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FÖRSÖK MED DAMMBINDNING SMEDEL PÅ 

ENEBYVÄGEN I STOCKHOLM 1936

I  V Ä G IN S T IT U T E T S  M E D D E L A N D E  5 1  har en redogörelse lämnats för 
försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm, utförda under 
år 1934. Därvid provades följande dammbindningsmedel: klorkalcium, sul
fitlut, 5 oljor, 3 oljeemulsioner samt en utspädd, stabil asfaltemulsion. Medan 
de sedan länge inom svenskt vägväsende använda produkterna klorkalcium 
och sulfitlut gåvo gott resultat på provvägen såväl i tekniskt som ekonomiskt 
avseende, voro de dammbindande oljorna och oljeemulsionerna icke fullt till
fredsställande.

Sedan år 1934 ha vissa förändringar i sammansättningen av de till väg- 
väsendet levererade oljorna vidtagits, varjämte nya produkter kommit i 
marknaden. Med hänsyn härtill syntes det önskvärt, att nya försök med 
dammbindningsmedel verkställdes. I detta syfte utförde väginstitutet under 
år 1936 sådana försök på samma väg som under år 1934, nämligen på Eneby
vägen vid Flysta i Bromma, Stockholms stad.

Arbetena på denna provväg utfördes av Stockholms stad, närmast under 
ledning av civilingenjör N. Wibeck, i samråd med statens väginstitut, som 
uppgjort programmet för provvägen. Som arbetsledare på platsen tjänst
gjorde en av väginstitutets ingenjörer, civilingenjör L. Carlquist, som även 
under sommarens lopp tjänstgjort som observatör och rapportör.

Vägen har en bredd av 9 m, härav behandlades 8 m med dammbindnings
medel. Trafiken utgjorde tisdagen den 27 oktober 1936 471 1 fordon (varav
II hästfordon och 28 motorcyklar).

Den befintliga vägen hade en vägbana uppbyggd av 20—30 cm packsten, 
ca 10 cm makadam och 5 cm grus. Enär vägbanan var rätt sliten och till be
skaffenheten ojämn, utfördes på våren ett nytt slitlager av grus av bästa 
möjliga sammansättning över hela vägbanan. Därigenom avsågs att erhålla 
full jämförbarhet mellan de olika provsträckorna.

Sammansättningen, som framgår av siktdiagrammet fig. 1, erhölls genom 
blandning av:

sandigt naturgrus (sättgrus från H u sb y)................... 4 m3
stenmjöl .....................* .  .................................................... 5 »
krossingel eller natursingel 4— 15 m m ....................... 3 »
le r a ...................................................................................  2 »

fördelat på en väglängd ay 80 m. Leran var en styv (fet) lera, erhållen vid 
pågående djupschaktning för en rörledning från 1 2̂ a 2 m djup under mark
ytan. Före arbetets utförande gjordes laboratorieförsök på väginstitutet för

1 Siffran är låg på grund av den ogynnsamma väderlek, som rådde vid tillfället. Tra
fiken uppgick vid 1934 års trafikräkning till cirka 800 fordon per dygn.



Fig. i. S. V. 3994 och 3995 
prov av slitlagret. (Strec
kade kurvor ange gränser 
för lämpligaste samman
sättning).

Fig. 1. Grading of aggre
gates in surface course of 
gravel.

att utröna möjligheten att inblanda leran i det övriga stenmaterialet. Det 
visade sig därvid, att leran antingen kunde inblandas i torr pulverform eller 
i mycket vattenrikt, mjukt tillstånd, s. k. säplerekonsistens. Däremot var det 
icke möjligt att inblanda leran, om denna hade en mellanfuktig konsistens. 
Det beslöts, att arbetet skulle utföras med lera av säplerekonsistens. Därest 
den framkörda leran icke var tillräckligt våt, skulle vattning utföras.

Vid blandningen på vägen utbreddes först gruset, stenmjölet och singeln 
och blandades med väghyvel. På denna matta lades därpå leran, varefter 
blandning skedde med väghyvel (fig. 2, 3, 4). För att underlätta blandningen 
kördes transportbilarna fram och åter över sträckan, varvid de breda, med 
dubbla ringar försedda hjulen krossade och utmanglade de våta lerklum
parna. Väghyveln flyttade det utbredda materialet i strängar, såsom vid hy- 
velblandningsförfarandet. En mycket effektiv blandning åstadkoms på detta 
sätt. Enär varm och torr väderlek rådde, verkställdes vattning under bland
ningen. Efter blandningen utbreddes och utjämnades materialet med hyvel, 
varefter komprimering skedde genom trafiken.

Vägbanan blev snart mycket hård och tät. Den höll sig under sommaren 
god, men blev under höstens regniga väderlek smetig till olägenhet för den 
rätt livliga gångtrafiken på vägen. Sammansättningen av vägbanan var icke 
fullt lyckad, i det att vid arbetets utförande icke fullt lämpligt material hade 
erhållits. Blandningens siktkurva kom sålunda att delvis falla avsevärt över 
gränsen för »idealgruszonen». (Jämför fig. 1.)

Provsträckornas utförande.

Nedan lämnas en beskrivning av dammbindningsmedlens allmänna karak
tär, den första behandlingens utförande samt följande behandlingar av prov
sträckorna. Tabell 1 innehåller en sammanfattande beskrivning av utförda 
arbeten samt observationer, gjorda vid olika tillfällen. Dammbindningsmed
lens egenskaper, bestämda genom provning, framgå av tabell 3.



Fig. 2. Våta lerklumpar utbredas. Fig. 3. Lerklumparna utmanglas genom körning med en 
lastbil, varefter grus och lera blandas med väghyvel. Fig. 4. Massan blandad 

och nyss utbredd över vägen.

Fig. 2 , 3 och 4. New surface cource of stabilized gravel under construction. Wet clay is 
spread and mixed with gravel by a grader.

SEKTIO N 75— 150.

Dammbindning med G ar asol från A-B.  G ar te x, Malmö.
Första behandling: Garasol +  ca 6 delar vatten, ca 0,6 kg/m2.

Garasol är enligt leverantörens uppgift en emulsion, bestående av ett neu
traliserat fettsulfonat, tillsatt med mineralfett. Preparatet är framställt ur 
avfallsprodukter, erhållna inom garveri- och textilindustrien. Före spridnin
gen, som skedde med vattenvagn, utspäddes emulsionen med ca 6 delar vat
ten. Emulsionen, som hade en fadd, obehaglig lukt, trängde hastigt ned i väg-



Fig. 5. Garasol 28. 7. 1936

banan till ca 5 mm djup. Några fläckar, som kändes hala, avgrusades med 
fin sand. Vägen behövde ej avstängas vid behandlingen.

Under trafikens inverkan sammankittades gruspartiklarna i ytan till en 
tunn hud av cementliknande utseende (Fig. 5). Denna hud blev emellertid 
efter kort tid sliten, genom att det fina materialet ej kvarhölls i vägbanan 
utan dammade bort. Efter ca tre veckor måste ny behandling utföras. Inom 
kort började dock vägen åter att damma, samtidigt som svåra potthål bilda
des. För att i möjligaste mån hålla sträckan i dammfritt skick under åter
stoden av observationstiden verkställdes ytterligare två behandlingar. Före 
dessa hyvlades vägbanan omsorgsfullt.

Orsaken till Garasols mindre goda effekt torde vara att söka däri, att emul
sionen påförts i allt för ringa mängd (enl. leverantörens anvisning ca 80 gr 
konc. emulsion per m2) för att kunna åstadkomma en varaktig dammbind
ning. Genom det höga pris, som dammbindningsmedlet betingade, lämpade 
det sig ej för flickning, då därtill erfordras jämförelsevis koncentrerad 
emulsion.

SEKTION 150—300.

Dammbindning med Ocean från firman C. A. Wallenborg & Son, Stockholm. 
Första behandling: Ocean +  1 del vatten, 1 kg/m2.

Ocean är enligt uppgift en mineraloljeemulsion. Före spridningen utspäddes 
emulsionen med vatten i förhållandet 1 : 1 .  Den utspädda emulsionen spreds 
kall från vattenvagn över en väghalva i taget, varvid denna hölls avstängd 
för trafik med ca 1 timmes uppehåll, innan spridning verkställdes på den 
andra väghalvan. Emulsionen absorberades relativt långsamt av vägbanan 
och nedträngde ca 10 mm. Dammbindningsmedlet hade en svag, tämligen 
indifferent lukt.

Efter en vecka hade en mörkbrun, rätt lös, sammanhängande hud bildats 
över hela vägbanan (Fig. 6). Dess motståndskraft var dock ej tillräcklig, utan



Fig. 6. Ocean 28. 7. 1936.

den började efter kort tid att trasas sönder, varefter vägen begynte damma. 
Ny behandling måste därför utföras efter ca fyra veckor. På grund av att 
vägbanan delvis var hudbetäckt, hade den nypåförda emulsionen svårt att 
tränga ned. För att förhindra slirning verkställdes en lätt avsandning. Prov
sträckan höll sig därefter dammfri i omkring fjorton dagar, men en mängd 
svåra potthål, som slogo upp, gjorde den på vissa delar tvårtrafikabel och 
nödvändiggjorde hyvling. Trafiken fick sedan sammanpacka vägbanan un
der några dygn, innan den tredje och sista behandlingen utfördes. Genom 
denna hölls sträckan dammfri i närmare fyra veckor, men blev därefter för
störd till följd av uppkomsten av sår och potthål.

Det synes, som om benägenheten för potthålsbildning sammanhängde med 
den ringa sammanhållande och klibbande förmåga, som Oceanemulsionen 
ägde. För riktigheten av detta antagande talar även de misslyckade försök, 
som utfördes, att genom flickning med oljeemulsionen laga uppkomna potthål.

SEKTION 300—450.

Dammbindning med Solex från firman C. A. Wallenborg & Son, Stockholm. 
Första behandling: Solex +  1 del vatten, 1 kg/m2.

Solex är enligt leverantörens uppgift en i vatten emulgerad, bituminös 
skifferolja av estnisk tillverkning. Sedan emulsionen utspätts med 1 del vat
ten, verkställdes spridningen med vattenvagn över en väghalva i taget, varvid 
denna hölls avstängd för trafik. Efter en halvtimme hade dammbindnings
medlet torkat in så mycket, att trafiken kunde släppas in och spridning ske 
över andra väghalvan. Nedträngningsdjupet var knappt 10 mm. Dammbind
ningsmedlet hade vid utspridandet en skarp, men ej obehaglig lukt.

Redan efter några dagar hade oljeemulsionen bundit samman det översta 
skiktet av slitlagret till en seg, dammfri hud av gråsvart färg (Fig. 7). 
Denna visade sig vara mycket motståndskraftig mot trafikens åverkan, och 
någon förnyad behandling över hela provsträckan behövde ej utföras, enär full-



Fig. 7. Solex 28. 7. 1936.

ständig dammfrihet rådde under hela observationstiden. Huden på högra väg- 
halvan började dock efter ca fem veckor bli sliten och småsårig, varför den 
bättrades på genom behandling med 0,25 kg Solex per m2. Emulsionen absor
berades därvid mycket långsamt, och avgrusning måste verkställas för att 
förhindra slirning.

Förutom en del sår, som förorsakades av trafiken i samband med utsprid
ningen, uppkommo under observationstiden blott ett mindre antal potthål. 
Dessa lagades genom flickning. Solex visade sig vara lämplig för dylika 
reparationsarbeten, i det den hade god förmåga att binda samman lagnings- 
gruset. De lagade potthålen täcktes snart av hud och visade inga tendenser 
att slå upp på nytt. Oljeemulsionens ringa benägenhet för avdunstning (se 
fig. 12) torde vara en för dammbindning lämplig egenskap.

SEKTIO N  450—600.
Dammbindning med Damnol från A-B.  A. Johnson & Co:s Oljeraffinaderi i 
Nynäshamn.
Första behandling: Dam nol 0,5 kg/m2.

Damnol är en tung mineralolja med hög viskositet. Spridningen skedde från 
tankbil, försedd med tryckspridarramp, varvid oljan spreds kall över hela 
vägbredden utan trafikavstängning. Före behandlingen uppluckrades ena väg- 
halvan med hyvel. Oljan tycktes på denna uppsugas mer homogent än på den 
ohyvlade. Även efter spridningen hyvlades lätt, varvid dock en del småsår 
uppkommo. Oljan absorberades vid första behandlingen ganska hastigt och 
nedträngde ca 10 mm i vägbanan. Dammbindningsmedlet hade en mindre 
angenäm lukt.

Omkring en vecka efter spridningen hade oljan tillsammans med grusmate
rialet bildat en tät, relativt seg hud av gråbrun färg, som höll vägbanan i 
dammfritt skick i ca tre veckor (Fig. 8). Vissa partier började då damma, 
genom att huden där blivit sårig och söndertrasad. Ny behandling utfördes



Fig. 8. Damnol 28. 7. 1936.

därför. Oljan hade denna gång svårt att tränga ned, och då risk för slirighet 
förefanns, avsandades vägbanan lätt. Sträckan var därefter dammfri, men 
på grund av att benägenheten för potthålsbildning var tämligen stor, måste 
efter ca tre veckor sträckan djuphyvlas, varvid huden förstördes. N y be
handling med olja måste då utföras. Resultatet av denna behandling blev av
sevärt gynnsammare än efter de föregående, i det sträckan i fortsättningen 
var täckt av en jämn, sammanhängande hud och helt fri från potthål.

Av detta synes framgå lämpligheten av att kort före oljespridning först 
hyvla den vägsträcka, som skall behandlas. Därigenom vinnes dessutom en 
avsevärt jämnare och fullständigare nedträngning. Vid företagna försök att 
laga en del potthål genom flickning med Damnol och grus visade sig oljan 
vara väl lämpad därför. Lagningsmaterialet band väl samman, och groparna 
täcktes inom kort med en tjock, motståndskraftig hud. Damnolens flyktighet 
har undersökts, se avdunstningskurva å fig. 12. Vid lämpligt och omsorgs
fullt utförande synes en god och varaktig dammbindning kunna erhållas med 
Damnol.

SEKTIO N 600—750.

Dammbindning med Bindolin Normal frän disponent H. Klint, Ronneby. 
Första behandling: Bindolin N orm al 0,5 kg/m2.

Bindolin Normal är en produkt i fast form av torvströkonsistens, som en
ligt leverantörens uppgift består av 55 % koksalt, 25 % brännolja, 15 % me
lass samt 5 % torvpulver. Dammbindningsmedlet levererades i säckar (senare 
i träfat) och utspreds med skyffel från lastbil. Det föreföll, som om den an
vända mängden 0,5 kg/m2 var i minsta laget för att nöjaktigt täcka hela väg
ytan. Dammbindningsmedlet hade en ej obehaglig lukt.

Preparatet fäste till en början dåligt vid vägbanan, vilket medförde upp
komsten av trafikspår i detsamma. Därigenom blev fördelningen över väg
ytan ojämn, i det vissa partier fick mindre, andra mer av dammbindnings-



Fig. 9. Bindolin normal
28. 7. 1936.

medlet. Efter några dagar hade en jämn, hård, cementliknande, till över
vägande delen sammanhängande hud av ljusbrun färg bildats (Fig. 9). Denna 
begynte dock redan efter en vecka att damma svagt, och efter tio dagar 
måste en kompletterande behandling utföras på vissa partier. Kort därefter 
började vägbanan att fläckvis täckas med från densamma lösslitet grus, vil
ket medförde en besvärande damning. N y behandling verkställdes då. Sträc
kan var därefter i det närmaste dammfri i tre veckor, varefter damning 
åter började. På grund av leveranssvårigheter vid fabriken måste under en 
vecka vattning utföras för att binda dammet. Den fjärde och sista behand
lingen med Bindolin verkställdes i början av augusti, varefter vägbanan var 
dammfri eller svagt dammande under resten av observationstiden.

Anmärkningsvärd är den hårda, jämna, för trafiken behagliga vägbana, 
som provsträckan under så gott som hela sommaren ägde. Den visade ej några 
tendenser till korrugering eller potthålsbildning och var lätt att underhålla 
genom hyvling. Att döma av de erfarenheter, som erhållits under försöks- 
tiden, förefaller Bindolin Normal dock ej ha förmåga att mera varaktigt 
binda vägdammet.

SEKTIO N  750—900.
Dammbindning med sulfithaltig Bindolin från disponent H. Klint, Ronneby. 
Första behandling: Sulfithaltig Bindolin 0,5 kg/m2.

Bindolin tillsatt med sulfitlut har enligt uppgift från leverantören samma 
beståndsdelar som Bindolin Normal, blott med den skillnaden, att oljan er
satts med sulfitlut. Dammbindningsmedlet levererades i säckar (senare i trä
fat) och spreds med skyffel från lastbil. Lukten var ej oangenäm.

Konsistensen hos dammbindningsmedlet föreföll att vara väl torr. Det fäste 
dåligt vid vägbanan. Under de första dagarna dammade provsträckan kraf
tigt, men sedan en tunn hudbildning skett, liknande den på Bindolin Normal
sträckan, avtog damningen. Efter omkring tio dagar verkställdes en efter-



Fig. i o. Sulfitlut 28. 7. 1936.

behandling på vissa starkt dammande partier. Ytterligare två behandlingar 
utfördes under sommaren, varjämte provsträckan under en vecka hölls damm- 
bunden genom vattning av samma skäl, som förut nämnts i redogörelsen för 
Bindolin Normal.

Vägbanan på sträckan med sulfithaltig Bindolin hade under större delen av 
observationstiden en jämn, hård yta, som dock ibland fläckvis var täckt med 
lösslitet grus. Den var emellertid aldrig vid torrt väder helt dammfri, utan 
dammade alltid mer eller mindre. Sulfithaltig Bindolin synes därför — av 
resultaten från provvägen att döma — ej vara tillräckligt dammbindande 
och sämre än Bindolin Normal.

SEKTIO N 900— 1050.

Dammbindning med klorkalcium, CaCl2) amerikansk tillverkning.
Första behandling: klorkalcium  0,5 kg/m2.

Saltflingorna utspredos med skyffel från lastbil.
Genom behandlingen med hygroskopiskt salt åstadkoms en hård, väl bun

den, dammfri vägbana. För att hålla den i detta skick utfördes under obser
vationstiden ytterligare två behandlingar. Provsträckan visade vid enstaka 
tillfällen tendenser till korrugering och gropbildning, men avjämnades då 
genom hyvling.

SEKTIO N  1050— 1175.

Dammbindning med sulfitlut från Storviks sulfitfabrik.
Första behandling: 1 del koncentrerad sulfitlut +  2 delar vatten, 1,5 kg/m2.

Den koncentrerade luten utspäddes med vatten i förhållandet 1: 2 och ut- 
spreds med vattenvagn på en gång i önskad mängd, utan att trafiken behövde 
avstängas. Vägbanan torkade snabbt och antog en mörkbrun färg. Luten ned
trängde ca 20 mm.



Sammanställning av arbeten och iakttagelser

Sträcka Garasol Ocean Solex Damnol

Sektion 75 — 150 0̂ 1 o
j 0 0 0100 0 

£10

i —6 juni 5 6 i:a behandling 
1 del Ocean +  1 del 
vatten, 1 kg/m2.

6/6 Vägbanan damm
fri, mörk.

5 6 i:a behandling 
Damnol 0.5 kg/m2 
samt hyvling.

6 6 Vägbanan damm
fri, mörk, något fläc
kig.

7— 13 juni 10 \6 i:a behandling 
1 del Garasol +  6 de
lar vatten, c:a 0.6 
kg/m2. Lätt avgrusning 
på några feta fläckar.

8/6 Dammfri, mörk, 
tendenser till hudbild
ning.

8/6 Dammfri, mörk. 
Ett längsgående sår, 
som uppkommit vid 
utspridningen.

14—20 
juni

15/6 Dammfri, ljus 
yta.

15/6 I huvudsak 
dammfri. En del min
dre sår, tendenser till 
potthålsbildning.

17/6 i:a behandling 
1 del Solex +  1 del 
vatten, 1 kg'm2.

15/6 Dammfri, något 
ojämn. Tendens till 
potthålsbildning.

2 1—27
juni

2516 Ljus, jämn yta, 
som dammar obetyd
ligt. Märkbar hudbild
ning.

2yl6 Svagt damman
de, ljus, hård, någon 
sliten yta.

25/6 Småsårig, ojämn 
yta, som delvis dam
mar svagt.

27/6 Huden till stor del 
borta. Dammar rätt 
kraftigt. Sämst av alla.

25 6 Dammfri, mörk 
och jämn yta med en 
utbildad hud. En del 
smärre sår.

27/6 Dammfri, sam
manhängande hud. En 
del småsår och hål. 
Bäst bland olj esträc
korna.

2 5 / 6 N ågot oj ämn yta. 
Huden delvis bortsli
ten, vilket medfört, att 
sträckan där dammar 
svagt.

27/7 Dammfri, över
vägande hel hud. Någ
ra dammande fläckar.

28 juni — 
4  juli

3/7 2:a behandling 
1 del Garasol +  6 de
lar vatten, 0.6 kg/m2.

3/7 2 :a behan dlingen 
1 del Ocean +  1 del 
vatten, c:a 0.8 kg/m2. 
Vägen måste delvis 
avsandas därefter.

3 y Uppkomna sår och 
gropar lagades med 
Solex (från handkan
na) och grus.

3/7 2:a lehandling 
Damnol 0.5 k gm 2. 
Vägen måste därefter 
delvis avsandas.

5 — 11  juli 6/7 Svagt dammande, 
ljusgrå, hård, något 
sliten yta.

6/7 Dammfri, mörk, 
något ojämn yta. Slit
lagret delvis borta.

6/7 Dammfri, sam
manhängande, något 
ojämn hud, smärre sår.

6/7 Dammfri, mörk, 
något ojämn och sli
ten yta.

12— 18
juli

14/7 Något ojämn och 
sliten, så gott som 
dammfri yta med en 
del svåra potthål och 
fläckvis lösslitet grus.

14/7 Ojämn och sli
ten dammfri yta. Pott
hål här och var.

14/7 Jämn, hudbun- 
den, dammfri yta.

14/7 Något ojämn, till 
större delen hudbun- 
den, dammfri yta med 
en del potthål.

19—25 
juli

20/7 Något ojämn och 
sliten, så gott som 
dammfri yta med en 
del svåra potthål och 
fläckvis lösslitet grus.

20/7 Delvis mycket 
ojämn och sliten yta 
med en mängd svåra 
potthål.

20/7 Jämn, hudbun- 
den, dammfri yta, som 
på högra halvan är 
något småsårig.

20/7 Ytan till största 
delen dammfri och 
hudbunden. En del 
svåra potthål ha bildats.



å provvägen på Enebyvägen 1936.
J3 

Tabell i.

Bindolin N. Bindolin S. Klorkalcium Sulfitlut
c\ o 0 1

X
I '—'1 o 750—900 vo 0 0 1 0 0 1 050—1 175

5 /6 i:a behandling 
Bindolin Normal 0.5 
kg/m2.

6/6 Vägbanan dammfri, 
jämn, hård. Dammbind.- 
medlet samlat i strängar.

5/6 i:a behandling 
Bindolin med sulfitlut 0.5 
kg/m2.

6/6 Vägbanan dammar 
kraftigt.

5/6 i:a behandling 
Klorkalcium 0.5 kg/m2.

6/6 Vägbanan hård, jämn, 
tendenser till damning.

5/6 i:a behandling 
1 del konc. lut +  2 de
lar vatten 1 . 5  kg'm2.

6/6 Vägbanan dammfri, 
mörk, jämn.

8/6 Dammfri, jämn, ljus- 
brun. En tunn »hud» har 
bildats.

8/6 Dammar som obe
handlad grusväg. Tenden
ser till korrugering.

8/6 Dammfri hård, jämn. 
Mörk till färgen.

8/6 Dammfri, mörk, 
jämn. Jiud  har bildats 
över hela ytan.

15 \6 Dammar något. Ljus, 
fast yta.

16/6 2:a behandling 
Bindolin Normal 0.3 
kg/m2.

15/6 Dammar svagt. Ljus, 
fast yta.

16/6 2:a behandling 
Bindolin med sulfitlut 0.3 
kg/m2.

15/6 Dammfri, hård, 
jämn.Tydlig hudbildning.

15/6 Dammfri, hård, 
mörk vägbana.

25/6 Dammar märkbart. 
Ytan jämn och ljus.

27/6 Ljus, cementliknan- 
de yta, som dammar svagt. 
Något lösslitet material.

25/6 Dammar svagt. Ytan 
jämn och ljus.

27/6 Ljus, cementliknan- 
de yta, som dammar svagt. 
Något lösslitet material.

25/6 Dammfri, jämn väg
bana.

27^6 Hård, något knott- 
rig yta, som dammar svagt.

25/6 Utmärkt vacker, 
jämn och dammfri yta.

27/6 Dammfri, hård, 
j ämn, mörk hud utan sår.

3/7 y.e behandling 
Bindolin Normal 0.5 
kg/m2.

6/7 Svagt dammande, ljus, 
jämn och hårt bunden yta.

6/7 Ljus, jämn, damman
de yta. N ågot lösslitet 
material.

6/7 behandling 
Bindolin med sulfitlut 0.5 
kg/m2.

6/7 Hård, något knottrig 
yta, som dammar svagt.

6/7 2:a behandling 
Klorkalcium 0.25 kg'm2.

6/7 Dammfri, hård, 
jämn, yta.

10/7 2:a behandling 
1 del konc. lut +  2 de
lar vatten, 1 . 0  kg/m2.

14/7 Svagt dammande, 
jämn yta delvis med lös
slitet grus.

14/7 Svagt dammande, 
mestadels jämn yta med 
fläckvis lösslitet grus och 
en del smärre gropar.

14/7 Dammfri, något små- 
knottrig yta med en del 
mindre gropar.

14/7 Dammfri, jämn, 
något sliten yta.

20/7 Svagt dammande, 
jämn yta.

20 fy Svagt dammande, 
något smågropig yta.

20/7 Dammfri, något 
ojämn, hårt bunden yta.

20/7 Dammfri, jämn, 
något sliten yta.



Sträcka Garasol Ocean Solex Damnol

Sektion 75 — 150 001O 0100 450—600

1 9 25 
juli

20/7 Hyvling 

23/7 behandling 
1 del Garasol 4- 6 de
lar vatten, 0.6 kg/m2.

20ly Hyvling 

2}l7  j:e  behandlingen 
1 del Ocean +  1 del 
vatten, 1 kg/m2. Väg
banan måste därefter 
avgrusas.

23/7 2:a behandling 
(Blott å högra halvan). 
1 del Solex +  1 del 
vatten, 0.5 kg/m2. Vä
gen avgrusades däref
ter.

25 ly Vägen måste av
grusas ännu en gång.

20ly Hyvling 

23 /'7 j:e  behandling 
Damnol 0.5 kg/m2. 
Vägen måste därefter 
delvis avsandas.

26 juli— 
1 aug.

a
28/7 Svagt dammande, 
jämn, sliten yta med 
något löst grus. Hud
bildning blott fläckvis.

28/7 Dammfri, mörk, 
jämn yta. Hud har bil
dats över så gott som 
hela vägsträckan.

28/7 I stort sett jämn, 
dammfri yta. Den hö
gra halvan är klibbig 
samt småsårig.

28/7 Dammfri, mörk, 
jämn, hudbunden yta.

2—8 aug. 4/8 Så gott som damm
fri, något ojämn och 
sliten yta. Hudbild
ning blott delvis. En 
del potthål.

4/8 Dammfri, jämn 
yta. En del potthål ha 
slagit upp.

4/8 Dammfri, något 
ojämn yta med en del 
smärre potthål och 
småsår.

5/8 Lagning av gro
par och sår.

4/8 Dammfri, mycket 
jämn, hudbunden yta.

5/8 Lagning av några 
smärre gropar och sår.

9—15 aug.

16—22 
aug.

19/8 Dammande, sli
ten, gropig yta. Löst 
grus.

20/8 Hyvling.

4:e behandling 
1 del Garasol +  6 de
lar vatten, 1 kg/m2.

19/8 Dammfri, något 
sliten med en del svåra 
potthål.
20/8 Hyvling.

19/8 Dammfri, något 
sliten yta. Huden hel.

19/8 Dammfri, jämn 
yta. Huden oskadad.

23—29
aug.

24/8 Sträckan djup- 
hyvlades föreg. dag då 
den blivit svårtrafika- 
bel genom regn. Där
efter jämn.

24/8 Hyvlades föreg. 
dag, då den blivit myc
ket ojämn efter regn. 
Därefter jämn.

24/ 8 N ågot småsårig 
och sprickig yta. 
Dammfri.

2418 Huden hel över 
i det närmaste hela 
sträckan. Dammfri.

3° aug.— 
5 sept.

31/8 Regn. En mängd 
potthål ha bildats. 
Hyvling.

31/8 Regn. Sträckan 
söndertrasad, ett löst, 
ävjigt lager på ytan. 
Hyvling.

31/8 Regn. Huden 
delvis förstörd av hål 
och sår.

31/8 Regn. En del 
potthål men huden till 
största delen oskadad.

5 okt. 5/10 Sträckan har ut
seendet av en vanlig 
grusväg.

5/10 Sträckan har ut
seendet av en vanlig 
grusväg.

5/10 Sträckan har ef
ter hyvling utseendet 
av en vanlig grusväg. 
Gruset är dock mörk- 
f ärgat, och Solexlukten 
kan ännu förnimmas.

5/10 Sträckan har ef
ter hyvling utseendet 
av en vanlig grusväg.



Bindolin N. Bindolin S. Klorkalcium Sulfitlut

600—750 75° —9° ° 900— 1 150 1 050 — 1 175

2 3/7 Vattning.

20/7 Hyvling. 

23/7 Vattning.

20/7 Hyvling.

2 3 7 3:e behandling 
Klorkalcium 0.5 kg/m2.

2 3/7 3:e behandling 
1 del konc. lut +  2 de
lar vatten, 1 . 0  kg/m2.

28 /7 Svagt dammande yta 
med några mindre gropar.

29/7 Hyvling. Vattning. 

1/8 4'.e behandling 
Bindolin Normal 0.8 
kg/m".

28/7 Svagt dammande yta 
med något lösslitet grus 
å densamma.

29/7 Hyvling. Vattning.

28/7 Dammfri, hård, nå
got korrugerad och små- 
gropig. Löst grus på ytan.

29/7 Hyvling.

28/7 Dammfri, hård, 
jämn, något sliten yta.

4/ 8 Jämn yta, som är fuk
tig efter regn och svagt 
ävjig. Gruslagret fläckvis 
bortslitet.

4/8 Svagt dammande, ljus, 
jämn yta med något löst 
grus.

7/8 4:e behandling 
Bindolin med sulfitlut 0.8 
kg/m2.

4/8 Dammfri yta med nå
got löst grus. Tendenser 
till korrugering.

4/8 Dammfri, jämn,hårt 
bunden yta.

6/8 4:e behandling 
1 del konc. lut +  2 de
lar vatten, 1 . 0  kg/m2.

19/8 Dammande. Ytan 
jämn men något sliten, 
betäckt med löst grus.

20/8 Hyvling.

19/8 Dammande. Ytan 
jämn men något sliten, 
betäckt med löst grus.

19/8 Dammfri yta, som 
är sliten och visar tenden
ser till korrugering.

20/8 Hyvling.

19/8 Dammfri, j ämn yta.

24/ 8 Hyvlades föreg. dag, 
då vägbanan var gropig. 
Dammar svagt.

24/8 Hyvlades föreg. dag, 
då den genom regn blivit 
gropig. Dammar svagt.

24/8 Djuphyvlades föreg. 
dag, då den var mycket 
gropig. Därefter jämn och 
dammfri.

24/8 Dammfri, delvis 
med något ojämn yta.

31/8 Regn. Sträckan myc
ket ojämn med en mängd 
potthål. Hyvling.

31/8 Regn Sträckan 
ojämn. En mängd potthål. 
Hyvling.

31/8 Regn. Ojämn, ten
denser till korrugering. 
Ytan ävjig. Hyvling.

31/8 Regn. Ytan i stort 
sett jämn, blott smärre 
gropar. Hyvling.

5/10 Sträckan har utseen
det av en vanlig grusväg.

5/10 Sträckan har utseen
det av en vanlig grusväg.

5/10 Sträckan har utseen
det av en vanlig grusväg.

5/10 Sträckan är till stör
sta delen täckt av en 
hård, jämn hud, på vil
ken finnes en del löst 
grus.



Fig. i i . Grafisk framställning av lufttemperatur, nederbörd och arbeten utförda på prov-
vägen 193 6.

Fig. 1 1 .  Diagram showing air temperature, rainfall and work on the different test stretches.

Några dagar efter behandlingen hade gruset i vägytan sammankittats till 
en mycket hård, dammfri hud (Fig. 10). Denna underhölls under sommaren 
genom tre kompletterande behandlingar, vilka verkställdes efter längre tork
perioder. Nödvändig hyvling utfördes under eller efter regn, då vägbanan 
var fuktig och huden uppmjukad.

Provsträckan hade under hela observationstiden en utomordentligt vacker, 
jämn, hård och dammfri vägbana. På vägbana med lämpligt sammansatt 
slitlager synes därför sulfitlut kunna med fördel användas för dammbindande 
ändamål.

D iskussion av försöksresultaten.

Tabell 1 innehåller en kortfattad sammanställning ur teknisk synpunkt av 
arbeten och iakttagelser på provvägen. Den ungefärliga kostnaden för damm
bindningen på de olika provsträckorna återfinnes i tabell 2.

Liksom vid de år 1934 utförda försöken ha de sedan länge använda damm- 
bindningsmedlen klorkalcium och sulfitlut givit utmärkta resultat. Klorkal- 
ciumsträckan har under så gott som hela observationstiden haft en hård, 
dammfri vägbana. Vid enstaka tillfällen har den dock varit svagt korruge
rad, liksom benägenhet för ävjebildning och smetighet framträtt efter häf
tigare regn. Sulfitlutsträckan har varit den bästa av samtliga sträckor, lätt



att underhålla och med en synnerligen vacker, dammfri vägbana. Då damm
bindning med sulfitlut sedan länge använts i Bromma, ha arbetsmetoderna 
för behandling och underhåll med detta ämne utvecklats till de bästa möjliga, 
vilket givetvis bidragit till det goda resultatet. Lutens bindande förmåga 
torde även ha utnyttjats på provvägen i högre grad än vad i allmänhet kan 
påräknas, genom att slitlagret på syntetisk väg givits en lämplig samman
sättning.

På de med olja eller oljeemulsion behandlade sträckorna ha nåtts växlande 
resultat. Damnol och Solex ha åstadkommit tillfredsställande dammbindning, 
medan Ocean ej visat sig vara fullt effektivt. Benägenheten för potthålsbild- 
ning har varit störst på Oceansträckan, medan den Damnolbehandlade varit 
mindre besvärad därav. Bäst har i detta avseende Solexsträckan förhållit sig. 
Beträffande den för dammbindning med respektive oljor och oljeemulsioner 
påförda mängden, framgår av tabell 2, att Solex utspritts i omkring hälften 
så stor mängd som Damnol och Ocean. Avdunstningskurvorna på fig. 12 visa 
samtidigt, att de sistnämnda preparaten ha approximativt dubbelt så hög 
flyktighetsbenägenhet som Solex. Detta synes berättiga till antagandet, att 
en oljas dammbindande verkan stiger med ökad svårflyktighet.

Genom att Garasolsträckan behandlats med så ringa mängd oljeemulsion 
(0,39 kg/m2) ställer det sig svårt att draga några slutsatser om ifrågavarande 
produkts lämplighet för dammbindande ändamål. Av resultaten att döma 
synes dock framgå, att den har vissa förutsättningar, därest den sprides i 
rikligare mängd, än som skett på provvägen. Oljans ringa flyktighetsbe
nägenhet talar även för detta.

De två provsträckor, som behandlats med Bindolin Normal och sulfit
haltig Bindolin, ha under observationstiden haft en hård, jämn vägbana, 
men preparaten ha ej effektivt kunnat förhindra damning. En av orsakerna 
härtill torde varit, att de i alltför ringa grad innehållit bindande bestånds
delar, olja resp. sulfitlut (se tab. 3). Det är även sannolikt, att det i Bindolin 
Normal ingående torvpulvret, varmed fabrikanten avsett att förhindra oljans 
nedspolning från vägbanan vid regn, dessutom haft en ofördelaktig verkan, 
i det att oljans avdunstningsyta därigenom avsevärt ökats och dess förgas- 
ning påskyndats.

Vägytans beskaffenhet var på de olika provsträckorna synnerligen väx
lande. Sett ur underhållssynpunkt, kan dock en uppdelning i tvenne grupper, 
göras, icke hyvlingsbara och hyvlingsbara.

I den förstnämnda gruppen trängde dammbindningsmedlet ned i väg
banan och medförde, att grusmaterialet under trafikens inverkan kittades 
eller klibbades samman till en hud av växlande tjocklek. Denna hud hård
nade allt mer genom de i dammbindningsmedlet ingående flyktiga ämnenas 
avdunstning och var i regel ej hyvlingsbar.

Dammbindningen på de i andra gruppen ingående provsträckorna skedde, 
antingen genom att dammet hölls fuktigt, varvid dammpartiklarnas ökade 
tyngd hindrade dem från att virvla upp, eller ock genom att dammbind
ningsmedlet klibbade fast dammet vid vägbanan utan att dock åstadkomma



någon egentlig hudbildning. Hithörande provsträckor voro även i torrt väder 
hyvlingsbara.

Följande dammbindningsmedel ha verkat hudbildande och åstadkommit 
en ej hyvlingsbar vägbana:

Ocean, Garasol, Solex och Damnol samt i torrt väder även sulfitlut.

Hyvlingsbara, ej hudbundna provsträckor ha varit:

Bindolin Normal, sulfit hal tig Bindolin samt klorkalcium.
Beskaffenheten hos den hud, som bildats på de olika provsträckorna, har 

varit växlande. Av oljorna och oljeemulsionerna har Ocean åstadkommit den 
minst varaktiga huden. Den har varit porös och fort blivit sliten i ytan. Även 
Garasolsträckan har i detta avseende varit mindre tillfredsställande. Damnol 
och Solex ha båda bildat en fast, seg, hållfast hud, som varit i det närmaste 
vattentät. Av dessa har Solex varit den varaktigaste. Sulfitlutsträckan har 
haft en hård och fast vägbana, som dock på grund av hudens skorpliknande 
karaktär visat tendenser till sprickbildning under längre torkperioder. Vid 
regn ha sprickorna genom att vägytan uppmjukats åter försvunnit. H yv
ling har då även kunnat ske.

Sår och ojämnheter, som uppkommit i vägbanan på de hudbundna sträc
korna, utbildades efter kort tid till potthål, och ju lösare och mindre hållfast 
huden var, dess mer framträdande var denna benägenhet. Då potthålen med
förde stora olägenheter för trafiken, måste de snabbt lagas, vilket enklast 
skedde genom flickning. Det befanns, att ju starkare en vägoljas hudbildande 
förmåga var, dess lämpligare var den också för flickningsarbeten. Vissa prov
sträckor blevo alltför fort gropiga och sönderkörda för att det skulle löna 
sig att reparera dem genom flickning. Dessa hyvlades då i stället, varvid 
huden helt förstördes. Kort därefter utfördes sedan ny behandling. En del av 
provsträckorna visade sig vara mycket svåra att hyvla, och huden kunde 
brytas upp endast med hjälp av tandat stål och efter vattendränkning av 
vägbanan.

En allvarlig olägenhet, som vidlådde vissa av de hudbildande dammbind- 
ningsmedlen, var, att de vid förnyad behandling ej trängde ned fullständigt, 
utan delvis kvarstannade på ytan. Vägbanan blev då slirig, och för att elimi
nera därigenom uppkommande risker för trafiken måste avsandning utföras. 
Sulfitluten utgjorde i detta avseende ett undantag, emedan den hastigt trängde 
ned i vägbanan och ej förorsakade slirighet.

Även på de ej hudbundna provsträckorna var vägbanan i allmänhet hård 
och fast, men de påförda dammbindningsmedlen kunde ej förhindra, att grus
partiklar rycktes loss från vägytan. Detta lösa grus medförde, att sträckorna 
även kort efter behandling sällan voro helt dammfria. — Vid vissa tillfällen 
bildade klorkalcium en tunn, skorpliknande hud, som emellertid snart smu
lades sönder av trafiken. Vägytan på Bindolin-sträckorna var i allmänhet 
jämnare än den saltbundna, vilken ofta var småknottrig och ibland svagt kor
rugerad. Förekomsten av potthål var obetydlig.



Av erfarenheterna från provvägen att döma, synes bland de hudbildande 
preparaten sulfitluten och de bästa av de i marknaden förekommande oljorna 
och oljeemulsionerna vara ungefärligen jämnställda ur teknisk synpunkt. Av 
de ej hudbildande preparaten har klorkalcium givit bättre resultat än Bindo- 
linpreparaten.

Kostnader.

Kostnaden för de olika provsträckorna framgår av tabell 2. Genom prov
sträckornas ringa längd ha kostnaderna dock blivit högre än vad normalt 
skulle blivit fallet, varför en viss bearbetning av siffrorna blivit utförd.

Priserna hava med ledning av erhållna uppgifter beräknats gälla för leve
rans till en plats i landets inre. Priset per kg för respektive dammbindnings- 
medel återfinnes i kolumn 4 och den beräknade ungefärliga kostnaden för 
spridning inklusive eventuell utspädning med vatten framgår av kolumn 5. 
Kostnaden för hyvling, som varierat något för de olika provsträckorna, har i 
medeltal beräknats till 0,1 öre per m2 och gång. Garasol och Ocean ha dock 
på grund av tidsödande hyvlingsarbete måst debiteras dubbelt så mycket. För 
de i kolumn 9 upptagna kostnaderna för flickningsarbeten ligger en antagen 
timpenning av 0,80 kr per man och 2,50 kr per bil med förare till grund.

Av de så erhållna slutkostnaderna, som givetvis äro att betrakta som blott 
ungefärliga, framgår, att flera av de prövade dammbindningsmedlen ur kost
nadssynpunkt varit i det närmaste likvärdiga, medan några dragit rätt mycket 
större kostnad. Vid en jämförelse mellan olika preparat ur praktisk och eko
nomisk synpunkt bör dock kostnaden ej vara ensamt utslagsgivande, utan lika 
stor betydelse bör tillmätas den dammbindningseffekt, som åstadkommes.



20 Tabell 2.

Ungefärlig kostnad för dammbindning med olika dammbindningsmedel.
Arbetskvantiteter och åtgång dammbindningsmedel äro desamma som på provvägen på Enebyvägen i 
Bromma under tiden 5 juni—31 augusti 1936. Priser för dammbindningsmedel och spridning äro

hänförda till plats i landets inre.

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

D a m m b in d n in g s m e d e l Dag

Summa 
utspridd 
mängd 

bindeme
del (konc.

A-pris för 
konc.bin- 
demedel 

fritt jvgs- 
station

■ A-pris för 
utsprid

n in g1
■ inkl. ut

spädning

Kostn.för
damm-
bindn.-
medel

utspritt

Kostnad 
för sten
material

Kostnad 
för hyv

ling å 0 .1 
öre/m2 o. 

gång

Kostnad
för

flickning

Kostnad
för

vattning

Summa
kostnad

kg/m2 öre/kg öre/kg öre/m2 öre/m2 öre/m2 öre/m2 öre/m2 öre/m2

Garasol (1 del Garasol 
+  c:a 6 delar vatten) 
0.08 kg/m2 konc. . . .
0.09 » ................
0.09 > . . . .  
0.13 » . . . .

10/6 
3/7  

2 317 
20/8 0-39 47.0 0-45 19-5 0.8 3 O.i 0.2 20.6

Ocean (1 del Ocean +  
1 del vatten)
0.5 kg/m2 konc. . . .
0.4 » ...................
0.5 » ...................

5/6
3/7

23/7 I.40 1 8.1 0.45 2 6.6 O.15 0.8 3 0.55 O.34 28.4

Solex (1 del Solex +  1 
del vatten)
0.5 kg/m2 konc. . . . 
0.04 » (flickn.) . .
0.12 » .............2
0.04 » (flickn.) . .

17/6 
3/7 

23/7  
5/8 0.7 0 16.1 0.45 I I .9 0-4 3 2.24 14.6

Damnol
0.5 kg/m2 ................
0.5 » ................
0.5 »
0.025 » (flickn.) . .

5 /6
3/7

2 3 / 7
5/8 1*53 8 .0 0.7 13-3 O.06 O.i 0.68 O.13 14-3

Bindolin normal
0.5 kg/m2 ...................
0.3 » ...................
0.5 » ...................
0.8 » ...................

5/6  
16/6

3/7
1/8 2.10 5.8 1.5 15-3 0.4 O.4 16.1

Bindolin, sulfithaltig
0.5 kg/m2 ...................
0.3 » ...................
0.5 » ...................
0.75 » ...................

5/6  
1 6'6 

6 / 7  
7/8 2.05 5.8 1.5 I5.0 O.4 0.5 15.9

Klorkalcium
0.5 kg/m2 ................
0.25 » ................
0.5 » ................

516 
6/7 

z}/7 I.25 8.5 1.5 12.5 0.5 0.2 13.2

Sulfitlut (1 del konc. lut 
+  2 delar vatten)
0.5 kg/m2 (konc. lut)
0.33 » ...................
0.33 » ................
0.33 » ................

5/6
10/7
23/7

6/8 1-5 ° 1 9.0 0-45 15-5 O.i O.i 15-7

1 Priset beräknat pr kg utspätt dammbindningsmedel. 2 Endast högra väghalvan behandlades. Kostnaden
har fördelats över hela ytan. 3 Hyvlingskostnaden har för denna sträcka uppgått till 0.2 öre/m2 och gång.



Tabell j .

Sammansättning och egenskaper hos de på Enebyvägen använda 
dammbindningsmedlen.

Klorkalcium (S. V . 3 3 10 ,  amerikansk tillverkning)

Vattenhalt vid utspridningen . 23.5 %

Suljitlut (S. V. 4 1 1 2 )

Vattenhalt vid utspridningen . 50 %

Bindolin Normal

K o k sa lt .......................... ................
O l ja ..........................................................................
Melass.......................................................................

enl. uppgift

55 %
25  %
1 5  %
5 %Tor vpulver . . . .

Bindolin, sulfithaltig (S.  V . 3 5 9 1) enl. uppgift enl. analys

Koksalt................ 55 % c:a 50 %
Sulfitlut, konc. . 25 % c:a 30 %
Melass, konc. . 1 5  % c:a 10 %
Torvpulver . . 5 % c:a 10 %

Damnol.

S. V. 3217 S.V . 3993 Leverans
bestämmelser

Vattenhalt (bestämd genom Xyloldest.) 
Fraktionerad destillation enl. A.S.T.M . 

modifierad metod:

. . % <  O. i 0.0 <  2

Fraktion intill 190° C vol-% — högst 5
» » 2250 C » — 0.1 » 10
» » 3 150 C ...................... » 8. 8 1 8 . 9 » 30
» » 360° C ...................... » 34.2 33-4 » 50

Destillationsåterstod................................ vikt-% 67.6 69.1
Destillationsförlust....................................... »
Destillationsåterstodens viskositet i standardvisko-

0.2 0.2

simeter, 4 mm öppning vid 30° C . . . sek 26 28 30—250
Specifik vikt vid 150 C ...................... 0-9 4 3 0.921
Flampunkt enl. Cleveland................ . °C 1 2 6 9 3 >  66
Viskositet enl. Engler vid 20° C . . °E 13 7-7 6—45

S. V. 3217 av leverans den 5/65 S. V. 3993 av leverans den 23/? 1936.



Emulsioner (outspädda).

1 De starkt varierande värdena torde bero på massans egenartade konsistens.

Avdunstningsprov
(på icke utspädda oljor och oljeemulsioner).

Fig. 12. Avdunstningskurvor för vägoljorna Gara
sol, Solex, Damnol och Ocean. Avdunstningspro- 
ven utfördes enligt följande metod. I en flatbottnad, 
rund mässingsskål med 128 cm2 bottenyta och 1,5 
cm inre kanthöjd, s. k. DIN-skål, uppvägdes 200 
gr normalsand. Med hjälp av en pipett utspreds se
dan 6,4 gr vägolja (motsvarande 0,5 kg/m2) på san
dens yta, varefter skålen upphettades i värmeskåp 
vid 105° C under 5 st. 5-timmarsperioder. Efter 
varje upphettningsperiod bestämdes vägoljans pro

centuella viktminskning.

Fig. 12. Diagram showing loss in weight hy heating 
to 105° C for different dust-laying oils. On vertical 
axis loss in weight per cent, on horizontal axis time 

of heating in hours.

Konsistensen hos den oljebehandlade sanden var efter avdunstningsprovet 
något växlande i de olika fallen:

Garasol. Sandkornen hade i ringa grad bundits samman. Den skorpa, som 
bildats i sandskiktets yta, var mjuk och lätt att trycka sönder.

Solex. Sandkornen i ytan hade bundits samman till en hård och fast skorpa, 
som var något spröd.

Damnol. Samma utseende som Garasol.
Ocean. Sandkornen hade ej sammanbundits, och ingen skorpa hade bildats.

Dammbindningsmedel:
1

Gar asol Ocean Solex

Prov n:r S. V. 3 214 S. V. 3 116 S. V. 3 590

Vattenhalt (best. genom xyloldest.)................%
Fraktionerad destillation enl. A.S.T.M. modifie

rad metod (räknat på vattenfritt prov)

15.6 16.8 7*7

Fraktion intill 190° C ...................................... vol-% — — —

» » 2250 C . . . » — — —

» 3 iS° c ...................................... » 0.6 5-* 1-5
» » 360° C . . » 5-9 22.0 1 6 . 9

Destillationsåterstod...................  vikt-% 93-7 00 0 86.3
Destillationsförlust.................................... »

Destillationsåterstodens viskositet i standardvis-
I . o 0.5 

c:a 2 9001
0.6

kosimeter, 4 mm öppning vid 30° C . . sek IO c: a 700 740
Viskositet vid 20° C (hos utspätt prov). . . °E I . o 2 . 4 2 . 0
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