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INLEDNING

F ö r  A T T  B E S T Ä M M A  viskositeten* eller konsistensen hos bituminösa bin
demedel använder man i praktiken ett flertal olika apparater och arbetsförfa
randen, vilka icke ge d i r e k t jämförbara mätvärden. Vissa av de använda me
toderna äro ur teoretisk synpunkt mindre lämpliga, men användas trots detta, 
enär de äro av gammalt datum och internationellt kända. Svårigheter ha före
legat att finna en teoretiskt godtagbar och praktiskt användbar ersättning för 
dessa gamla metoder bl. a. av den orsaken, att bindemedlens viskositet varierar 
inom så vitt skilda gränser, att en för alla fall gemensam praktisk provnings- 
metodik icke kunnat åstadkommas.

Det är emellertid av stor betydelse att kunna jämföra resultaten, som erhållas 
med de olika provningsmetoderna. Indirekt kan, såsom visas i det följande, jäm
förelsen ske på grafisk väg.

Ett försök i detta syfte var Hoepfner och Metzgers mjukhets skala? publice -̂ 
rad år 1929 och närmare beskriven i väginstitutets medd. 34 (fig. 1). Bindemed
len karakteriserades av droppunkt och stelningspunkt. Avståndet mellan dessa 
punkter delades i 100 lika grader, och alla andra viskositetsbestämningar hänför
des till dessa, s. k. Hoepfner-Metzgergrader, genom empirisk kalibrering av resp. 
instrument. Hoepfner-Metzgergraderna voro arbiträrt valda och icke fysikaliskt 
definierade storheter, vilket var en olägenhet. Skalan var emellertid betydelse
full, enär den var ett av de första försöken att bringa reda i virrvarret av mät
metoder.

En jämförelse mellan olika praktiska mätmetoder kan även ske med hjälp av 
den fysikaliskt definierade enheten för absolut viskositet. De mätvärden, som er
hållas med de i praktiken använda viskosimetrarna, skola i så fall omräknas 
till absolut viskositet, vilket ofta är möjligt med tillhjälp av teoretiskt beräknade 
eller experimentellt funna formler eller tabeller. Enär man lyckats uppställa 
formler, som ange hur den absoluta viskositeten varierar med temperaturen, blir 
det efter omräkningen av mätvärdena till absolut viskositet även möjligt att 
jämföra mätningarna med varandra i sådana fall, då mätningarna skett vid

* Ordet viskositet (segflutenhet) användes här och i fortsättningen enligt vedertaget språk
bruk inom vägtekniken och betyder således ej blott viskositeten i absolut fysikalisk mening 
utan även de mätvärden, som direkt erhållas med tekniska viskosimetrar av olika slag. M ät
värdena äro oftast mer eller mindre invecklade funktioner av den fysikaliska viskositeten 
(jfr sid. 6 och följande). Ordet konsistens, som har en odefinierad, vidsträcktare betydelse än 
viskositet, användes som sammanfattande benämning på flytningsegenskaperna, antingen dessa 
äro av viskös eller av elastisk-plastisk natur (se sid. 8). Ordet ingår i benämningen på vissa tek
niska viskosimetrar (se sid. 18).

3 Sifferbeteckningen hänvisar till litteraturförteckningen på sid. 4 6.



olika temperatur. För att underlätta omräkningen har man upprättat s. k. tempe
ratur-viskositetsdiagram. I dessa är temperaturen avsatt på den ena axeln och 
viskositeten på den andra. Längs viskositetsaxeln läggas flera skalor, gällande för 
olika viskosimetrar.

Flera diagram ha upprättats enligt denna metod. Mest kända och använda 
äro Ubbelodhes12 (fig. 4), som utgåvos år 1935 och de amerikanska diagrammen 
ASTM  D 34 1— 3916 (fig. 2), som utgåvos år 1932 och i omarbetat skick an- 
togos som amerikansk standard år 1939. De allra flesta av de hittills publicerade 
diagrammen äro emellertid avsedda att användas för oljor av olika slag och 
sakna skalor för de vanligaste av de viskosimetrar, som användas för provning 
av bindemedel. Hallberg1 publicerade dock år 1933 ett diagram, som var avsett 
att användas för bituminösa bindemedel (fig. 18). Sedermera ha Rhodes, Volk- 
mann och Barker15 år 1937 upprättat ett liknande diagram (fig. 3). Vid tid
punkten för upprättandet av Hallbergs diagram voro omräkningsformlerna för 
de olika viskosimetrarna ännu mycket ofullständigt bestämda. Detta diagram, 
som hittills använts av väginstitutet, lider därför av vissa brister, varför en om
arbetning har utförts. Omarbetningen har resulterat i två nya diagram, vilka 
framläggas i denna publikation.

I samband härmed ha de vanligaste provningsmetoderna för bituminösa äm
nen undersökts i syfte att klarlägga vilka av dem, som verkligen äro rena visko- 
sitetsprov, hur noga man kan-bestämma viskositeten med dem, ävensom deras 
omräkningstal till absoluta viskositetsenheter. Uppgifter härom ha samman
ställts från olika håll i litteraturen. I vissa fall ha jämförande viskositetsbe- 
stämningar måst utföras. Härvid användes bl. a. en ny viskosimeter, avsedd för 
höga viskositeter, som konstruerats av Arnfelt vid statens väginstitut. Vidare 
blev det erforderligt att bestämma, vilken av de många formler, som uppställts 
över viskositetens temperaturavhängighet, som bäst lämpade sig för de bitumi
nösa bindemedlen, och som bör läggas till grund för viskositetsdiagrammet.

Begreppsbestämningar.
För äkta vätskor gäller att flytningshastigheten eller deformationshastigheten 

är direkt proportionell mot skärspänningen. Är skärspänningen mellan två i 
strömningsriktningen liggande, närbelägna parallella skikt =  r, vinkelräta av
ståndet mellan skikten =  dy och skillnaden mellan strömningshastigheterna i de 
båda skikten =  doo blir således

t =  en konstant • ^  =  r\ • ^  (Newtons strömningslag) .............. (1)

där 7] =  ämnets viskositetskonstant. Denna fysikaliska storhet benämnes ämnets 
dynamiska viskositet samt har dimensionen

dyn • s • cm~2 =  cm- 1  • g • s“ 1  (s =  sek, g =  gram)
Måttenheten för rj kallas efter Poiseuille för poise (P.). Hundradelen därav 

benämnes centipoise (cP.).



Fig. i. Diagram, visande sambandet mellan olika metoder att bestämma mjukheten enl. Hoepfner-Metzger.
Fig. i. Diagram Showing the Relation between Different Methods for Determining the Softness According to Hoepfner-Metzger.



Divideras den dynamiska viskositeten med ämnets spec, vikt q erhålles den 
kinematiska viskositeten, som brukar betecknas med v, och är mera använd än 
den dynamiska.

Måttenheten kallas efter Stokes för stok (St.). Vanligare använd än stok är 
dess hundradel centistok (cSt.). Dimensionen av stok =  cm2 • s- 1 .

Sålunda är i  centistok =  i  centipoise!spec, vikten.
Såväl den dynamiska viskositeten som den därav härledda kinematiska visko

siteten äro fysikaliskt definierade. De bero således ej av den försöksapparatur, 
som användes vid viskositetsbestämningen. De äro med andra ord absoluta 
viskositetsvärden och kunna därför användas såväl för de mest lättflytande som 
för de mest segflytande ämnen, som finnas.

De i praktiken använda viskosimetrarna ge däremot värden, som bero av ap
paratens konstruktion. Mätområdet för en viss apparat är i allmänhet mycket 
litet.

I flera fall kunna de mätvärden, som erhållas i de praktiska viskosimetrarna, 
omräknas till absolut viskositet med tillhjälp av empiriska formler. Omräkning
en blir dock endast teoretiskt riktig, om ämnet i fråga följer den ovan citerade 
lagen av Newton.

Strömningshastigheten kan bero av andra faktorer än skärspänningen och 
viskositetskonstanten, exempelvis t r y c k e t  i vätskan eller d e n  t i d ,  s o m  
f ö r f l u t i t  s e d a n  s t r ö m n i n g e n  b ö r j a d e  eller d e n  b e h a n d l i n g  
— t. ex. upphettning eller knådning — , so m  ä m n e t  u n d e r g å t t  f ö r e  
v i s k o s i t e t s b e s t ä m n i n g e n .  För sådana ämnen blir viskositetsvärdet, 
även efter omräkningen till »dynamisk» eller »kinematisk» viskositet, beroende 
av den apparatur eller det sätt på vilket bestämningen ägt rum.

Detsamma är förhållandet om »viskositetskonstanten» v ej är konstant utan 
en f u n k t i o n  a v  s k ä r s p ä n n i n g e n  — , såsom ibland är fallet för hög
molekylära föreningar av sådant slag som asfalt och tjära.

För att i de sistnämnda fallen markera, att viskositetsvärdena ej äro äkta 
konstanter, har Höppler föreslagit benämningen »kvasiviskositet». I engelsk
språkig litteratur* benämnas dylika ämnen ibland »plastic». Ämnen, som följa 
Newtons lag och sålunda ha en verklig viskositetskonstant, benämnas i motsats 
härtill »non-plastic» eller »Newtonian».

Ibland brukar man som en gemensam benämning på flytegenskaperna — an
tingen dessa äro viskösa eller kvasiviskösa — använda ordet konsistens. Den vid 
tjärprovning vanligen använda standardviskosimetern kallas i enlighet med den
na terminologi för standardkonsistometer eller tjärkonsistometer. Naturforskar
na bruka sammanfatta alla hithörande egenskaper under benämningen de reolo- 
giska egenskaperna. Läran om dessa egenskaper benämnes reologi. Den har un

it. N . J. Saal, m. fl.



Fig. 2. A .S.T .M . temperatur-viskositetsdiagram för tjocka oljor (A .S.T.M . D 3 4 1— 39, Highrange). 

Fig. 2. The A .S.T .M . T  emperature-Viscosity Chart.



Fig. 3. Temperatur-viskositetsdiagram för bitumi- 
Fig. 3. Temperature-Viscosity Chart for Bituminous



nösa produkter enl. Rhodes, Volkmann och Barker. 
Products, According to Rhodes, Volkmann and Barker.



Fig. 4. Ubbelohdes temperatur-viskosit'etsdiagram för oljor. 
Fig. 4. The Ubbelohde Temperature-Viscosity Chart.



der det senaste årtiondet ägnats intensiva studier, enär den har stor betydelse 
bl. a. vid framställningen av plastiska massor av olika slag, konsthartser o. dyl.

I det följande användes ordet viskositet i vidsträckt bemärkelse som ett sam
manfattande begrepp. Det betecknar således såväl äkta kinematisk och dyna
misk viskositet som kvasiviskositet. Även värden, som erhållas i praktiska 
»viskosimetrar» och »konsistometrar» av olika slag, benämnas enligt gängse 
språkbruk viskositet, varvid apparatens namn tillägges.

För de bituminösa bindemedlen gäller som allmän regel, att de väl följa 
Newtons förut angivna lag, så länge de äro lättflytande, dvs. i varmt tillstånd. 
Det är först, när bindemedlet avkylts så mycket, att det blivit segflytande eller 
halvfast, som lagen ej blir tillämplig. Olika slag av bindemedel förhålla sig 
emellertid olika på detta stadium. Stenkolstjärbeck torde i allmänhet bättre 
följa Newtons lag än asfalt. De mjukare stenkolstjärorna innehålla i oljorna 
lösta ämnen, som vid avkylning visa benägenhet att kristallisera. Kristallisatio- 
nen förlöper ofta nyckfullt och påverkar konsistensen, så att även denna varie
rar oregelbundet. För asfalterna är förhållandet växlande. Ång- och vakuum- 
destillerade eller »straight run» asfalter kunna bliva mycket segflytande utan 
att avvika nämnvärt från Newtons lag. Blåsta, oxiderade asfalter däremot visa 
redan på ett tidigt stadium betydande avvikelser och följa icke ens tillnärmelse
vis Newtons lag. I allmänhet bör man v i d  t e m p e r a t u r e r  u n d e r  b i n 
d e m e d l e n s  d r o p p u n k t  enligt Ubbelohde vara på sin vakt mot stör
ningar i viskositetsförloppet. över droppunkten torde man däremot i allmänhet 
kunna anta, att Newtons lag gäller.



OLIKA TYPER AV VISKOSIMETRAR

Viskosimetrar, som ange viskositeten direkt i 

centistok eller centipoise.

T i l l  D E N N A  G R U P P  höra viskosimetrar, som användas vid vetenskap
liga undersökningar. De flesta äro besvärliga att arbeta med, men några äro så 
enkla, att de även kunna användas vid löpande praktiska undersökningar. Inom 
vissa områden av tekniken — dock ej beträffande asfalt och tjära — har man 
under senare år börjat använda sådana viskosimetrar för löpande kontroll av 
produktionen. De grunda sig på någon av följande principer.

1. Viskositeten bestämmes genom mätning av den hastighet, varmed vätskan 
vid känt tryck flyter genom ett smalt rör.

2. Viskositeten bestämmes genom mätning av den hastighet, varmed en fall
kropp — t. ex. en metallkula — sjunker ned genom vätskan.

3. Viskositeten bestämmes genom mätning av det vridande moment, som 
vätskan förmår överföra från en yttre roterande cylindrisk eller konisk behål
lare, i vilken vätskan befinner sig, till en inre, i vätskan nedsänkt, cylindrisk 
eller konisk kropp.

Som exempel på en viskosimeter byggd på princip 1 må nämnas Vogel-Ossags 
kapillärviskosimeter. Höpplers fallkuleviskosimeter är exempel på en viskosi
meter enligt princip 2 och Ccwe£to-rotationsviskosimeter är exempel på princip 3. 
Samtliga ha visat sig praktiskt användbara. Enär de hittills icke fått någon 
praktisk betydelse för undersökning av bituminösa bindemedel, ha de ej närma
re beskrivits här. Vid vissa teoretiska undersökningar, som beskrivas i det följan
de, har väginstitutet använt Vogel-Ossags viskosimeter. För mycket segflytande 
produkter har institutet använt en speciell viskosimeter, konstruerad av H. Arn- 
felt vid väginstitutet. Denna är utförd enligt princip 1 (fig. 5). Försök komma 
att utföras med en av förf. konstruerad rotationsviskosimeter av modifierad typ. 
Det är möjligt, att denna kan visa sig lämplig även för praktiskt bruk.

Med Arnfelts viskosimeter'"' är det möjligt att bestämma den relativt höga 
viskositet, som ett bindemedel äger vid mjukpunkt och droppunkt (fig. 5). Vid

* En närmare beskrivning av denna viskosimeter och de undersökningar, som utförts med 
densamma, kommer att publiceras.



konstruktionen togs hänsyn till att viskosimetern bor
de vara absolut, dvs. vara användbar utan föregåen
de kalibrering med ämnen med känd viskositet; vida
re skulle försökstiden vara förhållandevis liten, utan 
att alltför stor skärspänning skulle behöva tillgripas.

Dessa synpunkter förde till konstruktionen av en 
genomströmningsviskosimeter för indirekt avläsning 
(»kapillär»-viskosimeter) med utbytbara genomström- 
ningsrör, vilkas dimensioner äro noggrant kända. In
direkt avläsning innebär, att bindemedlet får tränga 
undan en lättrörlig vätska, i detta fall vatten eller 
alkohol. Genom att välja ett trångt rör — en mikro- 
byrett — för avläsning av den undanträngda vät
skans volym, kan volymbestämningen utföras nog
grant även på liten volym vätska. Man kan även be
stämma större volymer vätska genom vägning, om 
man låter vätskan rinna ut ur byrettens kran ned i en 
vägd behållare.

Ungefärligt mätområde: 500— io 9 cSt.
Apparaten är avsedd för vetenskapliga undersök

ningar, men torde även kunna få viss praktisk an
vändning.

Fig. 5. Viskosimeter med indirekt avläsning enligt Arnfelt. 
Fig. 5. The Arnfelt Pressure-Capillary Viscosimeter for 
Indirect Reading.

Viskosimetrar, som vanligen användas för undersökning 

av bituminösa bindemedel.

De flesta praktiska viskosimetrarna och »konsistensprovarna» kunna hänföras 
till någon av följande tre huvudgrupper:

1. utloppsviskosimetrar;
2. sänkkroppar;
3. instrument, som ange den temperatur, vid vilken ämnet får en bestämd 

viskositet.
I utloppsviskosimetrarna, som äro de vanligaste, får bindemedlet under in

verkan av sin egen vikt rinna ut genom ett munstycke av noga fastställd dimen
sion. Man bestämmer därvid utrinningstiden för en normerad vätskemängd. Ut- 
rinningstiden, mätt i sek., anges vanligen direkt som mått på viskositeten. Under 
sådana omständigheter är viskositeten beroende av apparatens dimensioner, som 
måste noga fastställas.



När en vätska strömmar genom ett smalt rör, gäller följande av Hagen och 
Poiseuille år 1840 uppställda lag.

rj =  ........... Poiseuilles lag  (3)

där rj —  dynamiska viskositeten i cm- 1  • g • s_ I. 
r =  rörets radie i cm 
1 =  » längd » »

v =  volymen i cm3 av den under tiden t sek genomrunna vätskemängden. 

p =  tryckfallet mellan rörets båda ändar i
cm2

För den kinematiska viskositeten gäller på samma sätt:
7) jc  p r4 t

där o =  vätskans spec. vikt. v =  — =  —— — .....................................  (4).
£  8  V  1 Q

Utloppsviskosimetrarna ha i allmänhet korta och vida utlopp. Poiseuilles lag 
gäller då endast tillnärmelsevis och under förutsättning att vätskan, som flyter 
igenom, är så viskös, att den medförda kinematiska energin kan försummas vid 
sidan av energiförlusten till följd av vätskans inre friktion.

Ä r vätskan tunnflytande, måste en korrektionsterm införas i Poiseuilles lag, 
som därigenom får följande utseende.

jc  p r4t m o  v . v
n ~  ~T vT----- s T u ............................................. <4l)

där m är en empirisk faktor, som kan sättas =  1.12 . Korrektionstermen be
nämnes Hagenbachs korrektion.

Omräkningen av de i utloppsviskosimetrarna erhållna värdena till kinematisk 
eller dynamisk viskositet sker i regel med tillhjälp av på empirisk väg funna 
formler eller tabeller. De på så sätt beräknade värdena bli ej exakta, men äro 
oftast tillräckligt noggranna för praktiskt bruk.

I regel sker omräkningen till kinematisk viskositet (centistok). Vill man känna 
den dynamiska viskositeten, måste man multiplicera med spec, vikten.

I det följande lämnas en kort redogörelse för de olika viskosimetrar, som nu 
vanligen användas i olika länder för undersökning av bituminösa ämnen. De 
flesta viskosimetrarna ha förut beskrivits i väginstitutets medd. 34. Här lämnas 
därför endast vissa data, erforderliga för en inbördes jämförelse mellan viskosi
metrarna och omräkning till kinematisk viskositet.

Englers viskosimeter.

Denna tillhör standardutrustningen i laboratorierna i många länder och an
vändes för alla slags vätskor med låg viskositet. Endast mycket lättflytande bi
tuminösa produkter kunna provas i Englerviskosimetern, såsom bindemedel vid 
hög temperatur eller emulsioner. Internationella vägföreningen har antagit den för 
provning av emulsioner. I Sverige har Englerviskosimetern vid provning av emul



sioner emellertid ersatts med 4 mm standardviskosimeter, som är lättare att ar
beta med.

Beskrivning.
Englerviskosimetern är en utloppsviskosimeter (fig. 6). Dess 

behållare är fast inbyggd i ett vattenbad. Utloppets diameter =  
2.8 mm. Provets mängd i behållaren vid försökets början 252 
ml. Provets höjd i behållaren vid försökets början ( =  tryck- 
höjd) 5.2 cm.

Tid tages för utrinningen av de första 200 ml. Denna tid 
divideras med utloppstiden för vatten vid 200 C, som i norm- 
enlig apparat skall vara 50— 52 sek. Kvoten anges under be
nämningen Englergrader (E°).

Fig. 6. Englers viskosimeter.

Ungefärligt mätområde .........................................................................  1 — 500 cSt.
Omräkning till kinematisk viskositet: Noggranna tabellverk finnas publicerade 
bl. a. i Internationella Materialprovningsföreningens kongresshandlingar 1931 ,  
del II, samt i Ubbelohde, Zur Viskosimetrie 1936.12 

över 8 E ° =  60.6 cSt gäller relationen
v =  7,6 E. (5)

där E =  viskositeten mätt i E °.
För vägtjäror utföres viskositetsbestämningen ibland i U. S. A. med Engler- 

viskosimeter på modifierat sätt. Man låter endast 50 ml rinna ut och jämför 
utloppstiden med utloppstiden för vatten som har 250 temp, i stället för 20°. 
Härigenom får man värden, som avvika något från dem, som skulle erhållits, 
om bestämningen gjorts på det vanliga sättet med 200 ml utrunnen mängd, i 
jämförelse med 20-gradigt vatten. Sambandet mellan de båda slagen av Engler- 
värden framgår av fig. 7, som härrör från Rhodes, Volkmann och Barker.1* För 
den modifierade bestämningsmetoden, gäller över 8 E ° enligt dessa forskare

r =  8.27 Emodif (6)

Fig. 7. Samband mellan viskositet i Engler0, bestämd 
på vanligt sätt (200 ml/200 ml vid 20 ° C ) och Engler0, 
bestämd enligt amerikansk praxis vid tjärprovning (50 
ml/50 ml vid 2 50 C).

Fig. 7. Relation between Engler Degrees 200I200 at 
20 ° C  and Engler Degrees 50/$0 at 2 5 0 C , according 
to Rhodes et al.



Standardviskosimeter.

a) M e d  i o  mm  m u n s t y c k e .

Denna viskosimeter utexperimenterades i början av 1930-talet i England av 
Brittish Road Tar Association (BRTA). För att markera, att den icke anger tjä
rans verkliga viskositet, benämnes den i bland konsistometer — i engelsk litte
ratur »B R T A  viscosimeter», någon gång »Redwood Modified» — . I Tyskland 
benämnes den Strassenteer-Konsistometer. Den har sedermera införts i ett flertal 
länder.

Med 10 mm munstycke är viskosimetern lämpad för vanliga vägtjäror och 
tjockflytande asfaltlösningar.

Ungefärligt mätomrade ...................................................................  1 000— io 6cSt.

Beskrivning.

Viskosimetern är en utloppsviskosimeter 
(fig. 8). Behållaren, den s. k. viskosimeter- 
koppen, är lös i förhållande till vattenba
det. Utloppets diameter = 1 0  mm. Provets 
mängd i koppen vid försökets början 1 15  
■ml. Provets höjd i koppen vid försökets 
början ( =  tryckhöjd) 92 mm.

Innan tidtagningen börjar, får en mindre 
mängd tjära — 5 ml — rinna ut. Utrin- 
ningstiden för därpå utrinnande 50 ml be
stämmes och angives som standardviskositet 
mätt i sek.

Fig. 8. Standardviskosimeter.
Fig. 8. T ar Consistometer (B R T A  Viscometer).

b) M e d  4 mm  m u n s t y c k e .

Viskosimetern utgör en modifikation av den äldre standardviskosimetern med 
10 mm munstycke. Enda skillnaden är att viskosimeterkoppen har 4 mm mun
stycke. Denna typ infördes först i Tyskland, och har sedermera antagits av några 
andra länder, bl. a. Sverige. Med koppar med 4 och 10 mm munstycke kan man 
bestämma viskositeten för de flesta bituminösa bindemedel.

4 mm munstycke är lämpat för emulsioner, och tunnflytande asfaltlösningar, 
Tg-tjära och tjärlösningar samt övriga bindemedel vid hög temperatur.

Ungefärligt mätomrade ................................................................. 40— 20 000 cSt.



Omräkning av stand ar dvisko simeterns värden till kinematisk viskositet: För 
io mm standardviskosimetern ha några av engelsmännen Evans och Pickard5,6 
och tyskarna Ubbelohde, Ullrich och Walther13 bestämda omräkningstal varit 
tillgängliga. För 4 mm viskosimetern har det däremot icke varit möjligt att i 
litteraturen finna något omräkningstal. Väginstitutet har därför bestämt detta 
tal för 4 mm viskosimetern. Samtidigt utförde institutet även några bestämningar 
av omräkningstalet för 10 mm viskosimetern. Viskosimeterkopparna voro norm- 
enligt utförda (D IN  1995). Den kinematiska viskositeten bestämdes i Vogel- 
Ossags viskosimeter med av Physikalische Reichsanstalt i Berlin kalibrerade ka
pillärer. Som försöks vätskor användes tre gasverkst järor av olika segf lutenhet; 
deras viskositet varierades genom att ändra temperaturen och blandningsförhål- 
landet. I tabell 1 och 2 ha försöksresultaten sammanställts, varvid även de ut
ländska försöksvärdena medtagits. Vid medelvärdesberäkningen ha samtliga för
söksvärden givits samma vikt.

Tabell 1. Samband mellan kinematisk viskositet och viskositet i 

standardviskosimeter med 10 mm munstycke.

Bindemedel
Tempera

tur
C °

Kinematisk
viskositet

cSt

Viskositet 
i stan

dardvis
kosimeter 

sek.

Omräkningstal

Enligt Pickard
Vertikalugnstjära A ................................... 30° 3150 7,7 409
Horisontalugnstjära...................................

3 °o
6800 18,0 378

Vertikalugnstjära B ................................... 3°o 7 17 0 17,5 4 10
Lyles Golden Syru p ................................... 30 7560 19,7 384
Asfalt B ....................................................... 30° 9600 24,5 392
Tj ära +  a sfa lt................................................ 3 ° : 23440 59,6 393 Medelvärde
Asfalt A ....................................................... 30 44320 H 3,4 391 394 +  4
Enligt Ubbelohde 
med medhjälpare
T jä r a ............................................................. 40° 4000 13,8 290

» .................................................
k 8060 23,9 336

» ................................................. 30 1810 0 53,i 341 Medelvärde
» ................................................. 25° 44600 130,0 343 328 ±  13

Enligt väginstitutet
S.V. nr 19 4 + 8 8 5 5  Blandning av T g  0.

T  35— 5 5 ................................................ 15° 3837 n ,9 322
S.V. 8855 Tjära T  3 5 — 5 5 ...................... 40° 3704 13,0 285

» 8855 ................................................... 4 ° : 4 17 7 13,4 3 1 2
» 8855 ................................................... 35o 7 7 2 1 23,5 329
» 8855 .................................................... 35o 8399 25,2 333
» 194 +  8 8 5 5 .......................................... 10 8981 26 i 344
» 8855 ......................................... 3 ° : 17899 52 358
» 8855 ................................................... 30 20686 55,5 373 Medelvärde
T> 8 8 5 5 ......................................... 25° 4 6 14 3 139 332 33 2  d i 8

Medelvärde av samtliga omräkningstal: 3 5 3  +  jr.



Tabell 2. Samband mellan kinematisk viskositet och viskositet i 
standardviskosimeter med 4 mm munstycke.

Bindemedel
Tempera

tur
C °

Kinematisk
viskositet

cSt

Viskositet 
i standard

viskosimeter 
sek.

Omräkningstal

S.V. 202 T g -t jä ra ....................................... 30° 109 9,4 11,8
T> 194 T g -t jä r a ....................................... 20° 157 14,7 10,7
» 194 +  Ö855 Blandning av T g  0. T

35— 55 ....................................... 40° 188 17,4 10,8
» 2 0 2 ....................................................... 25o 198 14,4 13,8
T> 1 9 4 ....................................................... r5° 263 20,8 12,6
7> 2 0 2 ....................................................... 20 348 38,0 9,2
» 1 9 4 ....................................................... IO ° 4 10 37,4 11 ,0
y> 194 +  8 8 5 5 .......................................... 3 ° : 540 46,4 11,6
T> 2 0 2 ....................................................... 15^ 602 54,7 11,0
» 194 +  8 8 5 5 .......................................... 2 50 10 13 84,4 12,0
» • 8855 Tjära T  35— 55 ................... 5°o 110 0 106 10,4
» 2 0 2 ....................................................... 10 1 137 99,2 n ,5
» 194 +  8 8 5 5 .......................................... 20° 1843 144 12,8
» 8855 ................................................... 45° 1949 190 10,3

194 +  8 8 5 5 .......................................... *50 38 37 348 11,0
8 8 5 5 ........................................................ 4° 0 4 177 394 10,6

» 8 8 5 5 ........................................................ 8399 836 10,1
» 194 +  8 8 5 5 .......................................... 10 8981 758 11,9
D 8855 .................................................... 30° 20686 1829 u ,3

Medelvärde av samtliga omräkningstal:* 1 1 ,4 +  0,2

Av tabellerna framgår följande relation: v, uttryckt i c S t = 3  53 • S10=  11.4  • S4 (7) 
där S10 =  avläsning i sek. i standardviskosimeter med 10 mm munstycke 
där S4 =  » » » » » med 4 mm munstycke.

A v tabellen framgår vidare, att i de enskilda fallen ganska stor skillnad i om
räkningstalet erhölls. Vid en enskild bestämning av den kinematiska viskositeten 
medelst standardviskosimeter måste man räkna med ett medelfel av 6 å 8 % 
av det erhållna värdet.

Saybolt-Furol viskosimeter.

I U. S. A. användas vanligen Sayboltviskosimetrar (fig. 9). A v dessa användas 
två typer: Saybolt-Universal och Saybolt-Furol. Den förstnämnda är avsedd 
för lättflytande oljor, smörjoljor o. d., medan den senare, Saybolt-Furol, är av
sedd för brännoljor och vägoljor. Namnet Furol är en förkortning av Fuel and 
Road Oils. Båda typerna äro utförda lika, men med olika dimensioner på be
hållarna. Dessa äro så avpassade att utloppstiden i Saybolt Universal är mycket 
nära 10 ggr så lång som i Saybolt-Furol.

* V id  senare, av väginstitutet utförda undersökningar ha ytterligare ett antal omräkningstal 
erhållits, vilka givit samma medelvärde.



Beskrivning.
Behållaren är fast i förhållande till vattenbadet.
För Saybolt-Furol gäller 

Utloppets diameter 3.15 mm. Provets mängd i behållaren vid 
försökets början 69.5 cm. Provets höjd i behållaren vid för
sökets början ( =  tryckhöjd) 12.5 cm.

Tid tages för utrinningen av de första 60 ml och anges som 
Saybolt-Furol viskositet, mätt i sekunder.

Fig. 9. Saybolt viskosimeter.

Ungefärligt mätområde för Saybolt-Fu ro l.................................... 5;— 5 000 cSt.

Omräkning till kinematisk viskositet: I A .S.T.M . D 446— 39 finnas angivna 
omräkningstabeller för Saybolt-Universal till kinematisk viskositet och vice 
versa. Omräkningstalen, som äro mycket exakt bestämda, variera något med tem
peraturen.

över 70 cSt = 3 2 4  sek. gäller
v i cSt =  0.216 SU (8)

där SU =  utloppstiden i sek. i Saybolt-Universal.
För Saybolt-Furol äro omräkningstalen ej lika noggrant bestämda. Enligt 

Herschel vid The National Bureau of Standards i U. S. A. gäller för utlopps- 
tider mellan 25 och 40 sek.

v i cSt =  2.24 SF — (9)

och för längre utloppstider än 40 sek.

v i cSt =  2.16 SF — ^  (10)
br

där SF =  utloppstiden i sek. i Saybolt-Furol.

Hutchinsons viskosimeter, Hutchinson Junior 

samt E. P. C.-viskosimetern.

Dessa äro sänkkroppsviskosimetrar. Sänkkroppen består vanligen av en metall
stav med en konisk bricka på mitten (fig. 10). Man mäter tiden, som åtgår för 
att sänkkroppen skall sjunka mellan två märken på metallstaven. Hutchinson- 
instrumenten, varav Hutchinson Junior varit vanligast, äro nu i regel ersatta med 
standardviskosimetern. Hutchinson viskosimetern gav for tjära vid 25 0 C ungefär 
samma viskositet som 10 mm standardviskosimetern vid 30° C (S. V. medd. 34). 
För E. P. C.-viskosimetern, som användes i Frankrike ännu år 1939, har någon 
omräkningsfaktor ej kunnat påträffas i litteraturen. E. P. C.-viskosimetern torde 
numer i Frankrike ha ersatts med 10 mm standardviskosimetern.



Omräkning till kinematisk viskositet: Sänkkroppens sjunkningshastighet beror 
av vätskans spec. vikt. Enligt Pickard6 kan följande omräkningsformel användas 
för Hutchinson Junior till kinematisk viskositet.

v, uttryckt i centistok : 113° * ( ~ I ) • H,
t<

(ii)

där H  =  viskositet i sek., bestämd med Hutchinson Junior
, , , .i dess vikt i luft

Å —  instrumentets skenbara spec, vikt - 2.10
dess volym 

q =  vätskans spec. vikt.
Bestämningens noggrannhet anges av Pickard till ±  4,5 %.
Enär Hutchinsoninstrumentet numer är föråldrat, har omräkningsfaktorn en

dast betydelse vid utnyttjandet av äldre undersökningar (från tiden före 1930- 
talets början). En jämförelseskala för instrumentet fanns inlagd å Hallbergs dia
gram (sid. 32).

Ungefärligt mät om råde ..............................................................  500— 1.5 . io6 cSt.

Fig. 10. Hutchinson Junior.

Fig. 1 1 .  Penetrometer.

Penetration.

Penetrationsprovet kan även hänföras till gruppen sänkkroppsviskosimetrar. 
Penetrationsnålen kan nämligen betraktas som en smal sänkkropp.

Penetrationsprovet användes i nästan alla länder för bestämning av konsisten
sen för segflytande asfaltprodukter. För tjärprodukter brukar det däremot blott 
sällan användas. Till sin art är det ett slags viskositetsprov. Mätvärdena influe
ras dock av andra materialegenskaper än viskositeten, såsom framgår av det 
följande.



Beskrivning.
Med penetration förstås det djup, till vilket en nål förmår tränga ned i ytan av 

bindemedlet vid viss temperatur, viss belastning och viss tid. Nålens dimensioner 
äro normerade (fig. i i ) .  Såvitt icke annat är särskilt angivet, är temperaturen 25 ° C, 
belastningen 100 g och tiden 5 sek. Nedträngningsdjupet mätes i V10 mm och anges 
som penetrationsgrader. Bindemedlet, som skall prövas, befinner sig vid undersökningen 
i en liten metalldosa, 55 mm i diam. och 35 mm hög.

Ungefärligt m ätom råde...............................................................1 . io 7 — 1 • io 10 cP.
Omräkning till kinematisk viskositet: Saal och Koens10 ha experimentellt fun

nit följande samband mellan den dynamiska viskositeten r\ och penetrationen p.
rj =  5 . 1 3  . io 11 • p— I -93 c P ............................................. (12).

Enligt Saal gäller ekvationen endast för sådana asfalter, som följa Newtons 
lag (sid. 6).

Ekvationen har emellertid kritiserats bl. a. av Traxler med medarbetare, som 
visat att ekvationen ej gäller,11’ 23 om försökstemperaturen ändras eller om as
falten förändrats genom oxidation eller liknande process (fig. 12). Blåsta asfalter 
avvika betydligt från formeln, vilket för övrigt även Saal framhållit. Penetratio
nen är i sådana fall ett odefinierat mått på en kombination av permanent och 
plastisk"' deformation.

Fig. 12 . Sam band mellan penetration och 
dynam isk viskositet.

Fig. 12. Relation between Penetration and 
Viscosity According to Traxler, Pittman 
and Burns.

* »Plastisk» här i den betydelse, som R. N . J. Saal givit ordet (se sid. 8).

I . io 10 centipoise motsvarar ungefär 8— 30 penetrationsgrader
I . io 9 » » » 25— 50
I . io 8 » » » 0w1O

O

5 - I 0 7 » » » I I 0— 135 »

2 • IO7 » » » I95— 210 »

I • IO7 » » » 27O— 280 »

Fair och Volkmann18 ha prövat ekvationen för stenkolstjärbeck och anse, att 
den gäller för penetrationsvärden över 55. Under 55 gäller formeln däremot ej, 
bl. a. beroende på nålspetsens form (fig. 11) .

Höppler22 har för fem asfalter, som följde Newtons lag, funnit de i tabell 4 
återgivna värdena.

Om man bortser från onormala asfalter, kan av de olika forskarnas resultat ut
läsas, att för den dynamiska viskositeten gäller följande ungefärliga samband med 
penetrationen.



Enär asfaltens spec, vikt är mycket nära =  i och ovanstående värden ej ha 
större noggrannhet, kan man sätta den kinematiska viskositeten =  den dyna
miska.

Tabellen ovan ävensom fig. 12 visar, att osäkerheten eller spridningen i pene- 
trationsvärdena blir relativt taget mindre, ju högre penetrationen är d. v. s., ju 
lösare asfalten är. Detta är förklarligt, enär de plastiska störningarna bli för
hållandevis mindre framträdande, ju lösare asfalten är.

Mjukpunkt enligt Krämer-Sarnow (K & S).

Denna metod är — liksom följande metoder — hänförbar till den tredje av de 
huvudtyper av viskositetsbestämningar, som angivits på sid. 15. Den är karak
teristisk för typen i fråga, och diskuteras därför mer ingående.

Krämer-Sarnow-metoden användes av tyskarna huvudsakligen för att pröva 
tjärbeck. Vissa andra europeiska länder, bland dem Sverige, tillämpa även prov- 
ningsmetoden. övriga länder använda i stället metoden med kula och ring.

Beskrivning.
Mjukpunkt enligt Krämer-Sarnow (K &  S) 

är den temperatur, vid vilken en normerad 
kvicksilvermängd — 5 gram — bryter igenom 
ett 5 mm högt skikt av beck, vilket är' ingjutet 
i glasrör av 6 mm vidd (fig. 13). Glasröret är 
vid provningen nedsänkt i ett vattenbad, vars 
temperatur stegras med normerad hastighet 
i °  C/min. Man startar försöket 200 under den 
temperatur, vid vilken man väntar att mjuk
punkten skall ligga. Försökstiden är alltså kon
stant =  20 min.

N är vattnet uppvärmes, stiger beckets temperatur. Becket blir därvid mjukare 
och mjukare, ända tills det blir så mjukt, att det ger efter för kvicksilvret. Att 
becket har varierande mjukhet under provningen komplicerar brottorsaken. De
formationen eller flytningen i becket, som föregår genombrottet, kräver nämligen 
viss tid. Stiger temperaturen hastigt blir brottet — relativt sett — fördröjt, så 
att det inträffar vid högre temperatur i badet, än om temperaturen stiger lång
samt. Mjukpunkten ligger därför vid hastig upphettning högre och motsvarar då 
en lägre viskositet.

En temperaturändring om en grad medför för ett mjukt bindemedel en rela
tivt taget större ändring av viskositeten, än samma temperaturändring medför 
för ett hårt bindemedel. När temperaturen stegras med 1 grad per min., ändras 
alltså viskositeten hastigare för ett mjukt bindemedel än för ett hårt. Den hasti
gare viskositetshöjningen medför, att brottet blir — relativt sett — fördröjt och 
inträffar först, när bindemedlet har uppnått lägre viskositet, i analogi med vad 
som var fallet vid påskyndad upphettning. Försök, som utförts av Ubbelohde,

Kvicksilver 

Nippel med prov 

Vattenbad

Fig. 13. Krämer-Sarnow.



Ullrich och Walther13 att bestämma sambandet mellan mjukpunkten enligt 
Krämer-Sarnow och kinematisk viskositet, ha bekräftat denna teori. Mjukpunk
ten motsvarar sålunda ingen bestämd kinematisk viskositet, utan sambandet är 
beroende av temperaturen. Mjukpunkten o° C motsvarar sålunda enligt Ubbe- 
lohde viskositeten i • io 7 cSt, medan mjukpunkten ioo° C motsvarar viskositeten 
4 • io 7 cSt.

Omräkning till kinematisk viskositet: Ubhelohde och dennes medhjälpare
voro de första, som klarlade att det nyss beskrivna sambandet bör råda mellan 
mjukpunkt Krämer-Sarnow och kinematisk viskositet.

Ubbelohde och hans medhjälpare anse vidare, att varje mjukpunktsvärde enl. 
Krämer-Sarnow motsvaras av en bestämd kinematisk viskositet. T ill följd här
av ha de i ett, av dem publicerat, temperaturviskositetsdiagram13 markerat mjuk
punkten med en linje. Denna linje är rät och lutar svagt mot abskissaxeln.

Väginstitutet har bestämt den kinematiska viskositeten vid mjukpunkten en
ligt Krämer-Sarnow för några bituminösa ämnen av varierande segflutenhet 
(tab. 3). Mjukpunkten bestämdes därvid enligt tyska normer D IN  1995. Den 
kinematiska viskositeten bestämdes i den på sid. 15 omnämnda viskosimetern 
enligt Arnfelt. Enär den kinematiska viskositeten i vissa fall varierar med skär- 
spänningen, ha samtliga avlästa viskositetsvärden korrigerats till samma skär
spänning 20 000 dyn/cm2.

Såväl asfaltprodukter av olika segflutenhet som tjärprodukter undersöktes. 
Vid försöken med asfaltprodukter blev överensstämmelsen mellan dubbelvärde
na i de olika serierna tillfredsställande. Så var däremot ej förhållandet med 
värdena från tjärserierna. Trots att tjärproven fingO' undergå möjligast lika 
behandling, skilde sig dubbelvärdena i många fall avsevärt från varandra. 
Detta tyder på, att tjäran, när temperaturen sänktes under droppunkten, ändra
de sig tämligen godtyckligt, sannolikt beroende på kristallisationsprocesser 
o. dyl. Tjärans instabilitet gjorde det omöjligt att bestämma vilket samband, som 
rådde mellan mjukpunkt och kinematisk viskositet för tjära. Detta innebär dock 
icke, att ej ett entydigt sådant samband kan råda även för tjäror.

Tabell 3 visar en sammanställning av resultaten med asfaltprodukter. De lö
saste utgjordes av oljeasfalt, fluxade med olika mängd brännolja. De hårda
re utgjordes av ofluxad oljeasfalt. Den hårdaste produkten var rumänsk as
falt. Samtliga asfaltprodukter avveko märkbart från Newtons lag vid det ifråga
varande halvflytande tillståndet. Viskositetskoefficienten varierade exempelvis 
tydligt med skärspänningen.

Vaginstitutets undersökningar ha i stort sett bekräftat Ubbelohdes undersök
ningar. Försöksvärdena uppvisa dock en ganska stor spridning, varför mjuk
punkterna enligt Krämer-Sarnow snarare ligga på ett band än på en rät linje. 
Bandet lutar något mera mot horisontalaxeln än Ubbelohde angivit. Tages hänsyn 
till samtliga försöksvärden (fig. 20) finner man, att mjukpunkten o° C motsvarar 
c:a 8 . io 6 cSt viskositet, medan mjukpunkten ioo° C motsvarar 8 • io 7 cSt.



Krämer-Sarnow-metoden ger icke några fullt tillförlitliga värden på den ki
nematiska viskositeten.

Tabell j .  Viskositeter vid  mjukpunkter och droppunkt, bestämda i Arnjelts 
viskosimeter vid  % =  2 » i d St dyn!cm?; Väginstitutets undersökningar.

G
' 2 Material

o U’3 0
g n

Mjukpunkt enligt 
Krämer-Sarnow

Mjukpunkt med 
kula och ring

Droppunkt enligt 
Ubbelobde

C!
pq

c 3  
£  ►

°C Centistok °C Centistok °C Centistok

A 63 % asfalt S.V. 203 +
3 j  %o brännolja S.V. 1024 —

- n ° 80 • IO 5 +  3 ° 5 • I O5 + 13° 0,9 • I O5

B 75 % asfalt S.V. 203 +
25 % brännolja S.V. 1024 — +  4 ° 67 • IO 5 ■3 + 1 7 ° 6 • i o5 +  28 ° 0,9 • I O5

C 81 % asfalt S.V. 203 -f- 
19 % brännolja S.V. 1024 — +  9 ° 120 • IO 5 +  23 ° IO * IO 5 +  37 ° 1 ,0  • I O5

D Asfalt S.V. 134 3  A  235-265 247 +  23° 1 9 0 • IO 5 +  37 ° 18  • I O5 +  50° 2,5 • IO 5

E Asfalt S.V. 5346 A  70-100 94 +  33° 2 3 0 • IO 5 +  46° 20 • IO 5 +  59° 2,9 • IO 5

F Asfalt S.V. 792 A  51-60 55 +  4 1 ° 2 9 0 • IO 5 +  55° 25 • IO 5 + 68 ° 3,3 * i o 5
G Asfalt S.V. 679, Rumänsk 20 +  57° 2 6 0 • IO 5 + 69 ° 3 1  • IO 5 + 83 ° 3 ,6 * io 5

Mjukpunkt med kula och ring (K & R).

Denna metod har fått stor spridning. Den användes som standardprov bl. a. i 
U. S. A., England och Italien. I Tyskland brukas metoden jämsides med K rä
mer-Sarnow-metoden. Även i Sverige är provet ett standardprov. Ursprungligen 
användes provet enbart för asfalt och andra petroleumprodukter, men det har 
numera även börjat användas för tjärprodukter, enär det är bekvämt. Metoden 
anses emellertid av vissa forskare icke vara så god som Krämer-Sarnow-meto
den ur teoretisk synpunkt.

Beskrivning.
Mjukpunkten med kula och ring (K &  R) är den temperatur, vid 

vilken en stålkula av 3.5 g vikt sjunker genom en liten skiva av bin
demedlet (15.875 diam • 6.35 mm höjd) vilken är ingjuten i en me- 
tallring (fig. 14). I regel töjes bindemedlet under försökets gång ut 
till én säck, som omsluter stålkulan, och blir allt längre. N är säcken 
töjts ut 2.5 cm, mätt från underkant av ringen, avläses temperaturen 
och är då lika med mjukpunkten enligt kula och ring (K &: R). Pro
vet utföres under vatten, vars temperatur stegras från +  5 0 C  med 5 0 
per minut.

Fig. 14. Kula och ring. Fig. 14. Ring and Bali.

Omräkning till kinematisk viskositet. Flera forskare ha konstaterat, att man 
icke kan få fram något skarpt definierat samband mellan mjukpunkt K  &; R  och



kinematisk viskositet. Relationstalen växla från fall till fall. Saal9 fann för 8 
asfalter, som han definierade som »nonplastic»* eller knappast alls »plastic», 
att mjukpunkten låg mellan 7.5 . io 5 och 19 • io 5 cSt. Rhodes, Volkmann och Bar
ker1* ha för 6 stenkolstjärbeck fått värden mellan 7.4 • io 5 och 9.5 • io 5 cSt. Ett 
tjärbeck av okänt ursprung gav emellertid värdet 22 . io 5 cSt. Ingen av de 
nämnda forskarna fann, att den kinematiska viskositeten varierar med mjuk
punkten på sådant sätt, som har påvisats för mjukpunkt enligt Krämer-Sarnow.

I tabell 4 återges vissa av Höppler22 bestämda värden. I dessa synes viss gång 
finnas, så att en lägre mjukpunkt motsvaras av en lägre dynamisk viskositet (med 
undantag för det nedersta värdet i tabellen). Någon slutsats i denna riktning har 
Höppler dock icke dragit; han anger endast, att mjukpunkten med kula och ring 
svarar mot 1 • io 6 cP ±  10 % för asfalter, av i tabellen angiven typ.

Tabell 4. Samband enligt Höppler mellan dynamisk viskositet, penetration, 
mjukpunkt K  & R  och droppunkt. Asfalterna framställda genom angdestillering 

av mexikansk råolja (asfaltbas).

Material

Pene
tration 

vid 
25° C

Dynamisk 
viskositet 

vid 
25° c

Mjuk
punkt 

K &  R

Dynamisk
viskositet

vid
mjukpunkten

Dropp
punkt
Ubbe
lohde

Dynamisk
viskositet

vid
droppunkten

Bitumen B 300 293 0,745 ' iq7cP 36 °c 9,52 • io 5cP 5o,5°C 1,12  ♦ io 5cP
T> B 200 187 2,12  • io 7cP 41 °c 9,89 • io 5cP 54,8°C 1,26 • io5cP
» B 80 94 9,04 • io 7cP 48,2°C 10,20 • io 5cP 62 °C 1,52  • io 5cP

B 65 65 22,1 • io 7cP 52,5°C 12,60 • io 5cP 65,5°C 1,65 • io 5cP
» B 45 44 44,5 • io 7cP 56,6 C 8,88 • 1 o5cP 68,5 C 1,60 • io 5cP

I tabell 3 återgivas några av väginstitutet bestämda mjukpunkter enligt kula 
och ring-metoden och mot dem svarande värden på kinematisk viskositet, be
stämd i Arnfelts apparat för skärspänningen 20 000 cSt. Mjukpunkten har 
bestämts enligt tyska normer D IN  1995. Värdena uppvisa ganska stor sprid
ning. Om dessa värden bearbetas grafiskt, fig. 20, peka de dock hän på, att o° 
mjukpunkt K  &  R  ungefär motsvarar 6 • io 5 cSt, medan ioo° mjukpunkt unge
fär motsvarar 4 • io 6 cSt. I motsats mot vad man på andra håll funnit, tyda 
sålunda väginstitutets försöksresultat på, att den kinematiska viskositeten är 
större för en högre mjukpunkt än för en lägre. Analogi råder alltså med vad 
man funnit för Krämer-Sarnow-apparaten. Ur teoretisk synpunkt är denna 
analogi motiverad.

Kula och ring-metoden ger, såsom framgår av ovanstående, ett osäkert mått 
på den kinematiska viskositeten. Delvis beror detta på, att bindemedlen ej upp
föra sig som vätskor, som följa Newtons lag.

* J fr  sid. 8.



Droppunkt enligt Ubbelohde.

Denna metod användes i Tyskland och några andra europei
ska länder. Även i Sverige har metoden använts, dock mera 
förr än nu.
Beskrivning.

Droppunkten är den temperatur, vid vilken bindemedlet är så 
lättflytande, att en droppe rinner ut ur en liten hylsa, »nippel», av 
normerade dimensioner (fig. 15). Numer utföres nippeln av koppar. 
I nippeln är nedsänkt en termometerkula, som omslutes av bindemed
let. Termometern med nippel är under provningen nedsänkt i ett luft
fyllt glasrör, som omges med vatten. Detta upphettas med normerad 
hastighet.

Fig 15. Droppunkt enligt Ubbelohde.

Fig. 15 . Dropping Point, Ubbelohde.

Försöksmaterialets temperatur ändras under försökets gång kontinuerligt, och 
därmed även materialets viskositet. I detta avseende råder analogi med metoder
na att bestämma mjukpunkt.

Omräkning till kinematisk viskositet: Ubbelohde, Ullrich och Walther ha ut
fört en serie bestämningar, vilka visade, att asfalter och rena antracenoljetjäror 
alla ha en droppunkt, -som svarar mot 250000 cSt. Innehåller däremot tjäran 
mellanolja sjunker viskositeten till 180 000 cSt. Ubbelohde förklarar detta med 
att mellanoljan ökar tjärans »strukturelasticitet».

Ubbelohde och medhjälpare ha i sitt förutnämnda viskositetsdiagram13 lagt 
in droppunkten, som tvenne med abskissaxeln parallella linjer, den ena på höjden 
250 000 cSt för mellanoljefria produkter och den andra på höjden 180000 cSt 
för mellanoljehaltiga.

Höppler22 har lämnat de i tab. 4 givna värdena, vilka synas tyda på att den 
dynamiska viskositeten varierar något med droppunktstemperaturen.

Väginstitutet har för några bindemedel bestämt den kinematiska viskositet, 
som motsvarar droppunkten (tabell 3). Liksom för mjukpunkt enligt Krämer- 
Sarnow och kula och ring, erhöllos högre viskositetsvärden, ju högre droppunk
ten var belägen. o° droppunkt svarade mot 1 • io 5 cSt, medan ioo° dropp
punkt svarade mot 4 • io 5 cSt. Spridningen i försöksvärdena var liksom för 
mjukpunkterna ganska stor. Något tillförlitligt mått på bindemedlets viskositet 
ger därför ej heller droppunkten.

Flytprov (Float test).

Denna metod användes i U. S. A. huvudsakligen för att bestämma konsisten
sen hos segflytande tjäror och beck samt ibland hos asfaltprodukter. Den har 
viss likhet med metoderna att bestämma mjukpunkt enligt kula och ring-meto- 
den eller Krämer-Sarnow.



Fig. 1 6. Flytprov. 

Fig. 16. Float test.

Beskrivning.
Flytprovet bestämmes med aluminiumskål (fig. 1 6) med 53,6 mm radie, vägande 37.9 g. 

I botten på denna skål kan en konisk nippel av mässing skruvas in. Nippeln har nedtill 
12.82 mm och upptill 9.7 mm diameter; höjden är 22.5 mm och nippeln väger 9.80 g.

Vid försöket fylles nippeln med det bindemedel, som skall undersökas, varefter nip
peln avkyles i vatten av +  50 temp. Härefter gängas nippeln vattentätt fast vid alu
miniumskålen, som ävenledes kyles ned till +  50. Skålen placeras flytande på vatten
ytan i ett vattenbad, som skall ha exakt den temperatur (vanligen 50° C  men ibland 
32 0 C), vid vilken flytprovet skall göras. Tiden, som erfordras för att det varma vattnet 
skall bryta igenom bindemedelsproppen i nippeln, bestämmes och anger konsistensen en
ligt flytprov, mätt i sek.

Omräkning till kinematisk viskositet: Metoden lider av liknande komplika
tioner som Krämer-Sarnow-metoden. Rhodes, Volkmann och Barker15 anse sig 
dock ha konstaterat ett definitivt samband mellan den kinematiska viskositeten 
och flytprovet (fig. 17), utfört vid viss temperatur. Åtminstone gäller detta 
för stenkolstjära och beck därav. Någon formel för omräkningen torde icke 
existera.

Kontrollförsök.
Ett prov S .V . 8855 av vägtjära T  35— 55 visade 

sig vid prov, utfört av väginstitutet, ha 99 sek. visko
sitet vid 320 C  och 48 sek. viskositet vid 50° C  enligt 
flytprovsmetoden. Tjärans kinematiska viskositet en
ligt diagrammet fig. 17  skulle då vara c:a 1.2 • 1 o4 
resp. c:a 1 400 cSt vid resp. temperaturer. Den ex
perimentellt bestämda kinematiska viskositeten var
1.2 • io 4 resp. 1 080 cSt. Vid 320 C  erhölls alltså myc
ket god överensstämmelse, medan överensstämmelsen 
vid 50° C ej var fullt så god.

Fig. 17. Samband mellan flytprov och kinematisk visko
sitet för tjära. Flytprovet dels utfört i 32 0 vatten och 
dels i 500 vatten.

Fig. 17. Relation between Float Test and Kinematic V is
cosity, According to Rhodes et al.



VISKOSITETENS TEMPERATUR- 
AV H ÄN GIGH ET

Matematiska formler, som uttrycka sambandet 
mellan temperatur och viskositet.

D e  B I T U MI N Ö S A  Ä M N E N A  utmärkas av att deras viskositet hastigt 
faller med stigande temperatur. Denna temperaturkänslighet är olika för olika 
bitumina och nödvändig att känna, när ett bindemedels lämplighet för visst 
ändamål skall bedömas.

Även när det är fråga om att jämföra viskositetsbestämningar, som gjorts i 
olika apparater och vid olika temperaturer, är det nödvändigt att ta hänsyn till 
att temperaturkänsligheten varierar.

Ritad i ett vanligt koordinatsystem med temperatur och viskositet längs axlar
na blir viskositetskurvan i regel starkt krökt. Det är emellertid önskvärt att kunna 
rita kurvan som en rät linje. Detta kan ske genom att ändra skalorna på axlarna, 
exempelvis välja logaritmisk indelning.

Sambandet mellan viskositet och temperatur i allmänhet har studerats av 
många forskare, dels teoretiskt och dels empiriskt. Någon allmän, för alla vät
skor giltig formel torde icke finnas. Bland de formler, som föreslagits för oljor 
och bituminösa bindemedel, märkas Slottes formel, Eckart och Herschels formel 
samt Walthers formel och Zichners formel.

Q
Slottes formel: v =  7 tt

(t—t0)k
varav log v =  log C —k log (t—10) ................................................................. (13).
Denna formel utsäger alltså, att om såväl viskositet som temperatur avsättas 

i logaritmisk skala, blir sambandet en rät linje.
Eckart, Herschel m. fl. formel: log v =  log A ' — B ' log t ........................... (14)
där A ' och B' äro konstanter.
Denna formel har erhållits ur Slottes formel genom att tämligen godtyckligt 

sätta t0 =  o° Farenheit och mäta temperaturen i Farenheitsgrader.
Evans och Pickard5 ha genom omfattande försök visat, att denna ekvation 

väl återger viskositetsförloppet för stenkolstjäror och tjärbeck inom ganska breda 
temperaturintervall. Hallbergs äldre diagram baserade sig på denna ekv. (fig. 18.)

m

Walthers formel: (v +  o.8)T =  k ' ................................................................. (15)
där v mätes i centistok och T  är absolut temperatur, är den, som för när

varande anses vara mest exakt. Den uppställdes 19 31.



Logaritmeras, erhålles
T m log (v +  0.8) =  log k/ =  k" samt efter ytterligare en logaritmering
m log T  +  loglog (v +  0.8) =  loglog k' =  k"'. Är den mot en viss temperatur 

T i svarande viskositeten v± känd, kan k " ' elimineras och man erhåller
loglog (v +  0.8) =  m (log T i — log T) +  loglog (v± +  o.8) ....................  ( i 6)

i vilken form Walter, Ubbelohde m. fl. använt formeln.
Ekv. (16) är ekvationen för en rät linje med loglog (v +  o.8) längs ena axeln 

och log T  längs den andra.
De mest kända utländska diagrammen, — Ubbelohdes och A.S.T.M . — äro 

ritade enligt ekv. (16) (fig. 2 och fig. 4).
Ekv. (16) är betydligt mer komplicerad än ekv. (14). Den är ett specialfall av 

en allmännare formel:

loglog ( — ,+  a) =  m log^T +  loglog ( —  +  a) .................................... (17).
v0 1 v0

Mätes v i centistok och sättes v0 =  i centistok samt a =  0.8, erhålles ekv. (16).
Zichner21 anser sig emellertid ha funnit, att för bituminösa bindemedel bättre 

rätlinjighet erhålles, om v0 är skild från 1.
v  ' J.' y

Zichners formel: loglog =  m log ~  +  loglog -̂ 7 .............................. (18)

där k =  2.0 för asfalt och k =  1.75 för tjära, om v och v± mätas i centistok.
v0 är alltså enligt Zichner icke =  1 utan varierar mellan 2.0 och 1.75, beroende 

på bindemedlets art. Walthers konstant a =  0.8 har Zichner slopat, enär den kan 
försummas i förbindelse med de höga r-värden, som bindemedlen ha.

Jämförelse mellan temperatur-viskositetsdiagram, 
ritade enligt olika formler.

I ett enkelt logaritmiskt diagram, ritat enligt ekv. (14), medföra relativt lika 
stora ändringar av viskositeten — exempelvis fördubbling — alltid att viskosi- 
tetslinjen förskjutes lika stor sträcka, oberoende av var viskositetslinjen ligger i 
diagrammet. Detta är givetvis en stor fördel, vilken saknas, om diagrammet ritas 
på basis av ekv. (16) eller (18). I de senare diagrammen bli de högre viskositeterna 
starkt sammanträngda och de lägre viskositeterna onödigt mycket utbredda. V i
dare anger i ett diagram enligt ekv. (14) tangenten för linjens lutningsvinkel, hur 
stor exponenten i Slottes formel är. Ju  större exponenten är, dess hastigare ändras 
viskositeten med temperaturen. Exponenten, eller m. a. o. lutningsvinkeln, blir 
därför ett mått på ämnets temperaturkänslighet. I ett diagram enligt ekv. (16) är 
lutningsvinkeln ävenledes ett mått på temperaturkänsligheten, ehuru betydligt 
mer komplicerat.

N evitt och Krchma2i använda sig av tångens för lutningsvinkeln för att ange binde
medlets temperaturkänslighet. Denna benämnes »the viscosity-temperature susceptibility



Fig. 1 8. Äldre temperatur-viskositetsdiagram enligt Hallberg, baserat på ekv. 14 sid. 30. 
Fig. 18. Temperature-Viscosity Chart for Bituminous Products According to Hallberg (1933).



Fig. 19. Temperaturviskositetsdiagram, (baserat på Walthers formel (ekv. 1 6). Den räta linjen 
A — B i detta diagram blir S-formigt krökt i diagrammet på fig. 18.

Fig. 19. Temperature-Viscosity Chart, based on the Walther Formula (ekv. 16  page 3 1). A  
Straight Line in this Diagram becomes S-shaped in the Diagram of fig. 18.

coefficient» och beräknas sålunda

Incr log (V l +  °,8) 
s =  k- log (v * +  °>8) 

l ° g  y x

där k =  en konstant, som beror av skalförhållandet i diagrammet =  0.221 i A.S.T.M :s 
och väginstitutets diagram (se följande kapitel).

och bestämmas av N evitt och Krchma vanligen vid T x =  98.9 respektive 
T 2 =  I 3 5 ° C ,  varvid s blir 0.7 å 1.0 för asfalter, beroende på ursprung och framställ
ningssätt. För tjäror blir s =  1 .1  å 1.3.

Enkla logaritmiska diagram enligt ekv. (14) äro sålunda avsevärt trevligare 
att arbeta med än dubbelt logaritmiska diagram enligt ekv. (16).

I fig. 18 och 19 visas båda typerna av diagram. Enligt numer vedertaget 
bruk har i fig. 19 viskositeten avsatts längs ordinataxeln i stället för längs 
abskissaxeln. Vidare har viskositeten avsatts i centistok i stället för i stok.

En och samma tjära S. V. 8855 har undersökts i Vogel-Ossags apparat med 
avseende på kinematisk viskositet vid 12 olika temperaturer och de erhållna 
viskositetsvärdena ha blivit inprickade i diagram enl. ekv. (14) och (16). Det 
enkla logaritmiska diagrammet fig. 18 ger med fullt tillfredsställande noggrannhet 
en rätlinjig viskositetskurva mellan 30° och 700 eller inom det intervall, där



viskositetsbestämningarna för tjäror oftast sker. Extrapoleras linjen, bli av
vikelserna däremot betydande. Det dubbelt logaritmiska diagrammet enl.ekv. ( i 6) 
ger i sådana fall betydligt bättre överensstämmelse, ehuru ej fullständig. Visko- 
sitetslinjen blir även i diagrammet enligt ekv. ( i6) svagt krökt.

Samma undersökning har utförts med en asfaltlösning bestående av 67 % 
oljeasfalt S. V. 232, löst med 33 % brännolja II S. V. 189. Samma slutsatser 
kunna dragas för de båda diagramtyperna.

För att få en uppfattning om, hur en rät linje i det dubbelt logaritmiska dia
grammet återges i det enkelt logaritmiiska, har den räta linjen A —B i fig. 19 över
förts till det enkelt logaritmiska diagrammet i fig. 18. Den blir som synes 
S-formigt krökt med nästan rakt mittparti.

Zichner21 anser sig ha fått bättre rätlinjighet med diagram, ritade enligt ekv. 
(18). k-värdet bör enligt Zichner vara för tjäror =  1.75 och för asfaltproduk
ter =  2.0. Att k varierar m'ed bindemedlets art, är en olägenhet, som tvingar 
Zichner att använda olika diagram för tjärprodukter och för asfaltprodukter. Då 
skalan är olika i Zichners båda diagram, innebär en och samma lutning hos visko- 
sitetslinjen i de båda diagrammen olika temperaturkänslighet. Det är därför svårt 
att använda diagrammen för att jämföra asfaltprodukter och tjärprodukter med 
varandra. Zichner föreslår, att man i sådana fall använder diagrammen som 
hjälpdiagram för bestämning av flera punkter på viskositetslinjen. Denna kan 
därefter noggrannare ritas i ett diagram enl. ekv. (16).

Väginstitutet har valt att rita de nya, nedan beskrivna viskositetsdiagrammen 
enligt Walthers formel, ekv. (16). Olägenheten att viskositetslinjerna bli svagt 
krökta, torde uppvägas av fördelen, att ett och samma diagram kan användas för 
olika typer av bindemedel. Även önskemålet att få  överensstämmelse med de 
inom oljeindustrin använda viskositetsdiagrammen enligt A.S.T.M . har talat för 
användningen av Walthers formel. Det är dock möjligt, att man efter ytterligare 
undersökningar skall kunna finna en ekvation, som ger bättre rätlinjighet. Möj
ligen kan Zichners formel användas, om k-värdet approximeras till ett och 
samma värde för asfalt och tjära.

A v ovanstående framgår, att temperaturviskositetskurvorna i många fall med 
fullt tillfredsställande noggrannhet kunna approximeras till räta linjer i ett 
enkelt logaritmiskt diagram enligt ekv. (14). Äro temperaturintervallen vida, blir 
det dock nödvändigt med hänsyn till noggrannheten att använda dubbelt logarit
miska diagram. Dessa diagram äro emellertid ej lika lättolkade.

Såsom tidigare omnämnts, angives ett ämnes temperaturkänslighet av viskosi- 
tetslinjens lutning i viskositetsdiagrammet. Det är önskvärt, att man i olika 
diagram erhåller samma bild av denna lutning, för att man snabbt skall kunna 
bedöma temperaturkänsligheten. Enär förhållandet mellan skalorna på axlarna 
inverkar på lutningen, bör skalförhållandet alltid vara detsamma. I de båda 
diagram, som institutet har uppgjort, är därför skalförhållandet detsamma och 
i överensstämmelse med det, som använts i A.S.T.M.-diagrammet.



VÄG INSTITUTETS NYA TEMPERATUR- 
VISKOSITETSDIAGRAM

Möjligheterna att i ett och samma diagram inlägga 

skalor, representerande olika viskosimetrar.

Å . V  D E T  F Ö R E  G Å  E N  D E  framgår, att Englers viskosimeter, standardvisko- 
simetrarna med io  och 4 mm munstycken samt Saybolt-Furol viskosimetern ge 
värden, som direkt kunna överföras till kinematisk viskositet genom multiplice- 
ring med en angiven faktor. Härvid erhålles visserligen en viss grad av osäkerhet, 
enär faktorn varierar något för olika material och viskositet. Osäkerheten är 
dock så liten, att den knappast märkes vid grafisk framställning. För dessa appa
rater kunna alltså skalor utan vidare inläggas i ett viskositetsdiagram.

Hutchinsonviskosimetern och andra sänkkroppsviskosimetrar ge viskositets- 
värden, som äro beroende av vätskans spec. vikt. Någon allmängiltig viskositets- 
skala kan därför icke inritas för dessa apparater. Däremot kan — såsom skett å 
diagrammet i fig. 18 — en skala för instrumentavläsning, korrigerad för spec, 
vikten, uppritas. Enär sänkkroppsviskosimetrarna numer ha kommit ur bruk, 
förefinnes knappast längre behov av viskositetsskalor för dem i viskositetsdia
gram, avsedda för vägtekniskt bruk. Skalor för dessa viskosimetrar ha därför ej 
medtagits i de, i det följande beskrivna, av väginstitutet uppgjorda viskositets- 
diagrammen.

Fly t provet är av speciell art och så beskaffat, att det är ganska svårt att i ett 
allmänt viskositetsdiagram lägga in skalor för detta prov. I Rhodes, Volkmann 
och Barker's viskositetsdiagram finnas emellertid två skalor för flytprovet inlagda 
(fig. 3). I de fall, då omräkning kan bli erforderlig, torde man lämpligen an
vända fig. 17 för bestämning av den mot flytprovet sannolikt svarande kine
matiska viskositeten. I väginstitutets viskositetsdiagram ha därför några skalor 
för flytprovet ej blivit medtagna.

Penetrationsprov, mjukpunktsprov enligt kula och ring-metoden resp. Krämer- 
Sarnow ävensom droppunkt enligt Ubbelohde ge enligt det föregående osäkra 
viskositetsvärden. Till följd av att viskositetsskalan är starkt sammanträngd, 
kunna dock ganska stora individuella avvikelser i viskositeten få förekomma 
utan att detta märkes vid grafisk återgivning. Spridningen i värdena är emeller
tid så stor, att den tydligt framträder, trots att viskositetsskalan är hopträngd. 
Det kan därför diskuteras, om man bör taga med penetration, mjukpunkter och



droppunkt i ett viskositetsdiagram. Emellertid är ofta även en ungefärlig känne
dom om ifrågavarande konstanter till stor hjälp vid bedömningen av ett material. 
De synas därför böra medtagas trots osäkerheten, varvid dock osäkerheten bör 
särskilt markeras i diagrammet.

Fig. 20. Kinematisk viskositet vid droppunkts- resp. mjukpunktstemperatur för några asfalter 
och asfaltlösningar. Penetrationsvärdena äro avsatta längs den inlagda penetrationsskalan och 

falla nära de räta linjerna genom övriga punkter.

Fig. 20. Kinematic Viscosities of some Petroleum Asphalts and Cutbacks at Dropping Point 
and Softening Points. Penetration of same Materials, plotted on Penetration Scale.

På fig. 20 har inprickats de i tabell 3 givna värdena för några asfaltprodukters 
kinematiska viskositet vid dropp- och mjukpunkter. Värdena ligga väl koncen
trerade inom smala sinsemellan parallella band. Bandens bredd är ett mått på 
osäkerheten i bestämningen. För asfalt A  50— 70 är exempelvis osäkerheten vid 
omräkning till droppunkt och mjukpunkt att döma av bandbredden ±  3 a 
±  40 C. Vid direkt provning tolereras enligt tyska normer ±  i °  C mätfel vid 
mjukpunktsbestämning samt vid droppunktsbestämning ±  2 a ±  3 0 C mätfel. 
Med hänsyn härtill måste noggrannheten enligt diagrammet anses vara ganska 
god. En förutsättning för att så stor noggrannhet skall erhållas är dock givetvis, 
att man vid viskositetslinjens uppritning kan gå ut från närbelägna, experimen
tellt bestämda punkter i diagrammet.

Penetrationsskalan på fig. 20 har ritats med ledning av de i sammanfattningen 
på sid. 23 givna värdena. Skalstreckens bredd markerar osäkerheten. Som synes



Fig. 2 i. Karakteristiska viskositetslinjer för några bituminösa ämnen, ritade i väginstitutets nya diagram av typ nr i.
Fig. 2 1. T ypical Viscosity Lines for various Bituminous Substances, drawn in N e w  Viscosity-Temperature Chart of Road Institute. o j



falla de experimentellt bestämda och med hjälp av skalan inlagda penetrations- 
värdena mycket nära de värden, som erhållas genom förlängning av viskositets
linjerna.

Beskrivning av väginstitutets temperatur- 

viskositetsdiagram.

De nya temperatur-viskositetsdiagrammen ha konstruerats med Walthers for
mel som grund (ekv. 16  sid. 31).

Samma formel har använts av A.S.T.M . vid upprättandet av de temperatur- 
viskositetsdiagram, som allmänt användas i U. S. A. för oljor m. fl. ämnen 
(ASTM  D 3 4 1— 39). I båda de svenska diagrammen är förhållandet mellan 
skalorna på x- och y-axlarna detsamma som i det amerikanska diagrammet. H är
igenom erhålla viskositetslinjerna samma lutning, oberoende av i vilket diagram, 
de ritas. Detta underlättar diagrammens användning.

T vå diagram ha konstruerats, dels ett översiktsdiagram, (fig. 21), användbart 
för alla bindemedel, och dels ett, som i första hand är avsett för tjäror och asfalt
lösningar (fig. 22).*

Vid uppritandet av skalorna över viskositeterna ha de i föregående kapitel 
nämnda omräkningstalen använts.

översiktsdiagrammet omfattar temperaturområdet — 200 C till +  2400 C och 
viskositetsområdet 5 till io9 cSt. I diagrammet ha inlagts skalor för 10- och 4 mm 
standardviskosimeter, Englers viskosimeter och Saybolt-Furol viskosimeter. V i
dare har inlagts en skala för Fahrenheit-grader. De viskositetsområden, som van
ligen motsvara droppunkt enligt Ubbelohde samt mjukpunkt enligt kula och 
ring och enligt Krämer-Sarnow, ha markerats som skuggade områden. Slutligen 
har en skala över penetrationen (100 g, 5 sek, 250 C) inlagts. Då denna skala ej 
är exakt, ha skalstrecken ritats med en viss bredd, som markerar osäkerheten hos 
skalan.

Det andra diagrammet omfattar temperaturintervallet — 20 till +  120° C och 
viskositetsområdet 50 till io 6 cSt. I diagrammet har endast inlagts de två ska
lorna för standardviskosimeter med 10 och 4 mm munstycke.

På fig. 21 och 22 ha inlagts karakteristiska viskositetslinjer för några olika 
slag av bindemedel, som undersökts av väginstitutet. På fig. 23 har inlagts en 
skara kurvor för asfalter av mexikanskt och rumänskt ursprung, enligt under
sökningar, publicerade av Csågoly.20 Som synes av fig. 21 varierar viskositets- 
linjens lutning ganska mycket för olika bindemedelstyper. Även för mycket 
närbesläktade ämnen, såsom olika asfaltsorter, kan linjens lutning vara olika, 
(fig. 23). Den rumänska oljeasfalten har sålunda annan lutning på viskositets-

* Diagrammen kunna rekvireras från statens väginstitut. De äro tryckta i folioformat. 
översiktsdiagrammet (5— io9 cSt) har benämnts nr 1 ;  det andra (50— io 6 cSt) nr 2.



Fig. 22. Karakteristiska viskositetslinjer för några bituminösa ämnen, ritade i väginstitutets nya diagram av typ nr z.
Fig. 22. Typical Viscosity Lines for various Bituminous Substances, drawn in N e w  Viscosity-Temperature Chart of Road Institute.



t

Fig. 23. Viskositetslinjer för asfalter av olika mjukhet och olika ursprung enligt Csagoly. Linjerna för »mexikansk» asfalt, gälla för 
asfalt från mexikanska och andra därmed likvärdiga källor. Linjerna för »rumänsk» asfalt, gälla för asfalt från

rumänska och därmed likvärda europeiska källor.
Fig. 23. Viscosity Lines for Asphalts of various Origins and varying Penetrations, According to J .  Csagoly.



linjen än de mexikanska. För produkter av samma härkomst och framställnings
sätt synes emellertid lutningen vara ungefär densamma (fig. 24). Viskositetslin- 
jerna för sådana produkter bli därför praktiskt taget parallella, vilket många 
gånger underlättar användningen av diagrammen. Någon »konvergens» mot en 
»pol» har icke kunnat konstateras. Iakttagelsen inskränker sig dock till a s f a l 
t e r  och t j ä r o r. För l ö s n i n g a r  av asfalt och tjära, som ju även bero av 
lösningsmedlets karaktär, varierar lutningen rätt avsevärt, men undersökningarna 
äro ej tillräckligt omfattande, för att slutsatser skola kunna dragas, om viskosi- 
tetslinjerna konvergera mot någon »pol».

Viskositetslinjens läge har för några karakteristiska n o r m e n l i g a  binde
medel angivits med koordinater i kanten av de tryckta diagrambladen. Vid behov 
kunna dessa linjer därför inritas på diagrammen. Koordinaterna ange medellut
ningen hos den svagt krökta viskositetskurvan. Denna lutning är f. ö. för asfalt 
densamma som hos diagonalen från hörnet (— 200 C, io9 cSt) till hörnet 
(240° C, 5 cSt) i diagrammet.

Fig. 24. Jämförelse mellan viskositetslinjer. för olika asfaltsorter, undersökta av 
väginstitutet och av Csågoly.

Fig. 24. Viscosity Lines for Asphalts, tested hy the Road Institute and by ] . Csagoly.



BESTÄMNING AV VISKOSITETEN 
FÖR BLANDNINGAR

I  V Å G I N S T I T U T E T S  medd. 46  sid. 53— 56  har givits en av väginstitutet 
funnen formel för sambandet mellan viskositet och fluxmedelshalt i en asfalt- 
eller tjärlösning. Denna formel kan användas vid beräkningen av den viskositet, 
som erhålles, om ett bindemedel blandas i given proportion med ett fluxmedel. 
Blandningens viskositet kan emellertid även bestämmas med hjälp av det här 
publicerade temperaturviskositetsdiagrammet. Den i det följande beskrivna me
toden finnes angiven i ASTM :s normer (ASTM  D 34 1— 39). Den har även an
vänts av Larsson,25 som upprättat ett särskilt blandningsdiagram samt av Ubbe
lohde i dennes temperatur-viskositetsdiagram.12

Fig. 25. Beräkning av viskositeten för en blandning av mellanolja och asfalt. 
Svarta punkter ange experimentellt funna värden.

Fig. 25. Calculation of Viscosity of a Blend of Petroleum Asphalt (S. V . 5346) 
and T ar Distillate ( S. V.  197).



Känner man viskositeterna vid någon temperatur för de två ämnen, som skola 
blandas, kan man erhålla viskositeten för blandningen på följande sätt.

Man låter i temperatur-viskositetsdiagrammet (fig. 25) den del av Fahren- 
heitsskalan, som ligger mellan o° F och ioo° F betyda procenthalten av den 
mest segflytande av de två oljor, som blandas. På ordinatan genom o° F avsättes 
viskositeten för den minst segflytande oljan och på ordinatan genom ioo° F 
viskositeten för den mest segflytande oljan. De så erhållna punkterna förenas 
med en rät linje. Ordinatan genom det procenttal ( =  gradtal F) som blandningen 
skall innehålla av den mest segflytande oljan, skär denna räta linje i en punkt, 
som anger den sökta viskositeten för blandningen mellan de båda oljorna.

Exempel.
I fig. 25 visas hur viskositeten för blandningar av asfalt A70— 100 (S .V . 5346) 

och mellanolja (S .V . 197) beräknas. Mellanoljans viskositet vid 250 C är experimen
tellt bestämd till 1 . 17  E °. Asfaltens mjukpunkter och droppunkt äro också experi
mentellt bestämda, varför dess viskositetslinje kan uppritas. Denna linje visar att 
asfaltens viskositet vid 250 C bör vara 1 . io 8 cSt. Viskositeterna 1 .17  E ° och 1 • io 8 cSt 
avsättas på ordinatorna genom o resp. ioo° F. Den räta linjen mellan dessa punkter 
ger viskositeten för ett godtyckligt blandningsförhållande. Några experimentellt be
stämda viskositeter ha inprickats i diagrammet. Dessa falla, som synes, mycket nära den 
räta linjen. För en blandning av 45 % asfalt och 55 % mellanolja erhöllos exempelvis 
experimentellt 13 och enligt diagrammet 1 1  E °.

I stället för att bestämma viskositeterna för fluxmedlet och bindemedlet, vilka 
kunna vara svåra att bestämma eller falla utanför diagrammet, kan man be
stämma viskositeterna för ett par provblandningar. Dessa värden avsättas på 
ordinatorna genom provblandningarnas procenttal, och den räta linjen drages 
mellan punkterna. Med det senare förfarandet blir den sökta blandningens visko
sitet ingränsad mellan trängre gränser och därmed noggrannare bestämd.



SUMMARY

V i S C  O S I T  Y - T  E M  P E R  A T U  R E  charts are of common use in the petroleum 
industry. They afford a convenient means of classifying different oils as well as 
of studying their temperature susceptibility. However, the ordinary charts, such 
as designed by the A.S.T.M . or Ubbelohde, do not extend so far into the high 
viscosity range that they can be used with advantage for bituminous products of 
such stiff grades as used in road construction. Neither do they comprise scales 
for the commonest methods of measuring the consistency of bituminous road 
materials. A  temperature-viscosity-chart specially designed for such materials 
and methods of tests 'should therefore be of great value. In 1933 Hallberg and 
in 1937 Rhodes, Volkmann and Barker published such charts. Hallberg's chart 
was designed at a time when the relations between different tests for consistency 
were not fully known. The charts of Rhodes et al., do not include all the tests 
that are common in Europe. For these reasons the Road Institute found it ne
cessary to design the new viscosity-temperature charts described in this pamphlet.

In the introductory chapter viscosity terms are defined and some existing 
viscosity-temperature charts described. It is observed that plastic or pseudo
plastic"' conditions affect the regularity of viscosity change more or less in the 
high viscosity range. Thus, strict conformity to a law, found to be valid for 
liquid oils, may not be expected for half-solid bituminous products.

The next chapter gives a brief description of viscosity testing devices generally 
employed for bituminous road materials, with special regard to the possibilities 
of converting the test results into absolute kinematic units. The conversion 
formulae are compiled from various sources. In some cases it was found necessary 
to determine the conversion constants experimentally in the laboratory.

Conversion formulae or graphs are given
for the Engler viscosimeter ........................................................................  page 16

the Road tar viscosimeters with 10 and 4 mm o rifices.................. page 18
the Saybolt-Universal and Saybolt-F urol viscosimeters...........  page 20
the Hutchinson Junior Tar tester ......................................................... page 21

and the Float Test ...........................................................................................  page 28

Since plastic conditions may have disturbing effects at high viscosities, special 
interest has been attached to the possibilities of converting into kinematic units: 
Penetrometer readings, Softening points by the Ring and Ball or the Kramer- 
Sarnow methods, as well as the Ubbelohde Dropping-Point (page 22— 28). For a

* According to the nomenclature, used by R. N . J . Saal.Q>10



number of petroleum asphalts and cut-backs the kinematic viscosities at softening 
points and dropping-points were determined with a capillary rise viscosimeter, 
designed by H. Arnfelt of the Institute (fig. 5). The viscosities were referred to 
a shearing stress of 20 000 dynes/cm2. The test results are given in table 3 and 
plotted on fig. 20. For the two Softening Point Tests and the Dropping Point 
Test the kinematic viscosities were found to fall within narrow bands, sloping 
slightly towards the temperature axis.

The next chapter (page 30) discusses various viscosity-temperature formulae 
and viscosity-temperature charts based on said formulae. The Walther formula 
(equation 16) is considered most appropriate.

The succeeding chapter (page 35) contains a description of two new charts, 
designed by the Road Institute according to the Walther formula. One of the 
charts (fig. 21) is of a wide range and is intended for all sorts of bituminous 
road products, the other one, of narrow range, (fig. 22) is specially designed 
for tar and asphalt products of medium viscosities. The axis ratio is the same 
in the two diagrams and the same as in the A.S.T.M . charts. For that reason 
a viscosity line has the same inclination in all the diagrams mentioned.

It may be emphasized that the bands in the charts representing dropping points 
and softening points are rather uncertain. The same applies to the pentetration 
scale. The bands and the scale should not be used for extreme extrapolation. How
ever, in cases, when adjacent points are experimentally determined they may be 
used with adequate accuracy in order to find the viscosities at neighbouring 
temperatures. Fig. 2 1— 24 contain as an example the viscosity-lines of some 
characteristic road materials, tested by the Road Institute and by /. Csdgoly.

In the last chapter (page 42) a method of estimating the viscosity of blends 
of bituminous products is described in accordance with A.S.T.M . D 34 1— 39

7. 4. 1945
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