 
dammbindningsmedel i viss omfattning i städerna. Tabell 1 ger en sammanställ
ning av förbrukningen av dammbindningsmedel under år 1939 enligt till väg- 
institutet lämnade uppgifter.1

Tabell 1.

Klorkalcium Rålut Ind.lut Torrlut Oljor

ton km ton km ton km ton km ton km

Landsbygden . . . . 82 368 50 526 47 728 2472 7 436 747 3° 22 4 667 1 106
S tä d e rn a ................. 6 0 15 2 092 6 7 1 6 75 9 54 1 2 1 30 15 265 126

Ton per km . . . . 1 . 6 8 2 1 . 4 9 - 7

Medan sulfitluten är en inhemsk produkt, äro övriga dammbindningsmedel 
importvaror.

Klorkalcium  har importerats från Belgien och Förenta Staterna. För vägända- 
mål har importen uppgått till mellan 7 och 8 miljoner kronor årligen.

Oljorna ha erhållits dels genom destillation inom landet av importerad berg
olja och stenkol, dels genom import, huvudsakligen av skifferolja från Estland. 
Totalmängden oljor, som använts under år 1939, uppgick endast till något mer 
än 5 % av den använda mängden klorkalcium.

Sulfitluten intager en särställning såtillvida, som den produceras helt och 
hållet inom landet. A v skilda grunder är det lämpligt att i nuvarande krisläge 
använda sulfitlut i stället för de importerade dammbindningsmedlen. Om sulfit- 
lut uteslutande skulle användas för dammbindning och samma dammbindning 
som nu skulle erhållas, erfordras ca 1.5 miljoner ton rålut, motsvarande ca 
150 000 ton torrsubstans. Den tillgängliga mängden sulfitlut under säsongen vid

1 Uppgifter från städerna ofullständiga.



normal drift är ungefär dubbelt så stor som den för dammbindning erforderliga 
mängden.

Under hela året framställes ungefär 6 gånger mera lut än som kan tagas i 
anspråk för vägändamål. Den vid pappersmassefabrikationen erhållna luten 
innehåller en relativt liten mängd, omkring 8— 15 % av substanser, som verka 
dammbindande. För den skull kan sådan lut, rålut, endast användas i fabriker
nas närhet, emedan transportkostnaden, hänförd till de dammbindande ämnena, 
snabbt stiger med avståndet. Genom koncentrering av luten erhålles indunstad 
lut. Därigenom får man möjlighet att transportera luten längre väg. Samtidigt 
vinnes, att den lättare kan lagras, varigenom större del av årets produktion kan 
utnyttjas.

Fig. 1. Sulfitlutbunden vägbana. Maskinblandad grus- 
lermassa, utlagd maj, foto 14 juli 1939.



F R A M S T Ä L L N IN G  AV S U L F IT L U T

Vid framställning av pappersmassa ur ved enligt den s. k. sulfitmetoden er- 
hålles som biprodukt en lösning, sulfitluten, vilken innehåller vedens bestånds
delar utom cellulosan i omvandlat och vattenlösligt skick. I den form den kom
mer från fabrikationen kallas den avlut (avfallslut). Halten av lösta ämnen i 
avluten varierar mellan 8 och 1 5 % av lutens vikt. Dessa ämnen bilda återstoden 
då man låter vattnet fullständigt avdunsta. Denna kallas torrsubstansen och 
dess vikt torrvikten. Huvudmängden av de lösta ämnena härstamma från träets 
vedämne. Dessutom finnas i luten sockerarter och med dem besläktade ämnen. 
En del av dessa sockerarter kunna bringas i jäsning under bildning av alkohol, 
vilken vid sulfitspritfabrikerna avdestilleras och tillvaratages i form av sulfit
sprit. Återstoden, som innehåller lutens alla beståndsdelar utom det jästa sockret, 
kallas jäst (utjäst) lut eller »slemp».

Luten innehåller en del sura beståndsdelar, vilka kunna bindas (neutrali
seras) med kalk eller krita. Sålunda behandlad lut kallas neutraliserad lut. Lut 
avsedd för vägändamål bör vara neutraliserad, emedan oneutraliserad lut på 
grund av halten av fria syror verkar frätande på metallföremål. Såsom en ge
mensam benämning för avlut, jäst lut och neutraliserad avlut användes ofta 
benämningen rålut — ehuru något oegentligt — vilken benämning bibdhålles i 
denna publikation.

Rålut kan koncentreras, vanligen genom att man helt eller delvis kokar bort 
vattnet (indunstning). I vissa fall koncentreras luten genom frysning. Före in- 
dunstning liksom före jäsning måste luten neutraliseras. Indunstningen sker van
ligen till en halt av omkring 50 % torrsubstans. Den 50-%-iga luten saluföres 
i allmänhet under benämningen indunstad lut eller tjocklut. Lut med annan halt 
av torrsubstans förekommer även i handeln. Den indunstade luten är en tjock
flytande, mörkfärgad och starkt klibbande vätska, som luktar svagt aromatiskt. 
A v  denna lut kan man genom vidarebehandling i värme framställa mera vatten
fattiga produkter. När vattenhalten är lägre än omkring 10 %, är luten vid 
vanlig temperatur fast och kallas torrlut. Den vattenfria torrsubstansen tager 
upp vatten ur fuktig luft.

Man bestämmer enklast halten av torrsubstans i luten genom att bestämma 
dess specifika vikt d. v. s. vikten av en liter lut.

Sammanhanget mellan den specifika vikten, ofta uttryckt i grader Baumé 
(°Bé) och torrsubstanshalten framgår av tabell 2 samt av figur 2.



Tabell 2.

Fig. 2. Sammanhanget mellan 
specifik vikt, grader Baumé 

och sulfitlutens halt av 
torrsubstans.

Specifik vikt Halt av 

torrsubstans i %Kg/lic Grader Baumé

I .O I 1.5 2
1.0 2 3 4
1.03 4 6
I.04 5-s 8
1.05 7 10

I.06 8 12
I.07 9*5 14
I.08 1 1 16
I.09 12 18
I . I O 13-5 20

I. I 2 15 22

I-I 3 16.5 24
I.I  4 1 8 26

I*1 5 19 28
I.16 20.5 30

I .i  8 22 32
I .19 23 34
I.20 24 36
1 .2 1 2 5 38
I.22 2 6 40

I.23 27 4 2
I.24 28.5 44
I.26 3° 46
I.27 3 i 48
I.28 32 50

I.30 33-5 52
1*3 1 34 54
I.32 35 56
1-33 36 58
1-35 37 60

I.36

00r 62

1-37 39 64
I.38 40 66
I.40 41 68
I.4 1 4 2 70



Den specifika vikten för tekniska produkter angives ofta såsom grader Baumé, i 
stället för vikten av en liter. Dessa grader hänföra sig till en av Baumé uppställd god
tycklig specifik viktskala. I tabell 2 är upptagen den grad Baumé, som svarar mot 
en viss specifik vikt. Denna bestämmes för sulfitlut bekvämast med en areometer, som 
antingen kan vara graderad i specifik vikt eller i grader Baumé. Sedan den specifika 
vikten är bestämd erhåller man lutens koncentration ur tabell 2 eller figur 2. Sambandet 
mellan den specifika vikten och torrsubstanshalten kan dock variera något för skilda 
sorter av sulfitlut.

En översikt av i handeln förekommande sorter av sulfitlut ges i tabell 3.

Tabell 3.

Spec, vikt Grad Baumé Halt av torrsubstans

Rålut:
Avlut, oneutraliserad.............. 1 . 0 6 8° 12  %
Neutraliserad a v l u t ................. 1 . 0 6 8° 12 %
Jäst lut eller s le m p ................. 1 . 0 5 7° 10 %

In dunstad lut:
Indunstad lut 15 0 B é .............. 1 . 1 2 15° 22 %

Tjocklut:
Indunstad lut 30° B é .............. 1 . 2 8 32° 50 %

Torrlut: ..................................... — — 9 °  %

Råluten har tidigare icke haft något ekonomiskt värde. För den skull har 
man låtit den flyta bort i åar och älvar. På grund av kemiska och biologiska 
söderdelningsprocesser åstadkommer luten i dessa oangenäma och skadliga verk
ningar. Tillvaratagandet av luten är därför ett allmänt intresse. Icke minst före
faller det vara ett nationalekonomiskt slöseri att låta ungefär 50 % av vedens 
torrsubstans på detta sätt gå förlorad.

O m  s u l f i t l u t e n s  k e mi .

För att framställa pappersmassa enligt sulfitmetoden kokar man träflis från granved 
med en lösning, kallad koksyra. Denna innehåller surt kalciumsulfit (det sura saltet av 
svavelsyrlighet och kalciumoxid), och framställes av kalk och svavelsyrlighet. K ok
ningen har till ändamål att upplösa träets vedämne, ligninet, så att cellulosafibrerna 
frigöras. Det är de senare, som genom lämplig vidarebehandling bilda pappersmassa 
och papper. Då kokningen är avslutad, låter man sulfitlösningen, sulfitluten, avrinna ur 
kokaren, den kallas då även rålut (avfallslut). En del av luten blir kvar i kokaren, 
uppsugen av pappersmassan och avlägsnas vanligen från denna genom tvättning med 
vatten. Omkring hälften av luten borttages i allmänhet på sistnämnda sätt och avgår 
med det bortgående tvättvattnet utan att tillvaratagas. Råluten innehåller, förutom 
kalciumsulfit och en del kalciumsulfat, vedens beståndsdelar, utom cellulosa, vilka under 
kokningen kemiskt påverkats av sulfitet, varvid vattenlösliga kemiska föreningar bildats.



Mängden och arten av lösta ämnen i råluten variera något beroende på den använda 
vedens egenskaper och på det sätt kokningen ledes. Under kokningen bildas ur svavel- 
syrligheten och vedens lignin ett lösligt ämne, kallat lignosulfonsyra. Varken ligninets 
eller lignosulfonsyrans kemiska natur har man ännu lyckats att klarlägga. Huvud
mängden av de lösa ämnena, ca 75 %, utgöras av lignosulfonsyrans kalciumsalt. Res
ten utgöres av sockerarter och med dem besläktade ämnen. Dessa härstamma från 
hemicellulosorna i veden, cellulosaliknande ämnen, som sönderdelats under kokningen. 
Omkring 10 % av de fasta beståndsdelarna i luten bestå av jäsbara sockerarter. I ringa 
mängd förekomma några andra ämnen såsom ättiksyra och myrsyra.



SU LFITLU TEN S E G E N SK A P E R  SOM DAMM- 

BIN D N IN G SM E D E L

Sulfitlutens dammbindande effekt beror på, att lutsubstansen verkar som lim 
och sammankittar partiklarna i slitlagret även i torrt tillstånd. T ill sitt verk
ningssätt skiljer sig luten sålunda helt från de hygroskopiska salterna (klorkal- 
cium), vilka binda dammet genom den av saltet i vägbanan kvarhållna fuktig
heten.

I likhet med den klorkalciumbundna vägbanan angripes den lutbundna väg
banan av vatten, så att hållfastheten minskas, och bindemedlet urtvättas, ehuru 
denna process sker långsammare med lut än med klorkalcium vid väl samman
satt vägbana. I jämförelse med klorkalcium ökar sålunda luten i avsevärd grad 
vägbanans stabilitet och motståndsförmåga mot vatten.

Genom sin vattenlöslighet ger sulfitluten liksom klorkalcium en efter vatten- 
begjutning hyvelbar vägbana; men vägbanan är i allmänhet mer svårhyvlad och 
i torrt tillstånd icke alls hyvelbar. — Sulfitluten är ett hudbildande dammbind- 
ningsmedel, dock ej i tillnärmelsevis så utpräglad grad som de hudbildande 
oljorna.

Vid användning av sulfitlut såsom dammbindningsmedel bör ledprincipen 
vara, att på bästa sätt utnyttja lutens specifika egenskaper, dess goda cemen- 
teringsverkan samt dess relativa motståndsförmåga mot vatten, trots dess vatten
löslighet. Dessa egenskaper kunna under vissa betingelser verka ofördelaktigt, 
under andra fördelaktigt. Sålunda är exempelvis god cementeringsverkan i torka 
förutsättningen för en hållfast, väl bunden trafikyta, vilken kan uppnås under 
förutsättning av väl graderat, ibindjordsrikt grusmaterial. Dåligt sammansatt, 
bindjordsfattig vägbana däremot, vilken genom riklig saltning och upprepad 
hyvling skulle kunna hållas i någorlunda gott skick, blir genom lutbehandling 
hård och svårhyvlad men icke tillräckligt hållfast.

Lutens vattenlöslighet, som möjliggör hyvling efter regn eller bevattning är 
såtillvida ofördelaktig, som den medför iborttvättning av bindemedlet. Denna 
bindemedelsförlust kan emellertid starkt minskas genom förbättring av vägba
nans sammansättning, framförallt genom lertillsats, emedan lutens bindeämnen 
då i långt högre grad kvarhållas.



Dessa lutens specifika egenskaper, vilka ställa andra krav på vägbanesamman- 
sättning och underhållsförfarande än klorkalcium, ha tidigare i många fall icke 
beaktats, vilket torde vara orsaken till de mindre goda erfarenheter av sulfitlut, 
som flerstädes erhållits såsom resultat av sporadiska försök, vid vilka en för 
bindemedlet avpassad teknik icke tillämpats. Dessa tekniska krav, vilka enligt 
omfattande praktisk erfarenhet möjliggöra synnerligen goda resultat med sulfit
lut såsom dammbindningsmedel, beskrivas närmare under kapitlet »Arbetsanvis- 
ningar för behandling med sulfitlut».



AN VÄN D N IN GSO M RÅD EN  FÖR SULFITLUTEN

För närvarande finnes icke möjlighet att i större utsträckning framställa in
dunstad lut eller torr lut. Om man önskar använda sulfitlut i ökad omfattning, 
är man därför f. n. hänvisad till rålut.

Kostnaden iför råluten utgöres till stor del av kostnad för transport av luten 
från fabriken till användningsplatsen. Man kan av ekonomiska skäl icke använda 
råluten annat än inom ett visst område närmast tillverkningsplatsen. Det är av 
intresse att klarlägga den ekonomiska gränsen för rålutens användning jämfört 
med klorkalcium. I det följande göres en kalkyl i syfte att utreda denna fråga.

För att jämföra kostnaden av sulfitlut- och klorkalciumbehandling bör jämfö
relsen lämpligen ske mellan halten torrsubstans i luten och klorkalciummängden.

Enligt den praktiska erfarenhet, som finnes rörande åtgången av sulfitlut och
klorkalcium vid samma traifikbelastning och vägstandard, kan man uppskatta, 
att i ton klorkalcium i genomsnitt motsvarar ca 1,5 ton torrsubstans lut. I det 
följande användes detta omvandlingstal.

Kostnaden för luten utspridd på vägen sammansättes av inköpspriset och av 
transportkostnaden, den senare beroende av transportlängden. Man finner, att 
kostnaden för luten kan uttryckas genom följande formel:

j  a • 100 , b • 100 7 ,  Nk = —   j _ . d . . . (1),
P P

där k =  kostnaden pr ton torrsubstans, 
a =  inköpspriset för luten i kr/ton, 
p =  lutens torrsubstans i %, 
b =  transportkostnad pr tonkm, 
d =  transportlängd i km.

Rålut har i sin egenskap av värdelös avfallsprodukt hittills i de flesta fall 
kunnat hämtas av vägdistrikten kostnadsfritt. För rationell användning av rå
luten såsom dammbindningsmedel kräves emellertid vissa åtgärder för dess neu
tralisering, magasinering och avtappning. Man bör måhända därför vid en gene
rell kalkyl upptaga ett visst inköpspris för råluten, exempelvis a =  1: 50 kr. 
pr ton. Såsom medeltal för torrsubstanshalten kan sättas p =  12 %. Transport
kostnaden kan beräknas till b =  0.15 kr. pr tonkm (tom returkörning inberäk
nad), ett pris, som har erhållits vid användning i stor skala och vid god orga
nisation. Ekvationen blir med dessa värden insatta:

k =  12.5 +  1.25 d  (2)



Fig. 3. Områden, som kunna försörjas med rålut. Siffrorna 
beteckna sulfitfabriker, se tabell 4.



Om priset på klorkalcium inkl. spridning sättes till 100 kr per ton, och i ton 
klorcalcium antages motsvara 1.5 ton torrsubstans sulfitlut, blir transportlängden 
d =  43 km. Om transportlängden är större än 43 km, blir det billigare att an
vända klorkalcium. Är avståndet mindre, är luten billigare — allt under förut
sättning av de ovan antagna enhetskostnaderna. I det fall, att luten erhålles 
gratis vid sulfitfabriken, blir det ekonomiska avståndet för luten 50 km. K alky
len är givetvis genomsnittlig och är utförd utan hänsyn till lokala skillnader, 
såsom underhållskostnad, m. m. Såsom medelvärde torde det emellertid vara 
lämpligt att räkna med 40 km som gränsavstånd för det område från produk
tionsorten, inom vilket man med ekonomisk fördel kan använda rålut.

Med detta antagande som grund — alltså genomsnittligen 40 km från sulfit
fabriken som ekonomisk gräns för transport av rålut — och med hänsynstagande 
till de olika sulfitfabrikernas normala produktion av lut under sommarmåna
derna har väginstitutet verkställt en utredning rörande sulfitlutens möjliga an
vändningsområde i vårt land. Resultatet av denna utredning framgår schema
tiskt av fig. 3 som sålunda visar de områden av landet, som under angivna förut
sättningar kunna försörjas med rålut (oneutraliserad eller neutraliserad avlut, 
»slemp»). Siffrorna ange sulfitfabrikerna, vilkas namn återfinnas i tabell 4.

Tabell 4. Sulfitfabriker i Sverige/  numren avse kartan fig. 2.

1. Hjerpen 17- Essvik 33. Sörstafors 49. Loddby
2. Hissmofors 18. Ström 34. Koppom. 50. Munkedal
3. Ulriksfors I 9- Iggesund 35. Jössefors . 51. Vargön
4. örviken 20. Bergvik 3 6. Forshaga 52. Göta
5. Robertsfors 2 1. V all vik 37. Edsvalla 53. Papyrus
6. Hörnefors 22. Girycksbo 38. Slottsbron 54. Munksjö
7. Domsjö 23- Kvarnsveden 39. Skoghall 55. Brusafors
8. Köpmanholmen 24. Storvik 40. Kyrkebyn 56. Oskarström
9. Kramfors 25* Mackmyra 41. Billerud 57. Rydö

10. Svanö 2 6. Korsnäsverken 42. Bengtsfors 58. H ylte
1 1 .  Utansjö 27- Skutskär 43. Långed 59. Ohs
12. Sund 28. Fredriksberg 44. Åsensbruk 60. Böksholm
13. Fagervik 29. Ställdalen 45. Laxå 6 1. Emsfors
14. Ortviken 3°* Thurbo 46. Katrinefors 62. Strömsnäs
15. Svartvik 3 1 - östanfors 47. Skärblacka 63. Lessebo
16. Nyhamn 32- Hallsta 48. Fiskeby 64. Konga

Indunstad lut kan tåla större transportkostnad än rålut. För sådan lut in
verkar däremot inköpspriset på ett avgörande sätt.

Inköpspriset på indunstad lut äro starkt varierande, beroende på indunstnings- 
grad och framställningssätt. Huvudparten av kostnaden utgöres av kostnaden 
för bränsle odh kraft som erfordras för lutens koncentration genom bortskaffning 
av vatten.

1 Från Brusewitz, Nordisk Papperskalender 1939/40.



Transportkostnader för indunstad lut kan icke anges generellt utan måste 
undersökas från fall till fall. Vid större transportavstånd ifrågakommer andra 
transportmedel än lastbil (järnväg, fartyg) iför huvuddelen av transportlängden, 
varefter kan följa lokal biltransport av den koncentrerade luten, därefter ut
spädning med vatten, samt slutligen biltransport av den utspädda luten.

Totalkostnaden måste beräknas i varje särskilt fall, varvid följande uppgifter 
kan ge någon ledning.

Den vanligast förekommande typen är indunstad lut med ca 50 % torrsub- 
stanslhalt eller 30° Baumé (»tjocklut»), vilken under senare år i regel kunnat 
levereras för ca 25 kr/ton fritt fabrik, motsvarande ca 50 kr/ton torrsubstans. 
Härtill kommer eventuell järnvägs- eller båtfrakt till vägdistriktets avhämt- 
ningsplats, varifrån luten transporteras per bil, antingen först i koncentrerad, 
därpå utspädd form eller endera, beroende på de lokala förhållandena. Bil
transportkostnaden för den koncentrerade luten blir ca o: 30 kr per tonkm, 
räknat per ton torrsubstans.

Fig. 4. Spridning av lut från på lastbilflak monterad tunna (jfr fig. 5).



A RBETS A N V ISN IN G A R  FÖR BEH A N D LIN G  

MED SU LFITLU T

Förutsättningarna för gott resultat av dammbindning med sulfitlut, samt de 
arbetsprinciper, som därvid måste följas, framgår bäst genom en jämförelse 
mellan klorkalcium och sulfitlut ur denna synpunkt.

Jämförelse mellan klorkalcium och sulfitlut som 

dammbindningsmedel.

Klorkalcium håller vägbanan fuktig, varigenom dammet bindes. Dess verkan 
blir störst på väl graderad, bindjordsrik vägbana, som uppfyller kraven på god 
vägbanesammansättning (se Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Arbets

beskrivning för byggnad och underhåll av slitlager av grus. T yp: •

Även på bindjordsfattig, stritt grusig eller sandig vägbana verkar saltet för
månligt, i det att dammning och benägenhet för korrugering dämpas. Därjämte 
blir vägbanan lättare att hyvla genom den av saltet åstadkomna fuktigheten, 
varvid det losshyvlade materialet även lättare packar sig.

Sulfitlutens dammbindande effekt beror däremot på, att luten verkar som 
lim, och sålunda sammankittar partiklarna även i torrt tillstånd. En lutbehandlad 
vägbana i torrt tillstånd är hård och svår att hyvla, varjämte det losshyvlade 
materialet icke ånyo låter sig packa, förrän efter fuktning genom regn eller 
vattning.

Om vägbanan är väl graderad och bindjordsrik, så att densamma i packat 
tillstånd ifår stor täthet, blir lutens bindverkan mycket god. Luten samman
kittar nämligen vägbanan till ett hårt slitlager av hög hållfasthet. I torrt till
stånd motstår en sådan vägbana trafikens inverkan under lång tid. Vid regn
väder uppmjukas den endast långsamt och i ringa grad, varjämte lutsubstansen 
kvarhålles och blott långsamt bortlakas.

Om vägbanan icke äger god, bindjordsrik sammansättning, som möjliggör tät 
packning, blir bindverkan av luten så ringa, att materialet i torka lätt rives loss 
av trafiken. Vägbanan blir korrugerad samt, genom nötningar i det lösta ma
terialet, efter hand allt starkare dammande. Vid regnväder intränger vattnet 
fort i den föga täta vägtbanan och upplöser densamma. Djupa potthål uppstå 
lätt, varjämte i sådant fall lutsubstansen snabbt bortsköljes.



En praktiskt väsentlig skillnad mellan klorkalcium och sulfitlut är, att på 
bindjordsrik vägbana klorkalcium ej sällan (särskilt i händelse av * skiff errikt 
material) kan befordra smetighet eller ävjebildning vid ihållande regnväder, 
medan sulfitlut i sådant fall verkar stabiliserande, och minskar tendensen i detta 
avseende. Den största praktiska skillnaden mellan klorkalcium och sulfitlut lig
ger dock i deras olika inverkan på vägbanans hyvelbarhet i torka. Klorkalcium 
underlättar väghållningen även på dåliga, bindjordsfattiga grusbanor, vilka ge
nom upprepad hyvling kunna hållas någorlunda jämna. Sulfitlut däremot ställer 
avsevärt större krav på god vägbanesammansättning och fordrar sparsam hyv
ling, utiförd vid lämplig tidpunkt.

Vid övergång (från klorkalcium till sulfitlut som dammbindningsmedel måste 
nödvändigheten av rätt sammansättning av vägbanan noga beaktas. I annat fall 
torde misslyckande icke kunna undgås.

Vägbanans sammansättning.

Som ovan framhållits, erfordras för gott resultat en lämpligt sammansatt, 
bindjordsrik vägbana.

Sammansättningen av slitlagret bör, åtminstone till ett par cm djup, vara så
dan, att siktkurvan faller inom »idealgruszonen» (mellan de heldragna linjerna 
i diagrammet fig. i i ovannämnda arbetsbeskrivning, helst nära dess övre gräns).

Vägar, som avses att dammbindas med sulfitlut, böra därför närmare under
sökas med avseende på slitlagrets sammansättning, främst bindjordshalten, var
vid i erforderliga fall provtagning av vägbanematerial (ca o—2 cm djup) samt 
siktanalys bör utföras (varvid observeras, att siktningen måste utföras som s. k. 
tvättsiktning).

Sådana vägsträckor, som äga tillräcklig bindjordshalt och som vanligen äro väl 
bundna och motståndskraftiga mot korrugering, kunna med gynnsamt resultat 
lutbehandlas, utan att nytt material bdhöver tillföras. Dock bör vägen i erforder
lig grad avjämnas genom hyvling och sladdning vid lämplig väderlek, med 
föregående utfyllning av djupare potthål medelst bindjordsrikt material.

Vägsträckor, som äga för låg bindjordshalt och som därför lätt bli korru
gerade, böra tillföras bindjord i erforderlig mängd. Sådan bindjordstillsats bör 
såvitt möjligt ske under någorlunda fuktig, men ej starkt regnig väderlek, t. ex. 
på förhösten eller tidigt på våren. Tillföres bindjorden vid torka, bör vattning 
utföras. Mycket lämpligt är därvid att vattna med lut (rålut eller starkt utspädd 
indunstad lut), att sålunda påföra bindjorden omedelbart före första lutbehand
lingen. Den tillförda bindjorden bör i samtliga fall genom hyvling inblandas i 
gruset samt väl avjämnas.

Om vägbanan är mycket starkt nedsliten, ned till bärlagret, bör helt nytt slit
lager påföras, bestående av såväl bindjord som grus. Därvid bör dock tillses, 
att slitlagret icke utföres tjockare än att full komprimering av hela tjockleken 
uppnåtts före lutens spridning.



Spridning av flytande lut.

Luten sprides från tank, försedd med spridarramp (se fig. 3). Luten bör vid 
spridningen vara tillräckligt tunnflytande, såväl med hänsyn till nedträng- 
ningen i vägbanan som till utrinningen genom självtryck ur spridarrampen. Den 
praktiska erfarenheten synes visa, att högre koncentration än ca 1 5 0 Bé icke är 
lämplig. Rålut och måttligt koncentrerad lut, t. o. m. 1 5 0 Bé, kunna sålunda 
spridas direkt; starkare koncentrerad lut bör före spridningen utspädas med 
vatten.

Den grad till vilken koncentrerad lut vid spridningen bör utspädas är bero
ende av de lokala förhållandena; främst vägbanans beskaffenhet och tillstånd 
(hård eller fast, eller relativt lucker, resp. torr eller fuktig vägbana), väderleken, 
blandningsanordningarna samt möjligheten att erhålla vatten och verkställa ut
spridningen i närheten av utspridningssträckan, tillgång till spridaraggregat etc. 
I allmänhet gäller, att luten bör spridas relativt tunnflytande (ej över io ° Bé) 
i följande fall: när vägbanan är mycket tät och torr; när uppmjukning för efter
följande hyvling är önskvärd (särskilt vid sommarunderhåll av relativt rikligt 
lutbehandlad vägbana).

Vid utspädning måste tillses, att god blandning erhålles, så att icke partier 
av oupplöst tjocklut tilltäppa spridarrampen. Luten sprides med jämn hastighet, 
till den myckenhet som vägbanan kan mottaga utan att luten i avsevärd grad 
rinner av. På fast, tät vägyta är denna mängd ca 1 lit/m2 men kan på lucker 
vägyta höjas till 2 lit/m2, undantagvis än mer.

Vid första behandling av en icke förut lutbunden vägbana är det av vikt, att 
— särskilt om behandlingen sker under vår-, sommarsäsongen — från början 
giva vägbanan tillräckligt stor lutmängd, så att en hållfast lutrik hud av någor
lunda tjocklek erhålles. Detta kan uppnås endera genom upprepade lutbéhand- 
lingar med allenast några timmars mellanrum — gärna i förening med hyvling 
under mellantiden av den genom luten uppmjukade ytan — eller genom upp
luckring av ytan till högst 1 cm djup, resp. påförande av ett tunt lager pinnmo 
eller gammal vägbana till några mm (allra högst 1 cm) tjocklek, varigenom stor 
lutmängd kan kvarhållas och snabbt uppsugas. (Därvid är dock av stor vikt, 
att det lösa lagret icke blir för tjockt. Är lagret alltför tjockt erhålles en lös, 
icke rotad luthud som av trafiken snabbt sönderbrytes och avskalas.) Vid ut
förandet kan även i större eller mindre grad mekanisk inblandning tillämpas, 
endera genom blandning medelst hyvel etc. på vägbanan, eller genom verk
blandning av grus och lera, varvid sulfitluten tillsättes massan vid blandnings- 
verket och därefter utlägges.

Spridning av torrlut.

Torrlut i form av pulver eller flingor, kan spridas på samma sätt som klor
kalcium. Dock är det oundgängligen nödvändigt, att vägbanan hålles starkt fuk
tig under tiden närmast efter spridningen, så att torrluten kan lösas (»smälta»).



Synnerligen lämpligt är, att sprida torrluten efter regn, när vägbanan är fuktig, 
önskvärd är en viss mekanisk nedblandning i vägbanan, genom hyvling eller 
sladdning till någon cm djup, eller ock, att luten sprides i samband med grusning.

Erforderlig lutmängd.

Den lutmängd, som erfordras för god dammbindning, varierar i hög grad med 
förhållandena, främst vägens byggnadssätt och läge, vägbanans sammansättning, 
klimatförhållandena och trafikens styrka.

1. Vägbanor av vanlig typ , med pinnmo som bind jord. Den årliga åtgången 
utgör, om dammbindningen skall vara tillfredsställande:

a) på starkare trafikerade grusvägar med någorlunda god vägbanesamman- 
sättning, omkring i kg/m2 torrsubstans (ca 8 å io lit/m2 rålut), i svårare fall upp 
till 1.5 och 2 kg/m2.

b) på vägar med relativt svag trafik omkring 0.5 kg/m2 torrsubstans, mot
svarande ca 4 å 5 lit/m2 rålut.

Fördelningen på de olika spridningarna och dessas antal kan variera. I all
mänhet gäller, att på våren ca hälften av den erforderliga årskvantiteten bör 
spridas. Normalt torde åtgå ca 0.3— 0.5 kg/m2 torrsubstans (motsvarande ca 2 K 
å 5 lit/m2 rålut) vid första behandlingen. Spridningarnas antal bli i regel störst, 
där rålut användes, på grund av rålutens ringa koncentration, varigenom stor 
sammanlagd vätskemängd erfordras, vilken måste uppdelas på ett betydande an
tal spridningar. På starkt trafikerad väg kan sålunda normalt erfordras 6 å 8, 
upp till 10 spridningar per säsong; på svagare trafikerad väg blir i motsvarande 
grad spridningarnas antal färre. De vattenmängder, vilka vid rålutbehandling till
föras vägbanan, kunna dock nyttiggöras på så sätt, att erforderlig avjämning ge
nom hyvling och sladdning verkställes, när vägbanan är uppmjukad efter lut
spridningen.

2. Vägbanor, vilka hava lera som bind jord. Är lerblandningen riktigt samman
satt, blir lutåtgången väsentligt mindre, beroende på lerans täthet odh höga bind- 
kraft. Lera i vägbanan förmår sålunda i viss utsträckning kvarhålla luten. För 
första behandling erfordras, om luten inblandas i massan, omkring 10 kg torr
substans (ca 20 kg 30° Bé) per kubikmeter; om luten sprides på vägbanan ca
0.15 kg/m2 torrsubstans eller 1.2 å 1.5 lit/m2 8° Bé. Den årliga åtgången blir, 
enligt hittillsvarande erfarenheter, på starkare trafikerade vägar i regel endast 
två å tre spridningar per säsong, varje gång med ca 1 lit/m2 rålut, eller till mot
svarande styrka (ca 8° Bé) utspädd lut, sålunda tillhopa ca 0,4— 0,25 kg/m2 
torrsubstans; vid svagare trafikbelastning i motsvarande grad mindre.

Ovanstående uppgifter beträffande erforderliga lutmängder äro endast unge
färliga i det särskilt den årliga underhållsförbrukningen i mycket hög grad 
varierar med de lokala betingelserna.



Underhåll av sulfitlutbehandlad vägbana.

Som ovan framhållits, skall sulfitlutbehandlad vägbana i största möjliga om
fattning underhållas medelst ifyllning (flickning) av uppkommande potthål och 
sår, och endast sparsamt medelst hyvling. I all synnerhet är detta fallet där 
indunstad lut användes; vid underhåll med rålut eller jäst lut tillåter den till
förda stora vattenmängden ofta upprepad hyvling.

Flickning. Flickningsunderhållet bör avse att på ett tidigt stadium utfylla 
uppkomna smärre hål och sår i slitlagret, innan dessa i samband med regnväder 
av trafiken hunnit fördjupas och mångfaldigas. En sådan ofta upprepad snabb 
översyn, med lagning av relativt fåtaliga och obetydliga skador, innebär mindre 
arbets- och materialkostnad än sällan och för sent utförd flickning av svårt ska
dade, med potthål genomsatta vägbanor.

T ill flickning bör användas bindjordsrikt material: krossad pinnmo, eller 
pinnmoblandat grus, resp. krossgrus-lerblandning. Såvida icke flickningen sker 
i samband med allmän lutbehandling av vägbanan, böra flickningarna separat 
lutbevattnas, eller flickningsmaterialet på förhand blandas med lut.

H yvling  eller sladdning bör endast utföras, om allmän avjämning erfordras, 
och får under inga omständigheter utföras på torr vägbana. Under den torrare 
årstiden kan erforderlig hyvling lämpligen ske kort efter företagen lutbevatt
ning, av vilken vägbanan uppmjukats.

Grus- och bindjord. »Grusning» i gammal mening såsom underhållsåtgärd bör 
vid sulfitlutbehandlad väg utföras med särskild sparsamhet och försiktighet. 
I regel erfordras bindjord still sats, emedan sulfitlutunderhåll ovillkorligen kräver 
bindjordsrik vägbanesammansättning. Första åren efter övergång till sulfitlut 
erfordras sålunda i allmänhet endast eller i övervägande grad bindjordstillsats 
samt ingen eller blott obetydlig grusning. Sedan önskad sammansättning hos 
vägbanan uppnåtts, skall materialunderhållet ske med grus och bindjord i erfor
derlig proportion.



O R G A N ISA T O R ISK A  FÖ R Ä N D R IN G A R  VID 

Ö V ERG Å N G  T ILL  SU LFITLU T- 

U N D E R H Å L L

övergång till användning av sulfitlut i större skala medför vissa tekniskt orga
nisatoriska omläggningar, framförallt i två avseenden, nämligen:

dammbindningsmedlets anskaffande, förvaring, transport och utspridning; 
samt

principerna för grusvägbanans avjämning och övrigt underhåll.
1. Transporttankar med spridaranordning måste anskaffas i erforderligt antal. 

Tankarna utföras lämpligast av trä, endera cylindriska enligt fig. 5 och 6, eller 
lådformade, samt med enkla anordningar för snabb på- och avmontering från 
lastbilsflaken. Tankstorleken beror på tillgängliga lastbilar; lämplig normalstor
lek är 4 m3.

Där rålut användes, vilken avhämtas direkt från produktionsplatsen, är det 
av vikt, att kunna påräkna oavbruten tillgång av erforderliga kvantiteter, sär
skilt under våren och försommaren, då största lutmängden bör spridas. För att 
säkerställa luttillgången kan det i flera fall vara nödvändigt att anordna för- 
rådscisterner eller förrådsdammar på produktionsplatsen, vari under lämpliga 
tider lutöverskottet uppsamlas att användas såsom utjämnande reserv.

Där indunstad lut skall användas (vanligen blott på längre avstånd från pro
duktionsplatsen), böra förrådstankar av erforderlig kapacitet anläggas på lämp
liga platser inom distriktet, såvida ej säkerhet finnes, att leverans kan ske om
gående vid behov. Under alU omständigheter bör ett mindre reservförråd finnas 
inom distriktet. Därjämte krävas anordningar för lutens utspädning med vatten, 
vilken kräver intensiv, mekanisk omblandning. Härför kunna olika principer 
tillämpas, såsom genomblåsning med tryckluft, mekanisk propelleromrörare etc. 
En stundom använd anordning är en centralt i spridartanken anbragt, längs- 
gående, vridbar axel med därpå fästa propellerblad. Axeln kringvrides medelst 
handvev. Härigenom har fullgod blandning visat sig lätt och snabbt kunna 
uppnås. A v vikt är, att vattnet påfylles först och luten sedan, så att ej den tunga 
luten samlas i rampen.

2. Grusvägunderhållet ändras med hänsyn till lutens egenskaper. Största av
seende fästes vid rätt sammansättning av vägbanan, så att bindjordshalten blir 
tillräckligt hög. Hyvling och sladdning utföras blott, när vägbanan är väl genom- 
fuktad, varjämte större hål flickas med bindjordsrikt material före hyvlingen. 
I allmänhet skall dammbindning med sulfitlut medföra, att hyvlings- och sladd- 
ningsarbetet i viss mån inskränkes, medan ökad vikt lägges vid omsorgsfullt ut-



Fig. 5. Luttunna.



Fig. 6. Detalj av bandlås (2 alternativ).
Efter ritning erhållen av AB Vattenbyggnadsbyrån.



förd flickning. Organisationen av detta flickningsunderhåll är av största bety
delse för gott tekniskt och ekonomiskt resultat.

övergången till användning i ökad omfattning av sulfitlut som dammbind- 
ningsmedel kräver, som av ovanstående framgår, relativt obetydlig materielan- 
skaffning, men däremot väsentligt ökade krav på vägbanesammansättningen, 
samt noggrant följande av de förändrade principerna för underhållet.

Alldeles oavsett krissituationens tvång till användning av inhemska produkter, 
samt den även för normala förhållanden gällande önskvärdheten av att finna an
vändning för sulfitindustriens oerhörda mängder av avfallslut, synes det vara en 
betydande vägteknisk fördel att starkt öka användningen av sulfitlut som damm- 
bindningsmedel. Våra grusvägar ha i så stor utsträckning under senare år för
bättrats i riktning mot väl graderad, bindjordsrik sammansättning, att fullgod 
bindverkan med sulfitlut kan erhållas. Genom sulfitlutens stabiliserande effekt 
kan bindjordshalten och därmed hållfastheten i torka ökas utan uppmjukning 
eller slirighet i regn och tjällossning. Synnerligen viktigt är även, med hänsyn till 
vintertrafikens omfattning, att sulfitlut ger god dammbindningsverkan också på 
hårdfrusna, bara vägbanor, där klorkalcium är i det närmaste verkningslöst.

Hela tendensen i grusvägteknikens utveckling visar i riktning mot fastare, 
sällan hyvlade, mer beläggningsartade grusslitlager, och i denna utveckling är 
användningen av sulfitlut ett värdefullt led.
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