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F Ö R E T A L

U n d er  det senaste årtiondet har inom beläggningstekniken allt större in

tresse ägnats åt vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial. 

Detta sammanhänger med den omläggning av tekniken, som ägt rum från be

läggningar med relativt hårt bindemedel till beläggningar med mjukare binde

medel. För väginstitutet blev vidhäftningsproblemet av särskilt intresse, när 

undersökningarna av olika metoder att behandla grusvägarna med bituminösa 

bindemedel igångsattes våren 19 31. Redogörelse för dessa undersökningar har 

lämnats i meddelande 46: Enkla bituminösa beläggningar på grusvägar. Vid 

dessa försök utexperimenterades bl. a. de vidhäftningsfrämjande lösningsmedlen 

naftalin och träolja. Föreliggande meddelande avser närmast att lämna en redo

görelse för vidhäftningsproblemet ur teoretisk synpunkt, i anslutning till de teo

rier, som uppställts av olika forskare. Meddelandet lämnar även en redogörelse 

för de senaste årens undersökningar vid väginstitutet i hithörande frågor.

T ill professorn i fysik vid Tekniska Högskolan G. Borelius och professorn 

i teoretisk kemi vid samma högskola A. Öländer, vilka vänligen sett igenom 

meddelandet före tryckningen, vill institutet härmed uttrycka sin tacksamhet.

N ILS  von M A T ER N .



S K A D L I G  I N V E R K A N  AV V A T T E N  PÅ 

B I T U M I N Ö S A  B E L Ä G G N I N G A R

iV lA N  H A R  i vårt land haft flera exempel på, att bituminösa beläggningar icke 
tålt inverkan av vatten. Det har nämligen inträffat, att vatten under vissa om
ständigheter förmått tränga in mellan bindemedelsskikten och stenytorna med 
påföljd, att vidhäftningen mellan bindemedlet och stenmaterialet upphävts. En 
dylik förstörelse av beläggningen ger sig till känna på olika sätt. I vissa be
läggningar av tät typ minskas stabiliteten, så att beläggningen blir degigt mjuk 
och valkbildning uppstår. Ibland avlägsnas bindemedlet, som lossnat från sten
ytorna, av trafiken, varvid beläggningsytan antager stenmaterialets ljusa färgton 
och får ett magert, slitet utseeende. I andra fall är vattnets inverkan till synes 
motsatt, i det att beläggningsytan blir fet och blödande. Är bindemedlet rela
tivt mjukt och har låg specifik vikt, stiger det nämligen upp till beläggnings
ytan, när det lossnat från stenytorna. Blanka, överfeta beläggningsytor kunna 
även uppkomma vid ytbehandlingar, om dessa utföras med pågrus, som lös- 
ryckes eller nedslites till följd av otillräcklig vidhäftning eller dålig slitstyrka hos 
pågruset. Slutligen kan emulgering av bindemedlet inträffa. Bindemedlet blir 
då finfördelat i vattnet och bortsköljes.

Förstöringen på grund av vattnets inverkan yppar sig sålunda på många olika 
sätt, varför det icke alltid är lätt att fastställa orsaken till skadan.

Fig. i. Beläggningsytan starkt sliten 
och ytbehandlingshuden till stor del 
avskalad.

Fig. 2. Genom upphettning 
med blåslampa har den feta 
ythuden avlägsnats, så att 
grovmakadamen blottats. 
Makadamytorna bindeme- 
delsfria och mittstenen 
sprucken, överst på fig 2 
den bortskrapade smälta y t
behandlingen.

Fig. 1 och 2. Vattenskadad asfaltindränkning på vägen S.ölve— M jällby, 1937.
A  grouted pavement damaged by water. The surface treatment does not adhere to the 
coarse macadam in the grouting (fig. 1), which can be ascertained by heating the pavement

with a blow lamp (fig. 2).



Fig. 3. Blödning i samband med biåsbildning. T ill vänster om tumstocken: Blåsor 
i olika utvecklingsstadier. T ill höger om tumstocken: överst nysprucken blåsa 
och längst till höger äldre, insjunken blåsa. Asfaltindränkning på provvägen vid

Kristianstad, år 1932.
Fig. 3. Bleeding in connection with blistering of grouting rich in bitumen.

Fig. i och 2 visa en indränkning med varmasfalt, IA6, utförd år 1936 å 
vägen Sölve—Mjällby i Blekinge, vilken efter en vinters trafik var starkt vat
tenskadad. Bilderna äro tagna tidigt följande vår. Bindemedlet hade då dri
vits bort från makadamytorna och anrikats till beläggningsytan, där en binde- 
medelsrik hud bildats. Huden hade dessutom i stor utsträckning blivit avskalad 
av trafiken, så att grovmakadamen blivit blottad. Endast här och var fanns den 
ursprungliga ytbehandlingen kvar, bildande torra fläckar på den i övrigt porösa 
och fuktiga beläggningen (fig 1). Inuti beläggningen var grovmakadamen delvis 
sprucken. Enär bindemedlet ej fäste ens vid makadamstenarnas överytor, 
kunde flera av stenarna helt befrias från bindemedlet (fig. 2).

Fig. 1 torde visa ett karakteristiskt utseende av skador hos en indränkning, 
som brukar beskrivas med att »beläggningen var starkt nedsliten, så att grov
makadamen låg i dagen; den var i behov av omedelbar ytbehandling». I ett 
fall som detta, då skadorna icke bero på fel enbart i ytbehandlingsskiktet, utan 
gå djupare ned i beläggningen, ger dock en enkel ytbehandling endast tillfällig 
bot. Ett nytt beläggningsskikt måste uppbyggas på den gamla beläggningen, an
tingen genom upprepade ytbehandlingar med gott material eller genom påförande 
av beläggningsmassa.

F ig . 3 , som  är tagen  p å  p ro v v ä g e n  v id  K r is tia n sta d  tre år e fter u tfö ran d et, 
v isa r  en h elin d rän kn in g  m ed v a rm a s fa lt , som  flä c k v is  v a r it  s ta rk t b lödan d e. 
B lö d n in g arn a  fo rtsä tta  a llt jä m t 1 1  år e fter u tfö ran d et. A s fa lte n  trän ger genom  
k an a le r upp till y ta n  och breder d är ut sig. H ä r  och v a r  sk ju ter a s fa lte n  upp 
som  b låsor, v i lk a , när de öp p n ats, v isa t  sig in n eh ålla  va tte n . I den h å lru m srik a  
m ak ad am b äd d en  h ar a sfa lten  f lu t it  sam m an t ill p ö la r . T ro ts  att a sfa lte n  så lu n d a 
förek om m er i r ik lig  m än gd , fäster den ej v id  m ak ad am sten arn a . M ella n  asfa lten  
och sten yto rn a  finnes näm ligen  en fu k th in n a .

Ett mycket tydligt exempel på att bindemedlet kan bortdrivas av vatten från 
ytan av en beläggning, erhölls vid utförandet av en hyvelblandning på Tyresö-



Fig. 4. Beläggningsytan är till följd av vattenskador 
fläckvis mager, fläckvis så mjuk, att ringavtryck 
synas. Kallinge 1937.

Fig. 4. Owing to poor resistance to water the surface 
of the pavement (a grouting) is lean in some spots 
and in others so soft that imprints of tyres are 
visible.

vägen i Stockholm år 1933. Bindemedlet utgjordes här av asfalt löst i motor
fotogen och stenmaterialet av sandigt rullstensgrus. Omedelbart efter utläggandet 
av massan, som skedde i juni, var beläggningsytan mörk som nylagd sandasfalt. 
På hösten samma år ljusnade beläggningen hastigt under inverkan av regn och 
trafik och antog stenmaterialets ljust bruna färgton. Beläggningen blev under 
vintern rätt starkt sliten av trafiken och fick besvärande potthål.

Ett komplicerat fall, som till sina orsaker knappast kan anses till fullo klar
lagt, utgjorde vattenskadorna å en beläggning i Kallinge i Blekinge, år 1936. 
Kallinge-beläggningen, som bestod av en några år gammal emulsionsindränk- 
ning, blev sommaren 1936 så skadad, att man ansåg erforderligt att på hösten 
ytbehandla beläggningen. Någon tid efter ytbehandlingen lossnade pågruset och 
kvarlämnade en bindemedelsrik, smetande beläggningsyta. Bindemedel från den
na yta häftade vid skodonen på de gående och fördes på så sätt in i husen, där 
golven blevo nedfläckade. På våren 1937 hade förf. tillfälle att besiktiga belägg
ningen. Beläggningsytan hade då ett mycket ojämnt utseende. På vissa fläckar 
var ytan klibbande och så lös, att avtryck av bilringar syntes i ytan; på andra 
fläckar var ytan mager och så sliten att grovmakadamen syntes. Pågruset var 
fullständigt bortslitet. På ett ställe upptogs en provgrop genom beläggningen. 
Beläggningen visade sig bestå av ett bindemedelsrikt skikt, som häftade dåligt 
vid underliggande makadamlager och lätt kunde skalas loss. Stenarna i maka
damlagret hade i stor utsträckning bindemedelsfria ytor och voro tillsynes starkt 
krossade. Vid analys av asfalten, som använts vid ytbehandlingen, kunde intet 
fel hos asfalten konstateras.

De gjorda observationerna visa att vidhäftningen mellan bindemedel och sten 
varit dålig i makadamlagret. Det mjuka bindemedlet har därför bortträngts av 
vattnet och flutit upp till beläggningsytan, där en fet hud bildats, som icke kun
nat bereda fäste för ytbehandlingen. Pågruset och hela partier av den feta huden 
ha ryckts loss med resultat, att beläggningsytan fläckvis blivit mager och »av
skalad», fläckvis fet och blödande. Den yttersta orsaken till att vidhäftningen i 
detta speciella fall blev så dålig kunde emellertid inte fastställas. Vissa fakta 
tydde på att en emulgering av bindemedlet ägt rum. Möjligen har stenmaterialet 
i beläggningen verkat emulgerande.

Att vatten i vissa fall förmår driva bort ett bituminöst bindemedel från en 
stenyta kan även påvisas genom laboratorieförsök. Nedsänkas asfalterade ste
nar i vatten, drager i vissa fall asfaltskiktet ihop sig till droppar, så att sten
ytorna blottas. (Fig. 7.)



Fig. 5 o. 6. Yg-beläggning på vägen Vattjom— Matfors, 1937. Ytan är fet och 
blödande till fö ljd av att pågruset lossnat.

Fig. $ and 6. A  double-surface-treatment which is bleeding owing to the 
deprivation of the chippings.

Begreppsförklaringar.
I samtliga angivna exempel ha skadorna sannolikt uppkommit därigenom, 

att vattnet drivit undan bindemedlet från stenytorna. Vatten kan emellertid 
även orsaka skador i beläggningen av annan typ, nämligen frostskador, vilka 
dock ej beröras här. Ej heller behandlas sådana skador, som bero på att själva 
bindemedlet eller stenmaterialet angripes och förstöres av vatten. Meddelandet 
har inskränkts till att endast omfatta vidhäftningen mellan bindemedel och 
stenmaterial i den begränsade bemärkelse, som torde vara vedertagen inom väg- 
beläggningstekniken. I fortsättningen avses sålunda med vidhäftning det mot
ståndy som bindemedlet visar mot undanträngning från stenytan till följd av in
verkan av vatten. Detta motstånd verkar längs de gränslinjer, där vatten och 
bindemedel mötas på stenytan.

Begreppet »vidhäftning» får ej förväxlas med det i fysiken och kemien an
vända begreppet adhesion, vilket begrepp avser den attraktionskraft, som ver
kar mellan tvenne ämnen, vars ytor äro i intim beröring med varandra. Denna 
adhesionskraft verkar över hela beröringsytan mellan bindemedlet och stenen, 
till skillnad från ovannämnda motståndskraft, »vidhäftning», som verkar en
dast längs de gränslinjer, där vatten och bindemedel mötas på stenytan.

Attraktionskrafter av skilda slag kunna medföra, att ett ämnes molekyler 
(t. ex. gas eller lösning) kunna bli anrikade till gränsytan av ett annat ämne 
(vanligen fast eller flytande). Koncentrationen blir då större intill gränsytan. 
Fenomenet benämnes adsorption. Ej heller detta begrepp får förväxlas med 
»vidhäftning».

Vidhäftningen sammanhänger med krafter och reaktioner, som uppträda i 
gränsskiktet mellan bindemedlet och stenmaterialet. Vidhäftningen blir sålunda 
ytterst beroende av de allmänna lagar, som gälla för reaktionerna i gränsskiktet 
mellan tvenne olika ämnen. Den vetenskap, som behandlar dessa problem, be
nämnes gränsskiktets fysikaliska kemi eller kortare kapillärkemi. Den bildar 
gränsfall mellan fysik och kemi och är ytterst grundad på den allmänna mole- 
kylarteorien.

Med tillhjälp av den moderna kapillärkemien har man numera vissa möj
ligheter att tolka förloppet, när vattnet tränger undan bindemedlet från sten
ytorna. Det kapillärkemiska betraktelsesättet har emellertid ännu endast i ringa



Stenarna, omedelbart 
innan de nedsänktes i 
vatten.
Bindemedlet täcker 
stenarna fullständigt. 
De ljusa fläckarna 
äro speglande glans
dagrar i asfalten.

T  he stones immedi
ately before immer
sion in water.

Samma stenar efter 
2 timmar i vatten. 

A fter two hours in 
water.

Samma stenar efter 
2 dygn i vatten. 

A fter two days in 
water.

Fig. 7. Inverkan av vatten på stenar överdragna med mjukt bindemedel. Bergart: S. V . 1800 
Röd granit. Bindemedel: Asfaltol. Stenarna ha under en timme fått ligga nedsänkta i binde
medlet vid rumstemperatur, varefter stenarna fått ligga i luft under 10 minuter för att binde- 
medelsöverskottet skulle avrinna. Därefter ha stenarna nedsänkts i destillerat vatten. De två 

nedre bilderna tagna under vatten. Samtliga bilder äro tagna från sidan. Naturlig storlek.

Fig. 7. Tthe repulsive action of water on a bitumen-coated stone surface. (A medium-curing 
road oil and red Swedish granite). The stones were immersed in distilled water shortly after 

the application of the road oil. The pictures were taken with the stones under water.



grad vunnit tillämpning inom vägforskningen. Bland de mest kända forskarna 
på detta område märkas Riedel och Weber i Tyskland, W intercom  i U. S. A. 
och Lee i England.

I det följande göres ett försök till en orientering om de skilda faktorer, som 
inverka på problemet. Det kapillärkemiska avsnittet grundar sig huvudsakligen 
på sammanfattande arbeten av bl. a. Bechhold, Clayton och Freundlich1 samt på 
Riedel och Webers2 utredningar.

Ehuru tillämpligheten av de kapillärkemiska teorierna på de vägtekniska pro
blemen icke kan anses fullt bevisad, ge dock dessa teorier en arbetshypotes, som 
kan användas som ett underlag, på vilket man f. n. synes kunna bygga såväl 
inom praktiken som teorien. Det må dock redan här framhållas, att vidhäft
ningen ofta är beroende av ett flertal faktorer, som icke direkt äro av kapillär- 
kemisk art, exempelvis ytstrukturen hos stenmaterialet. I den följande fram
ställningen har försök gjorts att klarlägga även dylika fenomen och deras 
betydelse.

1 Freundlich, H ..* Kapillarchemie, Leipzig 1930. Bechhold, H Einfiihrung in die Lehre von 
den Kolloiden, Leipzig 1934. Clayton , W The theory of emulsions and their technical treat
ment, London 1935.

2 Weber och R iedel: En serie uppsatser i »Asphalt und Teer» med början år 1933. Weber 
och Riedel införa det kapillärkemiska betraktelsesättet ganska sent i sina skrifter, vilket bör 
beaktas vid studiet av deras första uppsatser i nämnda tidskrift.



V I D H Ä F T N I N G E N  U R  K A P I L L Ä R K E M I S K  

S Y N P U N K T

Krafter, som verka i gränsytan mellan olika ämnen.

Mellan molekylerna i fasta och flytande ämnen råda krafter, som åstadkom
ma, att ämnet, i frånvaro av tillräckligt starka utifrån verkande krafter, hålles 
ihop till en sammanhängande enhet. Mellan två olika ämnen som beröra var
andra uppstå även krafter, vilka påverka molekylerna i gränsytan (berörings- 
ytan) mellan ämnena. Dessa krafter äro i allmänhet icke lika stora. Resultatet 
blir, att när de båda ämnena komma i beröring med varandra, molekylerna 
intill gränsskiktet antingen dragas ut mot gränsytan eller från densamma. Kunna 
de båda ämnena lösas i varandra, suges det ena ämnets molekyler in mellan det 
andra ämnets molekyler. Kunna ämnena icke lösas i varandra, ge krafterna 
upphov till spänningar i gränsytans plan. Gränsytan förhåller sig då, som om 
den vore ett spänt elastiskt membran. Spänningen inom detta membran motsva
ras av ytspänningen i gränsytan.

Y  t spänningen är sålunda en kraft, som verkar inom själva gränsytan eller 
beröringsytan mellan två ämnen, exempelvis mellan luft och vatten eller mel
lan asfalt och stenmaterial. I förra fallet är det fråga om ytspänning mellan
gas och vätska, i senare fallet om ytspänning mellan en halvfast och en fast
kropp.

Om man i en ram av metalltråd, vars ena sida är rörlig 
(jfr fig. 8), åstadkommer en vätskelamell — exempelvis 
av såplösning — dragés den rörliga sidan uppåt, enär 
gränsytorna på båda sidor av lamellen sträva att bliva så 
små som möjligt. Rörelsen kan förhindras genom anbring
ande av en mothållande kraft P. Ytspänningen betecknas 
i allmänhet med o och definieras som den kraft (i dyn), 
som verkar per längdenhet (cm) av gränsytans periferi 
eller en tänkt snittlinje i ytan.

I det anförda exemplet blir sålunda, enär vätskelamellen har två sidor eller 
gränsytor (i fig. 8 en främre och en bakre),

P  =  2 * ö * l

o kan även uppfattas som en energimängd, nämligen den per cm2 av ytan
ere

upplagrade energimängden — ^  . Om man i det valda exemplet med metall-
cm

trådsramen låter den rörliga sidan förflytta sig ett stycke, beskriver kraften P 
vägen hy varvid energiändringen blir:

Fig. 8.



E =  P ' h =  2 o • l • h =  2 - o • A, där A  =  ytan / * h 
E

varav a =  — - 
2 ^4

Produkten av ytspänningen o (i dyn/cm) och ytans storlek (i cm2) benämnes 
ytans fria energi (potential).

Den fria ytenergin strävar alltid att bli så liten som möjligt. De flesta kapillär
kemiska företeelserna äro ytterst beroende av denna grundläggande lag.

Den fria ytenergin minskas, dels om ytspänningen a, eller med andra ord 
energin per ytenhet minskas, och dels om ytan A  minskas. Ytan A  kan minskas 
genom att det ena ämnet antager lämplig form, drager ihop sig till en sfär, om 
det är frisvävande, eller till en lins. Det sistnämnda inträffar, om det ena 
ämnet är utbrett i ett skikt på det andras yta. Är det ena ämnet finfördelat, 
dispergerat, i det andra ämnet, kan ytan minskas genom att det finfördelade 
ämnets partiklar slå ihop sig till större partiklar, utflockning eller koagulering.

Omvänt gäller, att, om en gränsytas storlek skall ökas, måste energi tillföras. 
Den erforderliga energimängden blir proportionell mot den nybildade ytans stor
lek och mot ytspänningen, som råder mellan ämnena.

Om ett bindemedel bringas i beröring med en stenyta under vatten, kommer 
bindemedlet — förutsatt att det är tillräckligt lättflytande, — att breda ut sig 
eller draga ihop sig, tills jämvikt uppnåtts. Teoretiskt kan bindemedlet härunder 
antaga de i fig. 9 visade formerna.

Fig. 9.

Vinkeln a kallas randvinkeln. Jämviktsläget betecknas med a0. Teoretiskt kan 
a0 vara:

O O o   O O /  /  n O   o 01. a0= o  , 2. o < . a0 90 , 3. a0 =  90 , 4. 90 a0 < .  180 , 5. a0 =  180 .

Fig. 10. Olika randvinklar, som uppstå, när bindemedel (tunn asfalttjära) undantränges av
vatten från en stenyta.

T ill vänster spetsig randvinkel: Granit från Huskvarna (S. V. 6222).
I mitten rät randvinkel: Granit från Konga vd. (S. V . 6220).

T ill höger trubbig randvinkel: Pegmatit från Ytterby (S. V . 6226).
Bilderna äro tagna under vatten. Ungefär dubbel storlek.

Fig. 10. Photographs of three different inter facial angles of contact between 
bitumen and stone, immersed in water o <C. a <C, 90° a =  90° and 90 < ! a <  180°.



I fall i strävar droppen att breda ut sig till ett mycket tunt skikt, fullständig 
vätning säges då ske. Fall 2, 3, 4 visa mellanlägen, då jämvikt inträffar med 
spetsig, rät eller trubbig randvinkel. Vätningen säges vara ofullständig. Vid fall 
5 slutligen inträffar ingen vätning, droppen släpper från stenytan, och vatten 
tränger in som ett skikt mellan bindemedlet och stenytan.

Övs =  ytspänning mellan vatten och sten.

Öv b — » t> » » bindemedel.

Ö sb =  » » sten » »

Fig. 1 1 .

De krafter, som bestämma storleken av beröringsytan mellan bindemedlet och 
stenen äro ytspänningarna mellan de tre ämnena. Under inverkan av ytspänning
arna kommer den punkt A  (fig. 11) , i vilken de tre ämnena teoretiskt mötas, att 
förflytta sig, tills jämvikt uppträder mellan de krafter, som skära varandra i 
punkten A  och som påverka rörelsen i stenens plan. A v de tre ämnena, som 
mötas i punkten A , är ett, stenen, odeformerbart, varför punkten A  måste röra 
sig längs det plan, som angives av stenytan. Om jämvikt råder, så att punkten A 
ligger orörlig i stenytans plan, blir a =  a0 och

Ö vs — (3sb Ö vb COS (Zq

eller
övs ~~~ (3 sb — övb cos a$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ekv. I .
övs — Osb kan lämpligen benämnas vidhäftningskraft. Vidhäftningskraften 

är resultanten till de ytspänningar, som verka i gränsytan mellan stenmaterialet 
och de båda ämnena. Den är bråkdelen cos a0 av ytspänningen mellan vatten och 
bindemedel.

När det gäller vägbeläggningar, är det önskvärt, att bindemedlet förmår tränga 
undan vattnet från stenytan, d. v. s. jämvikt bör icke råda, utan punkten A  
bör röra sig åt vänster. Det är med andra ord önskvärt att
a0 skall vara så liten som möjligt och helst =  o, d. v. s. cos a0 så stor som möjligt.

Det bör därvid observeras, att under den tidsrymd, då utbredningen pågår, 
ö v b  och ö v s  samarbeta i strävan att breda ut bindemedelsdroppen så länge 
randvinkeln a Z> 90°. Först när a övergått från att vara trubbig till spetsig, 
blir övb»s verkan ogynnsam.

Om man på något sätt kunde ändra krafternas storlek, skulle det enligt for
meln 1 vara gynnsamt om

ö v s , d. v. s. ytspänningen mellan vatten och sten kunde ökas
ösb, » » » sten och bindemedel kunde minskas
ö v b , » » » vatten och bindemedel kunde minskas.
Det sistnämnda dock endast under förutsättning att vidhäftningen ej är så

dålig, att a0 är större än 90°, i vilket fall det icke är tjänligt att minska ovb.
Alla åtgärder, som ändra ytspänningarna på nu angivet sätt, förbättra vid

häftningen mellan stenen och bindemedlet.
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Bästa vidhäftningen erhålles, när bindemedlet fullständigt väter stenytan. 
a0 är då =  o och cos a0 =  i, varför villkoret för fullständig vidhäftning blir

G vs G$b Gvb • ......................................................................................................................... e k v . 2 >

Formlerna i och 2 angiva vissa villkor, som måste uppfyllas beträffande yt
spänningarna, för att bindemedlet skall ha god vidhäftning till en stenyta. I det 
följande skall göras ett försök till en kortfattad framställning av de omstän
digheter, som inverka på ytspänningarnas storlek.

Lösbarhetens inverkan och teorierna om riktade
molekyler.

Storleken av ytspänningen i gränsskiktet mellan tvenne ämnen är beroende av, 
hur ämnena förhålla sig till varandra i kemiskt avseende, om de förmå lösa sig 
i varandra eller ingå någon kemisk förening.

Om ett ämne kan lösas i ett annat, är ytspänningen mellan dem i allmänhet 
låg. Om det ena ämnet är fullständigt lösbart i det andra, blir ytspänningen 
noll, och de båda ämnenas molekyler blandas intimt med varandra, förutsatt, 
att ett av ämnena har sådant aggregationstillstånd, gasformigt eller flytande, 
att blandning är möjlig.

Vissa ämnen äro så beskaffade, att deras molekyler blott delvis äro lösliga 1 
ett annat ämne, exempelvis i vatten. Exempel härpå är fettsyra i vatten.

En fettsyremolekyl kan skrivas under formeln H O O C.CH 2.C H 2 . . .C H 2.CH 3
En dylik molekyl anses bestå av en liten stav,1 i vars ena ända sitter en vatten- 

löslig atomgrupp HOOC, »karboxyl-gruppen». Den andra ändan består av en 
icke vattenlöslig atomgrupp, C H 3

Man har genom experiment lyckats påvisa, att i 
gränsytan mellan fettsyra och vatten en orientering 
äger rum av fettsyrans stavformiga molekyler. Fett
syrans yttersta molekyler vända sig så, att den vatten- 
lösliga karboxylgruppen, HOOC, blir riktad utåt mot 
vattenmolekylerna, medan kolväteresten vänder sig 
inåt. Det bildas på så sätt ett skikt av riktade stav
molekyler i gränsytan, även kallat en molekylborste.
Den yttre änden av stavarna är löst i vatten, medan 
den inre änden är löst i fettsyran. Fig. 12.

När stavarna orientera sig på ovan angivet sätt, blir ytspänningen lägre än 
om stavarna låge utan orientering i gränsytan. Stavarnas orientering betingas 
sålunda av den förut angivna lagen, att ytspänningen (eller ytenergin) strävar 
att bli så liten som möjligt.

1 Staven har mycket små dimensioner. Bredden har beräknats till 4 a 5 * 10—8 cm och längden
ca 20 å 30 • 10 8 cm, beroende på kolvätekedjans längd.



Om ingen av molekylstavens ändar är vattenlöslig, blir ytspänningen högre. 
Utbytes exempelvis atomgruppen HOOC i fettsyran mot en C H 3-grupp, er- 
hålles paraffinolja, vars formel kan skrivas:

C H 3 • C H 2 • C H 2  . . .C H 2 • C H 3

Försök ha bekräftat, att paraffinoljans ytspänning i förhållande till vatten 
är högre än fettsyrornas.

Teorierna om molekylernas orientering i gränsytorna ha närmare utvecklats 
av bl. a. Langmuir och Harkins.

Adsorptionsskiktens inverkan på ytspänningen.

Sammansättningen av den vattenlösliga atomgruppen inverkar även på yt
spänningens storlek. Om man i det valda exemplet utbyter fettsyrans HOOC- 
grupp mot en NaOOC-grupp, vilket sker genom förtvålning av fettsyran, sjun
ker ytspänningen avsevärt. Natriumtvålar bruka vara nära fullständigt vatten
lösliga,1 d. v. s. de ha ytspänningen =  o i förhållande till vattnet.

Såsom ovan nämnts, är ytspänningen mellan vatten och paraffinolja förhål
landevis stor. Vi tänka oss nu, att man löser litet förtvålad fettsyra eller med 
andra ord litet tvål i vattnet. Tvålmolekylstavarna äro så beskaffade, att deras 
ena ända är »löslig» i paraffinoljan, medan den andra är löslig i vattnet. En an
rikning av tvålmolekylerna till gränsytan mellan oljan och vattnet medför där
för, att ytenergin minskas. Då strävan råder att på alla sätt minska ytenergin, 
komma tvålmolekylerna att rusa till gränsytan från alla håll för att ställa sig på 
kant, tätt tillhopa i gränsytan. Tvålen adsorber as till paraffinoljan och tvålkon
centrationen ökas i gränsskiktet. Då tvålskiktet kan vara mycket tunt, kan 
en försvinnande liten mängd tvål kraftigt sänka ytspänningen.2

Wo. Ostwald benämner tvålen med ett träffande namn »Kuppelkörper», 
»länkämne». Med den ena ändan löst i vattnet och den andra i oljan bildar den 
en brygga eller länk mellan de båda ämnena.

Man känner ett flertal ämnen, som på detta sätt sänka ytspänningen. Där
emot är det inte möjligt att med tillsatsmedel nämnvärt öka ytspänningen. Så
dana molekyler, som skulle öka ytspänningen, undfly nämligen gränsytan.

Kemiska reaktioner i gränsytan.

Adsorptionsfenomenen ha visat sig ha stor praktisk betydelse inom flera om
råden av tekniken. De ha därför varit föremål för rätt omfattande studier. 
Man är emellertid ännu ej fullt klar över, hur det adsorberade ämnet bindes

1 Lösningen sker kolloidalt för de tyngre tvålarna med över io C-atomer, som särskilt avses 
i detta sammanhang.

2 N är tvålmolekylerna placera sig mellan oljemolekylerna och vattenmolekylerna, ersättes 
strängt taget gränsytan olja—vatten med tvenne gränsytor, nämligen olja—tvål och tvål— vatten. 
För att tvålen skall anrikas till gränsytan fordras, att summan av ytenergin för de två nya 
ytorna är mindre än för den ursprungliga.



vid gränsytan. I vissa fall synes adsorbtionen vara av rent »fysikalisk» natur, 
i andra av mer »kemisk» natur. Den fysikaliska adsorptionen inträffar, när det 
adsorberade ämnet bindes till den fasta ytan av krafter av samma karaktär, 
som dem, som verka mellan de olika molekylerna i en vätska. Molekylen adsor- 
beras till underlaget utan någon genomgripande förändring, och bindningen är 
relativt lätt att åter häva. Molekylerna kunna avlägsnas från gränsytan exempel
vis genom urlakning. Molekylkoncentrationen i gränsskiktet följer i sådana fall 
en matematisk lag, som först uppställts av Gibbs.

Äro de krafter som råda mellan det adsorberade ämnets molekyler och den 
fasta kroppens molekyler av samma slag, som dem, som verka mellan atomerna 
i en molekyl, brukar man anse, att adsorptionen är av kemisk natur. Härvid 
kan det inträffa, att den adsorberade molekylen faller sönder och att dess 
brottstycken bindas vid ytan. I vissa fall är det vid denna typ av bindning 
icke möjligt att utan förstöring av de adsorberade molekylerna eller den fasta 
kroppens molekyler avlägsna molekylerna från ytan. Adsorptionen säges i så
dana fall vara irreversibel. Den ovan beskrivna fysikaliska adsorptionen benäm
nes däremot reversibel.

De förut omnämnda fettsyrorna hade ena molekyländen vattenlöslig och 
reaktionsbenägen, aktiv.1 Den återstående delen av fettsyremolekylen, kolväte
resten, har däremot ringa reaktionsbenägenhet; den är inaktiv. Paraffinoljan 
har båda molekyländarna inaktiva.

Sammanfattning.

A v vad som anförts i de tre närmast föregående kapitlen framgår, att
1. Ytspänningen mellan två ämnen är i allmänhet lägre, om de båda ämnena 

kunna lösa sig i varandra, än om de äro olösliga.
2. För att ytspänningen skall minskas, behöva ej hela molekylerna i det ena 

ämnet vara lösliga, utan det räcker, om molekylerna äro delvis lösliga.
3. Genom tillsats av ett lämpligt tredje ämne kan man ofta sänka ytspän

ningen i sådana fall, då den är hög till följd av att de två ursprungliga ämnena 
ej äro lösliga i varandra. Detta tredje ämne adsorberas till gränsytan mellan de 
två ämnena och bildar där en »länk» mellan ämnena.

4. Det är små möjligheter att avsevärt öka ytspänningen mellan tvenne ämnen 
genom tillsats av ett tredje.

5. I vissa fall inträffar i gränsytan en kemisk reaktion antingen mellan de 
båda ursprungliga ämnena eller mellan dessa och det adsorberade länkämnet. 
Detta kan medföra att ämnenas molekyler bli mycket fast bundna vid varandra.

6. För oljor, gäller att dessa, beroende på sammansättningen, antingen ha eller 
också sakna benägenhet att reagera med angränsande ämnen. De kunna vara 
såväl aktiva som inaktiva.

7. Om oljorna äro aktiva, äro de yttersta molekylerna, som befinna sig i gräns
ytan, orienterade med den vattenlösliga, reaktionsbenägna ändan utåt.

1 O fta benämnas, ehuru något oegentligt, sådana oljor polära.



Undersökningar, som bekräfta de kapillär-kemiska teorierna.

De båda forskarna Riedel odh Weber i Dresden ha genom utförliga under
sökningar sökt klarlägga, vilka faktorer, som inverka på vidhäftningen mellan 
bituminösa bindemedel och stenmaterial.

De första undersökningarna utfördes med små klumpar av olika beläggnings- 
massor, som kokades i destillerat vatten eller utspädda tvållösningar (natrium- 
oleat). Kokningen utfördes i provrör under ca i min. Beläggningsmassorna, som 
bestodo av 7 1 vol-% stenmaterial och 29 vol-% bindemedel, hade blandats om
sorgsfullt i varmt tillstånd, varefter massorna fingo svalna, innan kokningen 
utfördes. Stenmaterialet hade kornstorleken 0,2— 0,6 mm och var framställt 
genom krossning och siktning av olika bergarter. Bindemedlen voro av olika 
slag: asfalter, tjäror, emulsioner, asfaltlösningar, kalltjäror, oljor och asfalt ut
fälld ur emulsioner. Genom okulärbesiktning av klumparna fastställdes efter 
kokningen, om bindemedlet täckte stenytorna fullständigt, eller om vissa ytor 
voro blottade, så att ytor med stenens ursprungliga färg syntes. I vissa fall blot
tades stenytorna redan vid kokningen i destillerat vatten, i vissa fall erfordrades 
en viss natriumoleat-koncentration för att stenytorna skulle blottas. I några fall 
blevo stenytorna ej blottade ens vid den största natriumoleat-koncentrationen.

Vid undersökningarna visade det sig:
1. att massor, innehållande ett och samma bindemedel men olika stenmaterial 

(fig. 15), varierade avsevärt beträffande motståndsförmågan mot vatten;
2. att variationer mellan massor, innehållande ett och samma stenmaterial 

men olika bindemedel, var betydligt mindre (fig. 13 och 14);
3. att tillsats av natriumoleat (tvål) till vattnet försämrade motståndsförmå

gan (vidhäftningen), och att detta skedde i proportion till sänkningen av ytspän
ningen hos tvållösningen. Den tvålkoncentration, som hade den lägsta ytspän
ningen, var effektivast i fråga om undandrivande av bindemedlet från sten
ytorna. (Jfr  tvålkoncentrationen för lägsta ytspänning enligt fig. 16 med det kon- 
centrationsområde, inom vilket bindemedlet bortdrives för slagg I och II fig. 15);

4. att bindemedelsskiktets tjocklek ej inverkade;
5. att tiden mellan massornas tillverkning och kokprovet hade en viss in

verkan, särskilt för tjäror. (Fig. 14). Vidhäftningen ökades i en del fall, om 
massorna lagrades någon tid, innan de kokades.

En jämförelseserie, som utfördes med olika oljor1 (oxiderad paraffinolja, de
stillerad cylinderolja, tung spindelolja och normal, filtrerad antracenolja) vi
sade, att någon större skillnad i avseende på vidhäftningen till stenmaterial icke 
fanns mellan dessa ämnen och de bituminösa bindemedlen. Författarne införa 
med anledning härav de från kolloidkemien lånade allmänna begreppen hydrofil2 
och hydrofob .3 H ydrofila stenmaterial vätas hellre av vatten än av oljor. Hydro- 
foba material vätas däremot hellre av oljor än av vatten.4 Det bör beaktas, att

1 »Oljor» äro här tagna i inskränkt bemärkelse =  sådana oljor som kunna tänkas använda 
eller till sina egenskaper närmast motsvara de till beläggningsarbeten vanligen använda oljorna.

2 =  har förkärlek för vatten. 3 — avskyr vatten.
4 I stället för dessa benämningar användes ibland i kolloidkemien benämningarna oleofob,

som innebär detsamma som hydrofil och oleofil, som innebär detsamma som hydrofob.



Efter »Asphalt und Teer».

Fig. 13 o. 14. Kokande Na-Oleatlösningars in
verkan på massor med olika bindemedel. De 
brutna linjerna ange, vilken koncentration Na- 
Oleat, som erfordras, för att de olika binde
medlen skola lossna från resp. stenmaterial. 
Bindemedlens art och viktigaste egenskaper 
framgå av nedanstående tabell:

Fig. 13  o. 14. W eber and RiedeVs test with 
boiling N a-O leate solution. The broken lines 
show concentrations necessary to displace films 
of different kinds o f bitumen and tar from  
different kinds of aggregate. The binders 
A — Y  are tabulated below :

B i n d e m e d l e t s  a r t Mjuknings- 
punkt K. &  S.

Droppunkt
Ubbelohde

A. Asfalt, Mexpetebano i ........................................................................ 49 j5 °C 75 cC
B. » » 2 ........................................................................ 41,5 68
C. » Petmexbano 6 ........................................................................ 34 60
D. » » 9 ........................................................................ 29 54
E. S p ra m e x ..................................................................................... 25 5 i
G. » Mexphalt E .............................................................................. 42,5 68,5
K. » Galbit (Galizien) . . . . ....................................................... 42 ,*3 67,8
L. T> Bicu falt........................................................................................ 42,5 69
M. » (emulgatorfri) till emulsion P ............................................ 28,0 56
N . » D T> X J ............................................ 29,3 —
O. » Trinidad fluxad 1 .................................................................... — —
Q » Standard P av in g ....................................................................... 51 67
R. » » Roofing O x id .......................................................... 80 116
S. » » » » fluxad2 ......................................... 45 7 i
T. Tjära, Antracenoljetjära 75/25 (Riitgerswerke)........................... —
V. » 60/40 » ........................... — —
W. » Strassenteer I » ........................... — —
X. » » II » ........................... — —
Y. » Wetterteer » ........................... — —

1 Fluxningen har skett med 20 % cylinderolja +  10 % tung maskinolja (fr. Rhenania-Ossag).

2 Fluxningen har skett med 36,4 % av en blandning av cylinderolja, maskinolja och spindelolja (fr. Rhenania-Ossag).

Fig. 13 och 14.



Asfalt.
Kokprov med nyblandade massor.

Fig. 15. Kokande Na-Oleatlösningars inverkan på massor med asfalt M exphalt E. Grova 
linjer beteckna koncentrationsområden, inom vilka bindemedlen bortdrivas från stenytorna.

Fig. 15 . Weber and R iedel’s tests with boiling N a-O leate solution. Vertical lines cover concentra
tions which are able to displace bituminous film s from  surface of aggregates. Bitumen: M exphalt E.

.begreppen hydrofil och hydrofob endast äro relativa. Ett hydrofilt stenmaterial 
kan sålunda mycket väl vätas även av olja, dock vätes det hellre av vatten. Be
greppen hydrofob och hydrofil äro liksom många andra kemiska begrepp ej 
skarpt avgränsade. De komma trots detta att användas i fortsättningen, enär

de vunnit burskap i såväl svensk som utländsk 
vägterminologi.

Riedel och Weber ha vidare undersökt in
verkan på vidhäftningen av olika saltlösningar 
och andra kemiska föreningar i vattnet. Där
vid framgick, att ett flertal ämnen ökade 
vattnets bortdrivande förmåga. Forskarne 
funno, att natriumkarbonat, soda, var sär
skilt lämpligt vid försök rörande vidhäft
ningen. Fig. 17  och 18. Vid de fortsatta för
söken använde de därför utspädda sodalös
ningar i stället för tvållösningar. Forskarne 
förmena, att sodalösningarnas inverkan sanno
likt icke beror på att de ändra ytspänningen, 
vilken ändring är ganska liten, utan på ke
misk reaktion. Forskarne ha även visat, att

Fig. 16. Samband mellan tvålhalt (Na- 
Oleat) och ytspänning (ovi) mellan 
vatten och luft.

Fig. 16. Relation between surface ten
sion o and soap concentration c (Na- 
Oleate) according to W eber and 
Riedel.

Efter »Asphalt und Teer».



Fig. 1 7 Kokande sodalösningars in
verkan på massor med asfalt. Grova 
linjer beteckna koncentrationsområ- 
den, inom vilka bindemedlen bortdri
vas från stenytorna.

Fig. iy . R iedel and Weber's tests with 
boiling soda solutions. Bitumen: Mex- 
phalt E.

bindemedelsskiktens tjocklek inverkar på vidhäftningen, om kokningen sker i 
sodalösningar, vilket däremot icke var fallet beträffande tvållösningar. Enär 
sodalösningarnas effektivitet minskar, om bindemedelsskikten bli tjockare, är det 
nödvändigt vid kokprov med sodalösning — om jämförelse mellan olika försöks- 
serier skall bliva möjlig — att sörja för att bindemedelsskikten alltid äro lika 
tjocka.

Riedel söker därefter klarlägga orsakerna till vidhäftningen. Han påvisar ge
nom försök nödvändigheten av att bindemedlen äro aktiva (polära) och gör i 
samband därmed bl. a. försök med ren, färglös paraffinolja, som är inaktiv (jfr 
sid. 17), och med oxiderad, gulfärgad paraffinolja, som är aktiv. Riedel påvisar, 
att den inaktiva oljan av vatten undandrives från samtliga stenmaterial, såväl 
hydrofila som hydrofoba, medan den aktiva oljan helt liknar de bituminösa 
bindemedlen i avseende på vidhäftningen till hydrofila och hydrofoba stenma
terial.

Riedel söker vidare påvisa genom försök, att oljemolekylerna adsorberas till 
stenytorna enligt Gibbs5 allmänna adsorptionslag, som förut omnämnts, och att 
denna adsorption sker oberoende av om stenmaterialen äro hydrofila eller hydro
foba. Riedel framhåller, att den fria gränsenergin minskas vid adsorptionen. 
Enär adsorption sker såväl vid hydrofila som hydrofoba stenmaterial, kan inte 
adsorptionen enbart vara orsaken till skillnaden i vidhäftning. Man måste an
taga, att sekundärt en reaktion inträffar mellan bindemedel och stenmaterial, 
i de fall då stenmaterialen äro hydrofoba.

Att en reaktion mellan bindemedelsmolekylerna och stenmaterialmolekylerna 
i verkligheten inträffar, så att nya ämnen bildas i gränsytorna, söker Riedel där
efter påvisa genom försök med spindelolja, som blandas med vissa ämnen, bl. a. 
M gC0 3, CaCO ?>, Fe20 3, A 120 3, vilka blivit finpulvriserade i syfte att öka

Efter »Asphalt und Teer».



Fig. 18. Kokande sodalösningars 
inverkan på massor med tjära. 
Grova linjer beteckna koncentra- 
tionsområden, inom vilka binde
medlen bortdrivas från stenytorna.

Fig. 18  R iedel and W eber's tests 
with boiling soda solutions. Tar.

reaktionsytorna. Genom kemisk analys påvisar Riedel, att nya ämnen bildats 
intill stenytorna. På grund av att de i gränsytorna nybildade ämnena före
komma i mycket liten kvantitet, är analysen svår att genomföra. Riedel anser 
sig emellertid ha påvisat, att det verkligen närmast stenytan bildas en vatten- 
olöslig hud, som gör stenmaterialet hydrofobt.

Riedel analyserar härefter de olika i stenmaterialen ingående mineralen med 
avseende på den kemiska sammansättningen, uppdelar ämnena i två huvud
grupper, nämligen sådana, som utåt reagera basiskt resp. surt. Riedel formulerar 
slutligen sina åsikter på följande sätt:

Ett ämne ( =  stenmaterial) är hydrofobt, om det förmår reagera med det vä
tande ämnet ( =  bindemedlet) under bildning av en kemisk förening., som är 
olöslig i vatten men löslig i det vätande ämnet. Sker ingen reaktion eller är reak
tionsprodukten vattenlöslig, är ämnet (— stenmaterialet) hy dr o filt.

Riedels undersökningar synas sålunda tyda på, att de bituminösa bindemedlen 
i sitt förhållande till stenmaterialen sannolikt följa de allmänna teorier, som 
uppställts för de kapillarkemiska reaktionerna i gränsytan mellan tvenne ämnen, 
och som beskrivits i de föregående kapitlen. Riedel och Weber anse därför, att 
den praktiska slutsatsen av dessa undersökningar blir, att endast basiskt reage
rande stenmaterial kunna ge fullgod vidhäftning till de sura bituminösa bin
demedlen.

Såsom framgår av följande kapitel i detta meddelande inverka emellertid 
även andra faktorer på vidhäftningen, varför Riedel och Wébers teorier ej täcka 
hela problemet.

För att pröva om ett stenmaterial har tillfredsställande vidhäftning till bitu
minösa bindemedel rekommendera Riedel och Weber sitt kokprov.



O L I K A  M E T O D E R  A T T  U N D E R S Ö K A  

V I D H Ä F T N I N G E N

Riedel och W ebers kokprov.

K o k p ro v e t  h ar v a r it  fö rem ål fö r  gan ska  o m fattan d e  u tlän d sk a  u tredn in gar. 
D et h ar a v  väg in stitu te t p rö v ats  fö r  ett an ta l sven ska  bergarter. M ed  an ledn ing 
h ä ra v  kom m er p rovn in gsm etod en  att n ärm are d iskuteras i det fö lja n d e , o a k ta t 
dess p ra k tisk a  betydelse icke k an  anses h elt k la r la g d . F ö rst  läm nas en redogörelse 
fö r , hur k o k p ro v e t u tföres i d eta lj och hur p ro vn in gsresu lta ten  bö ra  bedöm as.1 
Sed an  läm nas en k o rt redogörelse  fö r  resu ltaten  a v  p ro v  m ed sven ska  bergarter.

K o k p ro v  enligt Riedels anvisning. A v  stenmaterialet utsorteras fraktionen 0,2— 0,6 
mm antingen genom att sikta stenmaterialet i leveranstillstånd eller genom att sikta 
materialet, sedan det nedkrossats på laboratoriet. Den utsorterade fraktionen blandas 
med asfalt (Spramex) eller tjära (från Riitgerswerken) i proportionerna 7 1 vo l-%  
stenmaterial till 29 vo l-%  bindemedel. Före blandningen skall stenmaterialet vara  om
sorgsfullt torkat genom upphettning under en timme till 15 0 °  C , om asfalt användes, 
och till i i o °  C , om tjära användes. Blandningen sker vid 15 0 °  C  resp. 70 ° C. B land
ningarna få  svalna och förvaras i öppen skål under 24 timmar. E fter denna tid kokas 
ca 0,5 gr av blandningarna i ett provrör med destillerat vatten under 1 minut över 
öppen låga under omskakning. E fter kokningen avkyles provröret genom att till bräd
den fyllas med vattenledningsvatten, som avhälles, varpå provröret åter fylles till h ä lf
ten med vatten. Sedan provröret skakats kraftigt (10  sek) studeras beläggningsmassans 
utseende. H ar bindemedlet lossnat från stenkornen, så att fria  stenkorn synas, när 
provröret lutas, är detta ett tecken på att vidhäftningen är dålig. I vissa fa ll samlas fritt 
bindemedel på vattenytan. Man skall icke taga någon hänsyn härtill utan endast till 
utseendet av själva beläggningsmassan.

Om vid detta första försök med destillerat vatten, vidhäftningen visar sig vara  god, 
upprepas försöket med nya prov om ca 0,5 gr av  beläggningsmassan och 6 cm3 soda
lösning av allt starkare koncentration, tills man iakttager, att bindemedlet släpper från 
stenytan. Den koncentration, som erfordras för att bindemedlet skall börja lossna, är 
ett mått på vidhäftningen. Läm plig koncentration angives i tabellen på nästa sida.

Vidhäftningen anges genom hela tal från o till 10 , de s. k. vidhäftningstalen (H a ft-  
festigkeitswerten, H W ), varv id  värdet o anger, att bindemedlet undandrives från 
stenytorna av rent vatten, och värdet 10, att ingen avskiljning äger rum ens i den mest 
koncentrerade lösningen.

Vidhäftningstalen bedömas vid  besiktningen av de kokade massorna enligt följande 
grunder:

Vidhäftnings talet o anger, att efter kokningen med destillerat vatten samtliga eller 
större delen av stenkornen synas helt bindemedelsfria.

Vidhäftningstalet o— 1  anger att ca 1/4 till 3/4 av alla stenkorn bliv it helt fria  vid 
ovannämnda kokning. Kokas med lösning 1 bliva alla eller nästan alla av  kornen fria.

1 Asphalt und Teer 1936. H eft 49.



Den molära koncentrationen (m) 
erhålles genom att lösa vattenfritt 
natriumkarbonat i destillerat vatten, 
varvid mängden skall vara 106,0 gr 
per liter färdig lösning.

Vidhäftningstalet i  anger, att det icke räcker att koka med destillerat vatten för att 
få  stenarna fria  utan att lösning i måste tillgripas. Skulle vid  kokningen med destillerat 
vatten endast enstaka korn (uppemot io  st) blivit helt fria, men huvudmassan alltjäm t 
vara  vä l omsluten, medan däremot större delen av kornen lossna i lösning i ,  anges även
ledes vidhäftningstalet i .  Likaså är vidhäftningstalet i ,  om efter kokningen med lösning 
i alltjäm t bindemedlet häftar vid  en ringa del av  stenen.

M otsvarande gäller för övriga vidhäftningstal.
Riedel anser, att det viktigaste försöket är kokningen med destillerat vatten. Detta 

försök ger utslag, om stenmaterialet över huvud taget är användbart till bituminösa be
läggningar eller ej. D ärför är det viktigt, att detta prov göres med omsorg, och att 
resultatet bedömes på rätt sätt, vilket ej alltid är lätt, särskilt i fråga om stenmaterial, 
som ha vidhäftningstalen mellan o och i eller mellan o och 2. I vissa fa ll kan det då 
bliva erforderligt att komplettera kokprovet med ett vattenlagringsprov, varv id  belägg- 
ningsmassa av samma sammansättning som på vägen under någon tid lagras i vatten. 
Om vidhäftningstalet ligger mellan 4 och 10 , är det ur praktisk synpunkt icke nöd
vändigt att närmare precisera vidhäftningstalet. Stenmaterial med så höga v idh äft
ningstal äro nämligen användbara under alla omständigheter. Ju  lägre vidhäftnings- 
talen bliva, desto svårare äro de att bedöma rätt och desto omsorgsfullare måste under
sökningen utföras.

Riedel har uppgjort en tabell, som anger under vilka omständigheter stenma
terial med olika vidhäftning kunna användas i praktiken. I denna tabell, som 
återfinnes å sid. 25, har Riedel dels sökt gradera de olika beläggningstyperna 
efter deras vattenkänslighet samt dels angett de i varje fall erforderliga vidhäft
ningstalen. Denna tabell är så till vida av intresse, att graderingen av beläggnings
typerna med hänsyn till vattenkänsligheten synes vara i överensstämmelse med 
svensk erfarenhet, medan uppgifterna om erforderliga vidhäftningstal för olika 
fall icke kunna bedömas med hjälp av nuvarande svenska erfarenhet.

Sammanfattningsvis gäller enligt Riedel:
Vidhäftningstal =  o anger dålig vidhäftning

» =  1 — 3 » tillräcklig vidhäftning
» = 4 — 10 » god vidhäftning.

Lösning Koncentration Vidhäftnings
tal

D e s t i l l e r a t  v a t t e n 0

1 m/256 N a2C 0 3 1
2 m/128 2

3 m/ 64 3
4 m/ 32 4
5 m / ]6 5
6 m/ 8 6

7 m/ 4 7
8 m/ 2 8

9 m 9
Med lösning 9 ingen avskiljning 10



Användningsområden för stenmaterial med olika vidhäftningst al.
E n l i g t  R ie d e l .

Vidhäft-

Tät asfalt- och tjär- 
betongy top eka, sand

asfalt, essenasfalt, 
gjutasfalt

Öppna makadambeläggningar 
framställda genom blandningsför- 

farande} tjärbetongmakadam
Indränkningar Ytbehandlingar

ningstal Asfalt eller tjära och 
stenmaterial, varmt 
blandade, väl torkat 

stenmaterial

Asfalt, tjära eller 
asfaltlösningar, varmt 
blandade, väl torkat 

stenmaterial

Emulsions-
betong

Asfalt, tjära, 
asfaltlösning, sten
materialet möjli

gast torrt

Emulsioner
Asfalt, tjära, 
stenmaterialet 
möjligast torrt

Emulsioner

o föga lämpligt1 föga lämpligt olämpligt olämpligt olämpligt olämpligt olämpligt

o — I tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

föga lämpligt användbart, fuk
tigt läge föga 
lämpligt

föga lämpligt användbart, fuk
tigt läge olämp
ligt

olämpligt

i gott tillräckligt, tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

användbart, fuk
tigt läge föga 
lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

användbart, fuk
tigt läge föga 
lämplige

0—2 tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

användbart, fuk
tigt läge föga 
lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

2 gott tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

0 - 3 gott tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

tillräckligt, fuktigt 
läge föga lämpligt

3 gott gott tillräckligt tillräckligt tillräckligt tillräckligt tillräckligt, fuktigt 
läge farligt

4 gott gott gott gott gott gott tillräckligt

5 - i o gott gott gott gott gott gott gott

1 Anm. Det bör observeras, att Riedel med läget »föga lämpligt» (wenig geeignet) avser att svårare förhållanden råda än om läget är »farligt» (gefährlich).



R ie d e l och W-ebers p ro v  h ar v a r it  u tsatt fö r  rä tt  m yck en  k rit ik . D en v ik t i
gaste an m ärkn in gen  torde h a  v a r it  den, bl. a. av A . B. C. Dahlberg f ra m 
fö rd a ,1 a tt p ro v e t u tföres v id  en tem peratu r, som  icke m o tsv ara r fö rh å lla n d e n a  
i verk ligh eten . B in d em edlen  äro  i p ra k tik e n  m y ck e t m er seg fly tan d e , v a r fö r  de 
böra  ha b e ty d lig t större m o tstån d sfö rm åga  m ot vatten , än k o k p ro v e t anger. D ess
utom  h ar m an an fö rt, a tt det ej är säkert, a tt  ej v id h ä ftn in g e n  v a r ie ra r  m ed tem 
p eratu ren , så att den v id  en viss tem peratu r k an  v a ra  god, m edan  den v id  en 
annan tem peratur är d å lig .

A tt  b indem edlen  i p ra k tik e n  äro  m er se g fly ta n d e  än v id  k o k p ro v e t är sä k e r
ligen en gyn n sam  om ständighet. D e t är lä tt  att genom  fö rsö k  k on statera , a tt 
exem pelv is en lä tt fly ta n d e  a s fa lt  v id  v a tte n la g rin g  a v  ett p ro v  bo rtd rives a v 
sev ärt fo rta re  och b lo ttar större d elar a v  sten ytan  än en h ård  a s fa lt. E m elle rtid  
äro  i v å ra  tra k ter b e läggn in garn a  fu k t ig a  under så stor del a v  året, att även  
m yck et lån gsam t fra m sk rid a n d e  undan trän gn ing a v  b in dem edlet få r  t i l lfä lle  a tt 
äga rum . D et bör även  beaktas, a tt b o rtd r iv a n d e t k an  ske och i verk ligh eten  
också o fta  sker p å  så sätt, a tt v a ttn e t k ila r  in sig som  en tunn h inna m ellan  
sten ytan  och bindem edlet ( jfr  exem plet å sid. 7). R ö re lse rn a  i b in dem edlet b liv a  
d ä rv id  o b etyd liga . O m  bin dem edlet är h årt, exem pelv is a s fa lt  A  5 1 — 60, ligger 
det k v a r  som  en m an tel k rin g  stenen utan  att fä s ta  sig v id  sten ytan  (F ig . 19 ). 
Ä r  b in dem edlet d ärem ot lä tt fly ta n d e , d rager det, sedan det s läp p t frå n  sten ytan , 
ihop sig till d ro p p ar a v  m er eller m ind re s fä r isk  fo rm , t ill  fö ljd  a v  att y t 
spänningen m ellan  b in dem edlet och v a ttn e t då  fö rm å r o m fo rm a b indem edlet. 
B eläggn ingens v ib ra tio n  under tra fik e n  och de i sam band därm ed  up pkom m an d e 
sp än n in garn a  u n d erlä tta  san n o lik t a v se v ä rt  b o rtd riva n d et. Segheten hos binde
medlet verkar sålunda gynnsamt, men den torde icke alltid vara tillräcklig för 
att hindra bindemedlet från att lossna.

E n ä r  m an i a llm än h et icke exp erim en te llt k an  m äta  y tsp ä n n in g arn a  m ellan  
fasta äm nen och v ä tsk o r , är det m yck et s v å rt  att genom  d irek t m ätn in g  a v  y t 
sp än n in garn a  v id  o lik a  tem peratur a v g ö ra , om  v id h ä ftn in g en  änd ras m ed 
tem peraturen . G en ere llt g ä lle r v isserligen , a tt y tsp än n in g en  m ellan  tv å  äm nen 
v a r ie ra r  m ed tem peraturen  p å  m otsatt sätt m ot äm nenas löslighet i v a ra n d ra , 
ö k a s  äm nenas inbördes lösligh et v id  stigand e tem peratu r, m inskas så lu n d a y t 
spänningen m ellan  äm nena. I n t r ä f fa r  v id  en viss tem peratu r, att det ena äm net 
b lir  fu llstä n d ig t lö slig t i det an d ra , b lir  ytsp än n in gen  m ellan  äm nena v id  denna 
tem peratur =  o. I fö re v a ra n d e  fa l l  sku lle  så lu n d a v id h ä ftn in g e n  ku n n a v a rie ra , 
om  de tre äm nena va tten , b indem edel och sten m ateria l h ade o lik a  benägenhet 
att lösa sig i v a ra n d ra  v id  o lik a  tem peraturer. S an n o lik t v a r ie ra r  lösningsbe- 
nägenheten fö r  äm nena m ed tem peraturen , m en det är tv iv e la k t ig t , om  den gör 
det i sådan  grad , a tt v id h ä ftn in g e n  a v se v ä rt  än d ras, om  den undersökes v id  io o °  
C  i stä lle t fö r  v id  tem peraturer, som  fö rek o m m a i en vägb e läggn in g .

D ärem o t är det m ö jlig t, a tt b in dem edlets k em iska  struktur k an  änd ras m ed 
tem peraturen , och a tt v id h ä ftn in g en  till fö ljd  h ä ra v  k an  b li beroende a v  tem 
p eratu ren . D et är så lu n d a tä n k b a rt, a tt v id  en lägre  tem peratur fö ren in gar 
k u n n a äga  bestånd, som  icke k u n n a fö rek o m m a v id  högre tem peratur. Ä v e n

1 Asphalt und Teer. N r 30, 1934.



Fig. 19. Indränkning med hård asfalt (pene
tration ca 75). Beläggningsstycket ligger med 
undersidan uppåt, och makadamstenarna äro 
bortlyftade ur de »nischer» i beläggnings
stycket, i vilka de suttit praktiskt taget utan 
vidhäftning. Temperatur vid fotograferingen 
ca o° C. IA4, örsundsbro 1939.

Fig. 19. The pavement (a grouting) is pic
tured upside down and the macadam stones, 
which did not adhere to the bituminous layer, 
have been removed free from  bitumen. Tem - 
perature about zero (Centigrade).

k an  det in t rä f fa , a tt u tk rista lliserin g  a v  v issa  äm nen äger rum , om  tem peraturen  
sänkes. I såd an a  fa l l  ku n n a län käm n en  skap as a v  såd an t slag  som  avses i k ap . 5. 
M a lliso n  och S c h m id t  h a  n y lig en 1 b e sk riv it  fö rsö k , som  de u t fö rt  m ed tjä rb e- 
h an d lad  m ak ad am , v ilk e n  lagrats i v a tte n  v id  o lik a  tem peraturer. M an  obser
verad e  en m ärk b ar fö rsä m rin g  a v  v id h ä ftn in g en , om  tem peraturen  hos v a ttn e t 
ökades frå n  rum stem peratur t ill 4 0 0 C . F o rsk a rn a  fra m h å lla , a tt d etta  k an  ha 
bero tt p å  att a n tracen k rista lle rn a  ö v erg å tt i löst tillstån d  v id  h öjn ingen  a v  tem 
peraturen . D e  synes dock  m indre u p p fa tta  a n tra cen k rista lle rn a  som  ett län käm n e 
i fö ru t a n g iv n a  bem ärkelse u tan  m er som  ett m ek an iskt stab iliseran d e skelett e ller 
sk a l, v ilk e t  utan  att ä n d ra  v iskositeten , dock  fö rs v å ra r  fo rm fö rä n d rin g a r  i b in d e
m edlet och d ärm ed ö k ar bindem edlets fö rm å g a  a tt m otstå va ttn et.

F rå g a n  om  hur v id h ä ftn in g en  v a r ie ra r  m ed tem peraturen  torde f. n. icke v a ra  
k la r la g d .2

A v  v a d  ovan  an fö rts fra m g å r , att R ie d e l och W ebers 10 -g ra d ig a  sk a la  är 
g o d ty c k lig . V id h ä ftn in g sta le n  g iv a  d ä r fö r  icke någon  u p p ly sn in g  om  den v e rk 
lig a  storleken  a v  de k ra fte r , m ed v i lk a  b indem edlen  h ä fta  v id  sten m ateria let 
ens v id  den tem peratur, v id  v ilk e n  k o k p ro v e t u tfö res. E j h eller ge v id h ä ftn in g s
talen  någon u p p lysn in g  om  den re la t iv a  storleken  a v  k ra fte rn a . O m  i ett v isst 
f a l l  v id h ä ftn in g sta le t är 5 och i ett annat f a l l  1 ,  få r  m an så lu n d a icke d rag a  den 
slutsatsen, a tt i det fö rra  fa lle t  b indem edlet h ä fta r  v id  sten m ateria let m ed 5 ggr 
så stor k r a ft  som  i det senare.

Statens Vaginstituts försök med kokprovet.
V ä g in stitu te t h ar i viss u tsträckn in g  a n vä n t R ie d e l och W ebers k o k p ro v , bl. a. 

v id  k o n tro llen  a v  sten m ateria l t ill b itum inösa b e läggn in gar (M ed d elan de 54).

Det av väginstitutet använda provningsförfarandet har nära anslutit sig till Riedels 
och Webers förfarande, men har dock avvik it därifrån i vissa betydelsefulla detaljer.

1 Asphalt und Teer. H eft 4—7, 1939.
2 Temperaturändring kan även ge upphov till spänningar mellan bindemedel och sten av 

annat slag, nämligen temperaturspänningar. Särskilt i sådana fall, då bindemedlet är hårt, 
kunna spänningarna ej upphävas genom tillflöde från fria bindemedelsytor. Skillnaden mellan 
volymsutvidgningskoefficienterna för bindemedel och sten är betydande. I en beläggning, som 
består av ett fastvältat makadamskelett, exempelvis indränkning, böra därför uppstå avsevärda 
krympspänningar vid avkylning, vilka orsaka eller bidra till att bindemedlet lossnar från 
stenytorna. Den i fig. 19 avbildade beläggningen kan möjligen ha förstörts av denna orsak.



Kokningen har utförts med tvenne delprov, vara v  det ena haft 0 ,25— 0,5 mm och det 
andra 0,5— 1 mm kornstorlek. Härigenom  har anslutning vunnits till den normala 
svenska siktserien och samtidigt möjlighet beretts till kontroll, att icke vidhäftningen 
varierar med kornstorleken. I vissa fa ll har m ärkbar skillnad i vidhäftning för olika 
fraktioner iakttagits. M öjligen beror detta på, att krossytorna ligga olika i olika stora 
m ineralkristaller. Stenmaterialet har vid  kokningen alltid varit nykrossat. Såsom i det 
följande skall påvisas, finnes risk, att föroreningar i stenytorna påverka vidhäftningen. 
A v  denna anledning har det ansetts nödvändigt att endast arbeta med material med 
friska krossytor. V idare har kokningen företagits efter 16  timmar i stället för 24, vilket 
beror på, att väginstitutet fann erforderligt fastställa lagringstiden, innan Riedel publi
cerat bestämmelsen om 24 timmars lagring. D å tiden 16  timmar visat sig vara  m ycket 
lämplig ur praktisk synpunkt, har den bibehållits. Den torde icke näm nvärt ändra 
provningsresultatet. K okprovet har vidare endast utförts med destillerat vatten. Det har 
nämligen ej ansetts tillräckligt utrett, om reaktionsbenägenheten hos sodan är ett läm p
ligt mått på vidhäftningen ur praktisk synpunkt.

Tabellen å sid. 29 ger en sammanställning av väginstitutets hittills utförda 
kokprov. I denna har vidhäftningen för prov, där asfalten vid kokprovet delvis 
undandrives av destillerat vatten, betecknats med o— 1, och vidhäftningen för 
prov, där asfalten icke undandrives av vatten, med 1. Tveksamma fall ha be
tecknats med 1/2. Fullständigt bortdrivande av asfalten, så att samtliga stenytor 
blivit blottade, motsvarande vidhäftningen =  o, har icke inträffat. Det bör 
observeras, att skalan i tabellen, som går från o till 1, icke överensstämmer med 
Riedels och Webers io-gradiga skala.

Man ser av tabellen, att de bergarter, som i Sverige oftast användas till be
läggningar, icke tåla kokprovet. I brist på jämförelsematerial är det svårt att 
avgöra, om de svenska beläggningarnas motståndsförmåga mot vatten är otill
fredsställande. Ur denna synpunkt äro de nu — år 1939 — i Bromma på
gående ytbehandlingsförsöken med pågrus av olika vidhäftning av stort intresse.

Tillämpning av kokprovet vid bedömning av vidhäftningen.

Enär det ej ansetts tillfyllest utrett, om kokprovet motsvarar praktiken, och 
ej heller ansetts klarlagt, vilken grad av vidhäftningen, som måste fordras, har 
väginstitutet i allmänhet ej använt kokprovet vid bedömning av vidhäftnings- 
förmågan hos stenmaterialet. Endast i sådana fall, då flera material funnits till
gängliga vid en viss arbetsplats, och materialen varit förhållandevis lika i av
seende på övriga egenskaper, har kokprovet använts vid bedömningen. Så var 
exempelvis fallet med en serie bergargter, som insändes år 1935 av östra Göinge 
vägdistrikt. Enligt vad väginstitutet erfarit, har det så utvalda materialet, en 
granatamfibolit, givit utmärkt resultat i praktiken.

När det gällt att bedöma bergarter, som varit avsedda att användas för fram
ställning av filler, har det däremot fordrats, att materialet skall bestå kokprovet 
utan att massan på något sätt förändras. Filler i en beläggning verkar i bety
dande grad ytkemiskt, varför det är särskilt viktigt, att vidhäftningen är god för 
sådant material. Eftersom prisskillnaden mellan olika fillersorter är mycket liten



Vidhäftning hos stenmaterial undersökta av Väginstitutet aren 19 35— 15138.

S. V. 
nr Kvartsit Granit, gnejs 

eller liknande

Basiska eruptiv- 
bergarter (diabas, 

hyperit m. fl.)
Syenit Kalksten S. V. 

nr Kvartsit Granit, gnejs 
eller liknande

Basiska eruptiv- 
bergarter (diabas, 

hyperit m. fl.)
Syenit Kalksten

1405 V2 _ 4732 0— 1
(kvartsdiorit) 4748 — — 1 — —

2289 — — — — 1 5271 — — h — —
2266 — — 7 * — — 5272 — — V* — —
2269 — — — V« — 5273 — — V» — —
2271 — — V* — — 5274 — — 0—1 — —
2272 — — 1 — — (gabbro)
2275 — — Va — — 5275 — 0— 1 — — —
2221 — 0 —1 — — — 5276 0 0— 1 — — —
2566 — 0—1 — — — 52 77 0 0— 1 — — —
2614 0— 1 

(blandning)
5278
5279 —

0— 1
1 — —

2672 — — — 0— I —* 5290 0— 1 — — — —
2746 — 0 --1 — — — (sericitrik)
2755 — 0—1 — — — 5358 — — 1 — —
2767 — — — — 1 (amfibolisk)
2782 — 0— 1 — — — 5385 — 0—1 — — —

(albitgranit) 5409 — 0— 1 — — —
2787 — 0—1 — — — 5420 — — V« — —
2797 — 0— 1 — — — 5421 — — V* — —
2802 — 0 —1 — — — 5422 — — I — —
2807 — 0— 1 — — — (amfibolisk)
2817 — 0 —1 — — — 5459 — 0—1 — — —
2822 — 0— 1 — — — (albitgranit)
2792 — — I — — 5460 — 0—1 — — —
2812 — — I — — 5461 — 0— 1 — — —
2847 0—1 — — — — (albitgranit)
2S81 — — — — 1 5479 — 0 —1 — — —
2958 — — V* — — 5557 — — Vi — —
2979 — — I — — 5558 — 0 — 1 — — —

(skarnbergart) 6432 — — Vi — —
3285 — — V* — — 6435 — 0— 1 — — —
4151 — — V* — — 6777 — — 0—I — —
4254 0—1 — — —

6730 a
(gabbroid)

4255-56 — 0—1 — — — — — 0— 1 — —

4262 — — — — 1l\ (olivindiabas)
(Lerskiffer 
+ kalksten)

6731 Vi ~



och betydelselös i jämförelse med beläggningens pris, är det icke försvarligt att 
taga risken av ett misslyckande av beläggningen genom att använda en oprövad 
eller tvivelaktig fillersort.

Inom bergshanteringen använder man sig av det förhållandet, att en del mi
neral äro hydrofila medan andra äro hydrofoba, för att skilja vissa malmer från 
varandra och från gråberget. För detta ändamål pulvriseras materialet, varefter 
det behandlas med olja och vatten. Ofta blandas därvid oljan och vattnet under 
inblåsning av luft, så att skum uppstår, varigenom stor gränsyta erhålles mel
lan vatten, olja och luft. Vissa mineralkorn anrikas därvid till gränsskiktena i 
skummet, medan resten, de hydrofila beståndsdelarna av utgångsmaterialet, sam
las i vattnet. Vid förfarandet, som benämnes flotation, uppdelas sålunda berg
materialet i hydrofila och hydrofoba beståndsdelar. Man har föreslagit att an
vända det finkorniga avfallet från dylika processer till filler i bituminösa be
läggningar. Om materialet består av den del av bergarten, som vid flotationen 
föredragit att stanna i vattnet och sålunda har extremt hydrofila egenskaper, 
torde det emellertid icke vara lämpligt till filler. Exempel på ett dylikt material 
utgjorde en sericitrik kvartsit S. V. 5290, ur vilken sulfiderna genom flotation 
blivit avlägsnade. Genom kokprov bekräftades, att vidhäftningen var mycket 
dålig, i det att vid kokningen en stor mängd stenar bindemedelsfria sjönko till 
provrörets botten. Väginstitutet har ansett sig böra avråda från användningen 
av dylika material till filler.

Andra provningsmetoder.

I stället för att göra vidhäftningsundersökningen vid ioo° temperatur medelst 
kokprovet har väginstitutet i vissa fall prövat vidhäftningen vid rumstempera
tur, varvid dock endast lättflytande bindemedel, såsom asfaltlösningar och tunn
flytande tjäror kunnat prövas. Försöket har vanligen tillgått på så sätt, att några 
stenar av bergarten ifråga, vilka haft ungefär samma storlek som pågrus, fått 
ligga nedsänkta i bindemedel 1 timmes tid, varefter de överflyttades till en skål 
med vatten. Man har därpå observerat, om vattnet förmått driva undan binde
medlet. Provet är lätt att utföra och ger många gånger tydligt utslag beträffande 
vidhäftningen.

I vissa fall har det bindemedelsöverdragna stenmaterialet lagrats i luften någon 
tid, vanligen 1 dygn, innan stenarna nedsänkts i vattnet. Luftlagringen har i 
allmänhet medfört en märkbar förbättring av vidhäftningen. Resultaten av en 
dylik undersökning måste dock tolkas med viss försiktighet, enär sådana fak
torer, som oxidation av bindemedlet och viskositetsökning till följd av avdunst
ning inverka i betydande grad, utan att vara direkt jämförbara med förhållan
dena i praktiken.

Liknande prov användas vid ett flertal utländska laboratorier. I engelsk-talande 
länder går provet ofta under benämningen »the jar-test», burkprovet; stenarna vatten
lagras nämligen i en glasburk. En skärpning av provet kan erhållas, om de bituminerade 
stenarna utsättas för skakning eller omrörning under vattenlagringen. Väginstitutet har



Fig. 20. Anordning för uppmätning av be- 
läggningsmassors svällning.

Fig. 20. Device for swelling tests.

förut använt denna metod, (jfr meddelande 4 6). O. R . T  y ler1 vid  Purdue University i 
U . S. A . använder en standardiserad skakmetod, stenarna skakas under 30 min. i glas
burkar placerade i den internationellt använda amerikanska Tyler-skakapparaten för 
siktar. Vidhäftningar värdesättes — liksom vid kokprovet — genom subjektiv bedöm
ning med betyg från 10 — o. Metoden att skaka stenarna under vattenlagringen ger san
nolikt säkrare utslag än enbart vattenlagring.

I Italien (Istituto Sperim entale Stradale della C . T . 1. e. del R . A . C. 1.) har man 
delvis sökt sig fram  på andra vägar.2 Man har utexperimenterat ett prov (»adesione fra  
legante e pietre»), där två stenstycken med planslipade ytor hopkittas med bindemedlet 
och sedan dragas i sär med bestämd hastighet. Den erforderliga dragkraften mates och 
ger ett mått på »adhesionen», om brottet sker i ytan mellan sten och bindemedelsfilm, 
eller på »kohesionen», om brottet sker inuti bindemedelsfilmen. Man har bl. a. påvisat, 
att det finnes en verklig skillnad i sammanhållningen för hydrofilt och hydrofobt 
stenmaterial. Särskilt m ärkbar är denna skillnad om stenmaterialet är vått. — M eto
den lider av den olägenheten, att hastigheten, varm ed stenstyckena dragas i sär, starkt 
inverkar på brotthållfastheten. Sålunda ökades exempelvis den erforderliga dragkraften 
i ett par undersökta fa ll med ca 60 % om draghastigheten stegrades till det 4-faldiga. 
— Väginstitutet har gjort försök med en av institutet konstruerad pendelfallapparat, 
i vilken hopkittade stenstycken isärsletos medelst slag. Avsikten var att mäta energi
åtgången vid  sönderslitning under ett så kortvarigt tidsförlopp, att plastiska form för
ändringar i bindemedlet kunde försummas. Den använda provningsmetodiken visade 
sig icke tillfredsställande.

V id  samma italienska forskningsanstalt användes även en annan provningsmetod 
(»adesione fra  legante e pietrisco»), vid  vilken man söker efterhärma inverkan av ett 
bromsande fordon. Ett belastat m otorcykelhjul släpas upprepade gånger utan att rotera 
över ett beläggningsstycke, tillverkat av det stenmaterial och det bindemedel, vars in
bördes vidhäftning skall prövas. E fter varje släpning avlägsnas lossryckt m aterial från

^O w en R. T yler: Adhesion of bituminous films to aggregates. Engineering Bulletin, Purdue 
University 1938.

2 R. Ariano: Le strade, nr 2 och nr 8, 1939.



Fig. 2 i. Svällningen för hy- 
velblandade beläggningsmassor 
med olika bindemedel och väg
bana från provvägen vid 
Bålsta.

Fig. 2 1 . Swelling of mixtures 
with different bituminous -pro
ducts and aggregate from  the 
old road.

beläggningen, och ytterligare belastning påföres på hjulet. M an håller på, tills belägg
ningen är genomnött. D å lastökningen för varje gång är konstant (2 kg), blir hjulets slut
liga belastning ett mått på beläggningens slitstyrka. V id  denna provningsmetod har 
man bl. a. fått belägg för att fuktigheten inverkar skadligt på slitstyrkan i sådana fall, 
då stenmaterialet är hydrofilt.

När det varit fråga om beläggningsmassor av mer eller mindre tät samman
sättning, vilka innehållit lättflytande bindemedel, exempelvis hyvelblandningar, 
har även svällningsprov utförts av väginstitutet. Beläggningsmassan har då in
stampats i järnringar, vilka förvarats under vatten, stående på porösa, vatten- 
genomsläppliga lertallrikar (fig. 20 och 21). Beläggningsmassans svällning har 
uppmätts med zeissklocka, varvid mätningen skett mot ett i överytan av be
läggningen intryckt stort häftstift av mässing. Svällningen vid 7 cm ringhöjd har 
varierat från 0,01 mm till över 5 mm.

Genom ovan beskrivna prov och en del andra av liknande karaktär har man 
möjlighet att upptäcka fall, då vidhäftningen icke är fullt tillfredsställande. 
Emellertid är det ofta mycket svårt att tolka de funna indikationerna på dålig 
vidhäftning. Erfarenheten är ännu ej tillräcklig, för att man skall kunna med 
bestämdhet avgöra, om ett material är användbart eller ej med hänsyn till vid
häftningen.



A N D R A  F A K T O R E R  S O M  I N V E R K A  P Å  

V I D H Ä F T N I N G E N

Inverkan av stenmaterialets ytstruktur.

I det föregående har någon hänsyn ej tagits till strukturen hos stenmaterialets 
yta, om denna är slät eller ojämn. För sprickfria, icke porösa bergarter med 
tätt fogade kristaller, vilka bergarter i allmänhet ha grunda och relativt vida 
fördjupningar kan inverkan av ytans ojämnhet antas vara relativt ringa. För 
bergarter, som äro kapillar- eller blås-porösa eller som ha ytan överdragen av 
ett nät av fina sprickor eller som ha öppna fogar mellan kristallerna bör inver
kan av ytans ojämnheter bli betydande. Det samma blir förhållandet om be
läggningen består av en beläggningsmassa av tätt lagrade stenkorn med binde
medel emellan.

Fig. 22.

Man jämföre de båda extrema fallen: en beläggningsdroppe på en plan yta 
och en beläggningsdroppe, instängd i en springa eller i ett kapillärrör med vat
ten på båda sidor (fall i och 2 fig. 22).

Droppen på den plana ytan kan genom att draga ihop sig bereda plats för 
vattnet och blotta en större stenyta. Droppen i kapillär-röret kan genom änd
ring av meniskformen för de två ytorna mellan vattnet och bindemedlet i viss 
utsträckning ävenledes frilägga en del av stenytan. Den blottade ytan blir dock 
i jämförelse med den i fall 1 blottade betydligt mycket mindre. I fallet 2 har 
vattnet sålunda svårare att driva bort bindemedlet än i fallet 1. Skall stenytan 
i större omfattning blottas, måste bindemedlet vid fall 2 pressa i sär de båda 
väggarna A och B i kapillären. Är droppen instängd i en spricka eller en por i 
en sammanhängande sten, bjudes ett starkt motstånd mot en sådan isärspräng
ning av väggarna A  och B. Ar droppen däremot instängd i en springa mellan 
tvenne olika stenar eller sandkorn, exempelvis i en beläggningsmassa, kan 
sprängningen lättare äga rum. Ofta ger sig en dylik sprängning tillkänna ge
nom att beläggningsmassan sväller, ett förhållande som allmänt anses vara en 
indikation på dålig vidhäftning.



Samma fenomen medför sålunda, dels att bindemedlet fäster mycket väl vid 
sprickor eller porer i en sten, dels ock att en beläggningsmassa sväller i vatten.

A v  det anförda framgår, att vattnet har svårt att tränga bort bindemedlet 
från de trånga kaviteterna i blås- och kapillär-porösa stenmaterial. Vidhäft
ningen till sådana stenmaterial blir därför ofta synnerligen god, om blott binde
medlet ordentligt impregnerat stenen. Denna impregnering är givetvis svårare 
att utföra, än om stenmaterialet har glatta ytor. Impregneringen kan emellertid 
underlättas, om stenmaterialet upphettas, så att luften i porerna blir förtunnad, 
innan bindemedlet tillsättes. När stenen svalnar, suges då bindemedlet in i po
rerna och bindes mycket hårt.

Flera forskare ha påpekat att ytstrukturen hos stenmaterialet har en avse
värd inverkan på vidhäftningen. I vissa fall synes den vara den dominerande 
faktorn.

Inverkan av luft och vissa främmande ämnen.

I ett föregående kapitel har anmärkts, att motståndsförmågan mot vatten 
i vissa fall ökas, om bindemedlet får vara i beröring med stenmaterialet under 
en viss tid, innan vattnet angriper. Som ytterligare exempel må anföras, att 
det i flera fall inträffat, att ytbehandlingar misslyckats, emedan pågruset lossnat, 
när regn följt nära efter utförandet av ytbehandlingen. Har däremot väder
leken varit torr dagarna närmast efter ytbehandlingen, har pågruset suttit fast 
tillfredsställande. Detta kan delvis bero på, att bindemedlet själv förändras 
med tiden, exempelvis genom avdunstning, polymerisation eller oxidation, så 
att det bl. a. blir mer segflytande. Så torde ofta vara fallet särskilt beträffande 
bitumenlösningar och tjäror. Emellertid torde förbättringen även till stor del 
bero på, att bindemedlet under de närmaste timmarna efter blandningen undan- 
driver främmande molekyler, bl. a. luft och event, vatten, som vid blandning
ens början voro adsorberade vid stenytan, och som häfta hårt vid densamma. 
Freundlich anför efter Hofmann ett exempel härpå: »Glas vätes i jämviktstill
ståndet med säkerhet bättre av vatten än av petroleum. Sålunda undantränger 
vatten alltid petroleum från en glasyta, om det blott får verka tillräckligt lång 
tid. Tiden, som åtgår för bortdrivandet, är emellertid beroende av hur väl 
petroleumhuden häftat vid glaset. Fyller man petroleum i ett lufttorrt provrör, 
förmår vatten, om det ihälles omedelbart eller efter några sekunder, att snabbt 
driva undan oljan och bilda en fullständigt sammanhängande mantel på glas
väggen. Oljan har nämligen inte hunnit undantränga luften från glasytan, 
vattet kan alltså snabbt väta ytan, enär det ju blott måste undantränga luften. 
Har däremot oljan fått beröra glasväggen under en halv minut, lyckas man 
inte alltid åstadkomma en jämn vattenmantel. Det bildas sådana karakteris
tiska ’ trasor5, som tyda på, att vätningen blott skett fläckvis. Om slutligen 
tiden för beröringen mellan petroleum och glasvägg får uppgå till en hel minut, 
häftar vattnet i början icke alls vid glasväggen. Först efter någon minut börjar 
vattnet undantränga den jämna petroleummanteln. På grund av att petroleum 
är svårlöst i vatten, har vattnet svårt att avlägsna den tunnaste petroleum



huden från glasytan. Samma förhållande inträffar då, som vid det Leidenfrost- 
ska fenomenet, när en droppe rullar på ytan av sin egen vätska.1 Att tiden för 
beröringen mellan petroleum och glas inverkar beror sannolikt på, att de sista 
spåren luft ganska långsamt undandrivas av petroleum, som dessutom behöver 
tid att utfylla djupare porer och sprickor i glaset».

Exemplet visar betydelsen av att bindemedlet får tillräcklig tid att inverka 
på stenmaterialet, innan vattnet angriper. Då de bituminösa bindemedlen äro 
ofantligt mycket mer segflytande vid vanlig temperatur än petroleum, blir 
tiden, som erfordras för att bindemedlet skall tränga in till stenytan och häfta 
vid denna betydligt mycket längre. Tiden kan förkortas, om bindemedlet upp
hettas, så att det blir lättflytande. Upphettningen bör då räcka tillräckligt 
länge. Stenytan bör därför ej vara kall, så att bindemedlet genast stelnar intill 
densamma. Det är sålunda betydelsefullt för vidhäftningen, att stenmaterialet 
är varmt, när det blandas med bindemedlet.

Exemplet visar även, att det icke är likgiltigt, i vilken ordning bindemedlet 
och vattnet träffa stenytan. Om stenytan är våt, när bindemedlet tillsättes, 
har bindemedlet mycket svårare att tränga in till stenytan, än om denna är torr. 
Detta beror därpå, att bindemedlet förmår undantränga luft men ej vatten från 
stenytan. För att bindemedlet skall häfta vid stenytan, måste vattnet av
lägsnas genom yttre inverkan, exempelvis uttorkning. De sista spåren av vatten 
torde dock bindemedlet kunna upptaga genom att något vatten kan lösas i 
bindemedlet. Sannolikt har tjära större förmåga i detta avseende än asfalt.

Vid användning av emulsioner är stenmaterialet alltid vått, när bituminet 
utfälles.2 Att vidhäftningen trots detta ofta blir tillfredsställande torde bero 
på att emulgatorn — eller en sönderdelningsprodukt av emulgatorn — bildar 
brygga på sätt som förut beskrivits. Vidhäftningen beror då på stabiliteten 
hos denna brygga. Härav framgår betydelsen av att emulgatorn är av lämplig 
beskaffenhet.

På samma sätt som emulgatorn kunna även andra ämnen verka i gräns
skiktet mellan bindemedlet och stenmaterialet.. Sådana ämnen kunna vara sön- 
derdelningsprodukter, vittringsprodukter, härrörande från stenmaterialet. De 
kunna också härröra från främmande håll, såsom smuts och jord. Ifall dessa 
ämnen kunna bilda vattenlösliga föreningar med stenmaterialet eller bindemed
let, torde de försämra vidhäftningen.

Inverkan av stoftpartiklar på vattenbeständigheten.

Stoftpartiklar eller finfördelade, fasta ämnen kunna i vissa fall inverka på 
beläggningens motståndsförmåga mot vatten. Bland sådana ämnen må särskilt 
omnämnas stendamm och lera, vilka i vissa fall haft så skadlig inverkan på 
beläggningar, att dessa fullständigt förstörts. Är stenmaterialet överdraget med

1 Detta fenomen inträffar bl. a., när vattendroppar under rodd stänka från årorna. Dropparna 
rulla under några ögonblick på vattenytan, innan de förena sig med denna. Orsaken härtill 
anses vara, att dropparna äro omgivna av ett hölje av adsorberade luft- eller ångmolekyler.

2 Att asfalten utfälles intill stenytan beror på, att jämvikten störes i det dispersa systemet: 
asfaltpartikel— emulgatorhinna—vatten, så väl kemiskt som elektriskt.



en lerhud, när beläggningsmassan blandas, kan huden verka isolerande, så att 
bindemedlet ej förmår tränga in till och fästa vid stenytorna. Även på annat 
sätt kunna lera och stendamm vara skadliga. Man har nämligen funnit, att 
stoftpartiklarna kunna verka emulgerande på bindemedlet, så att detta blir 
upplöst av vattnet. Ha de skadliga stoftpartiklarna härrört från det stenmate
rial, varav beläggningen varit uppbyggd, har förstöringen börjat inifrån, från 
gränsytorna mellan stenmaterialet och bindemedlet. Om stoftpartiklarna där
emot kommit utifrån, exempelvis utgjorts av lera, som dragits in från väg-

Fig. 23.

kanten, har angreppet blivit ansatt från ytan av beläggningen och från porer 
och hålrum, i vilka det lerhaltiga vattnet sköljts ned. Längre fram skall närmare 
redogöras för några fall av dylik förstöring, som rapporterats från Polen. Möj
ligt är, att ett liknande fenomen varit orsaken till den på sid. 8 omnämnda upp
lösningen av beläggningen i Kallinge i Blekinge.

För en del material gäller, att randvinkeln i jämvikt a0 (fig- 23) har ett värde 
mellan o° och 180°.  Ett pulver av ett dylikt material har benägenhet att anrikas

Fig. 24.

till gränsskiktet mellan bindemedlet och vattnet på samma sätt som såpmole- 
kylerna.

Beroende på randvinkelns storlek placera sig därvid pulverkornen med den 
större delen antingen i vattnet eller i bindemedlet.

Förloppet kan även uppfattas ske på så sätt, att kornen automatiskt intaga ett 
sådant läge, att summan av ytenergin blir minimum.När kornet  ̂ (fig. 24) införes 
i gränsskiktet mellan de båda ämnena v  och b försvinner en del A vh av den ur



sprungliga ytan mellan de båda ämnena. Dessutom ersättes den ursprungliga 
gränsytan Avsl mellan kornet och det ena av bindemedlen med tvenne gränsytor 
AVS2 och Abs2, motsvarande de delar av kornets yta, som komma i beröring 
med de båda ämnena v  och b. Om summan av de energimängder, som finnas 
upplagrade i de olika ytorna, är mindre för läge 2 än för läge 1 eller 3, kvar ligger 
kornet i gränsytan mellan ämnena v  och b och justerar sitt läge (fig. 25), så att:

avs - Avs2 +  öbs • Ahs2 +  övb • A  A vb =  minimum

I annat fall bortstötes kornet från gränsytan, så att det helt uppslukas av det 
ämne, som ger minsta värdet på sammanlagda ytenergin.

Stoftpartiklar av vissa ämnen ha sålunda en strävan att placera sig i ytan 
mellan tvenne vätskor. De verka därvid sänkande på ytspänningen och under
lätta därigenom en emulgering av det ena ämnet i det andra, ungefär på samma 
sätt som de förut omnämnda riktade molekylerna.

Bland dem, som studerat hithörande problem, må särskilt omnämnas Picke
ring och Ramsden. Den förre använde sig praktiskt av vissa stoftpartiklars 
emulgerande inverkan för framställning av emulsioner, s. k. stoftemulsioner 
eller Pickering-emulsioner. Bituminösa emulsioner framställda med stoftemul- 
gatorer äro exempelvis de tyska emulsionerna Kiton och Dispersion Y  samt den 
franska emulsionen Arcite. Colas-Mix och den för isoleringsändamål använda 
Flintcote-emulsionen torde även, enligt vad tillverkaren meddelat, tillhöra 
denna grupp.

Som exempel på stoftämnen, vilka kunna användas för att emulgera bitumen, 
må efter Clayton anföras: Torkat brunkol, dy från flodbäddar, oljeskiffer, 
portlandcement med eller utan kolloidal aluminiumhydroxid, skiffer, kvarts, 
marmor, kalcit, fibrös talk, zinkoxid, bariumsulfat, finfördelad kvarts +  en 
olöslig hydroxid (exempelvis aluminiumhydroxid) +  en peptisator1 för hydro- 
oxiden (exempelvis aluminiumklorid). Finfördelad kolloidal lera har anmärk
ningsvärd förmåga att emulgera bitumen. Ebberts påpekar, att kvarts, järnoxid 
och gips åstadkomma emulsioner av typen olja i vatten, medan kalksten, magne- 
siumkarbonat, calciumhydroxid, magnesiumhydroxid och Portlandcement 
åstadkomma emulsioner av typen vatten i olja.

Bland de uppräknade ämnena befinna sig dels sådana ämnen, exempelvis 
kvarts och gips, som ha rykte om sig att vara mindre lämpliga till bituminösa

1 =  ämne som åstadkommer finfördelning.



Fig. 26. Stoftpartiklarnas läge i gränsytan mellan 
olja och vatten inverkar på emulsionstypen. T yp  i 
är det normala läget av stoftpartiklarna.

Fig. 26. Stud-saturated globules of different types.

beläggningar på grund av dålig vidhäftning, dels sådana, som allmänt anses 
ha utmärkt vidhäftning, t. ex. marmor, kalksten och portlandcement. Under 
vissa ogynnsamma omständigheter — såsom att materialet förekommer finför
delat och utrört i vatten, samt den mekaniska bearbetningen är stor — kunna 
sålunda ej blott de förstnämnda utan även de sistnämnda ämnena verka emul- 
gerande, Anmärkningsvärt är dock, att de sistnämnda ämnena därvid ge emul
sioner, där vattnet är inneslutet i bitumenet.

I sådana fall, då stoftpartiklar åstadkomma en icke önskad emulgering av 
bindemedlet i en beläggningsmassa, är det av viss betydelse vilket ämne, vatten 
eller bindemedel, som kommer att bilda yttre fas i den uppkomna emulsionen. 
Om vattnet bildar den yttre, sammanhängande fasen i emulsionen, blir binde
medlet finfördelat i vattnet och sköljes lätt bort. Om däremot bindemedlet 
bildar den yttre, sammanhängande fasen, blir vattnet inneslutet i bindemedlet, 
som i extrema fall bör kunna antaga en svampig, cellartad struktur. Vatten kan 
trots detta icke lika lätt skölja bort bindemedlet som i första fallet. Däremot 
kan bindemedlet genom trafikens inverkan ryckas loss i form av sammanhäng
ande mindre stycken eller slamsor. En fullt utbildad emulgering av sistnämnda 
typ (vatten i bindemedel) kan på grund av att bindemedlen vanligen äro seg
flytande eller halvfasta sannolikt icke lika lätt uppkomna som emulgering av 
den förstnämnda typen, bindemedel i vatten. Att stoftpartiklarna kunna åstad
komma, att skadliga vattenblåsor här och var bliva insprängda i bindemedlet 
eller mellan bindemedlet och stenmaterialet är däremot mycket möjligt.

Vilken typ av emulsion, som bildas, beror på, om stoftet vätes bäst av binde
medlet eller av vattnet. Väter vattnet bäst, d. v. s. om randvinkeln a0 är trub
big, ligga stoftpartiklarna med den större kalotten i vattnet och den mindre 
i bindemedlet. (Fall c fig. 23.) Ramsden och Brooks m. fl. ha visat, att emul
sionstypen i regel beror av randvinkeln. Ämnet med trubbig randvinkel a0 blir 
i allmänhet finfördelat, disper ger at, i det andra. Fig. 26, typ 1.

I vissa fall, när randvinkeln föga avvek från rät vinkel, kunde emellertid 
med samma stoft båda emulsionstyperna erhållas. Beroende på om stoftet före 
emulgeringen utrördes i det ena ämnet eller i det andra ämnet, erhölls ibland en 
vatten-i-olja-emulsion (typ 2, fig 26) och ibland en olja-i-vatten-emulsion (typ 1). 
Denna iakttagelse är betydelsefull, enär den bekräftar vad som anförts i föregå
ende kapitel, där det påvisades, att det icke är likgiltigt i vilken ordning binde
medel och vatten träffa ytorna av stenmaterialet. A v iakttagelsen kan även dra
gas den slutsatsen, att den i vissa speciella fall bildade emulsionen samtidigt kan 
vara av båda typerna, nämligen till en del bindemedel i vatten och till en del 
vatten i bindemedel. Emulgeringsföreteelserna kunna sålunda bliva komplexa.

Efter Ramsden.



Ovan anförda teorier bekräftas av de undersökningar, som utförts av Skal- 
mowski vid det polska väginstitutet.1 I flera fall ha polska beläggningar blivit 
förstörda, synbarligen till följd av vattnets inverkan. Skalmowski omnämner 
ett fall, då redan efter 6 veckors trafik sammanhållningen i en beläggning 
upphört och bindemedlet övergått till en brun sörja. Flera beläggningar i pro
vinsen Schlesien ha efter en vinter blivit så förstörda, att förekomsten av bin
demedlet i beläggningen endast kunnat påvisas genom extraktion med kolsvavla. 
I flera av de undersökta proven hade bindemedlet förändrats till en stoftmassa 
eller pasta av mörk bronsfärg, som uppfyllde sprickorna mellan makadamste
narna och som övergick till en brun sörja, när den blev våt. Genom att studera 
de olika faserna i förstöringsprocessen lyckades man konstatera, att mellan 
bitumenlagret och stenmaterialet bildades ett lager av söndermjölat stendamm 
från makadamen, vilken utgjordes av melafyr. När melafyrdammet trängde in 
i bindemedlet, förlorade detta sin färg och bildade tillsammans med vatten den 
ovan beskrivna pastan. I sådana fall, då makadamen ej bestod av melafyr utan 
av granit, kunde tecken till emulgering däremot ej iakttagas.

Även långsamt förlöpande fall av förstöring ha observerats. Sålunda har det 
inträffat, att asfaltbetongbeläggningar först efter 3 till 4 år börjat visa tecken 
till förstöring, vilken emellertid sedan den väl börjat, fortlöpt mycket snabbt.

Skalmowski drager av sina observationer den slutsatsen, att ej blott leror, 
såsom tidigt var känt, kunna skada beläggningen utan även vissa bergarter, som 
användas i beläggningen.

För att utröna emulgeringsförmågan använde sig Skalmowski av nedan
stående pro vningsförf arande:

Genom krossning och siktning framställdes ett mjöl av det material, som skulle 
undersökas. Den del av materialet, som passerade genom sikt med 0,074 mm 
fri maskvidd användes vid försöket. 20 gr av mjölet hälldes tillsammans med 
10 gr vatten i en porslinsmortel med skrovliga väggar. Vattnet och mjölet upp
hettades i mortel till 6o° C och omrördes, så att en tjock gröt erhölls. Till denna 
gröt sattes under ständig omröring droppvis bitumen (tjära eller asfalt). De 
första dropparna av bitumen emulgerades vid omröringen. Under fortsatt 
idroppande av bitumen ökades så småningom emulsionens koncentration, ända 
tills gröten av mjöl och vatten ej förmådde emulgera mer bitumen. Gränskon
centrationen kunde ganska lätt fastställas genom att utspäda emulsionen med 
vatten. Var bitumenhalten för hög, föll bitumenet ut, när emulsionen blev ut
spädd. Det visade sig vid försöket, att mjöl av olika slag hade mycket olika 
förmåga att emulgera bitumen. Skalmowski inför benämningen emulgerings- 
koefficient för den maximalmängd bitumen, uttryckt i gram, som kan emul- 
geras av ett gram av mjölet. Om exempelvis 20 gram lera, tillsatt med vatten, 
kan emulgera 110  gram tjära, är emulgeringskoefficienten

110

I tabellen på nästa sida anges emulgeringskoefficienten för några av Skalmow
ski undersökta stoft.

1 W. Skalmowski: Drogowy Institut Badowczy. Biuletyn nr 5, 1935.



S t o f t Bindemedel Emulgerings-
koefficient

Leror Lera, använd i Kitonemulsion................................................ 5)5oo
Lera »a» N ie k a n ........................................................................ — 2,280
Lera »c» » ....................................................................... — 2)^95
Kaolin, Korzec W o ly n ............................................................. — 1)785

Stenmjöl Melafyrmjöl från misslyckad beläggning........................... tjära 1)25
Basaltmjöl, gott m aterial.......................................................... » 0)325
G ra n itm jö l.................................................................................. » °>3 5 0

Emulgeringskoefficienten varierar som synes av tabellen mellan 0,325 och 5,5, 
alltså inom mycket vida gränser.

Som maximalvärde, som icke får överskridas, för såvitt icke risk skall före
ligga att bindemedlet emulgeras av damm från stenmaterialet, har Skalmowski 
angivit:

e — 0,380.

Väginstitutet har utfört några försök enligt Skalmowskis metod, varvid be
kräftelse vunnits, att lera kan ha stor förmåga att emulgera asfalt. De erhållna 
resultaten voro dock rätt osäkra, bl. a. beroende på att den undersökta frak
tionens kornstorlek ej kunde bestämmas med tillräcklig noggrannhet. Emulge- 
ringsförmågan är sannolikt större, ju finkornigare stoftet är. Även provets 
vattenhalt under försöket syntes inverka. Trots att vissa bristfälligheter vid
låder provningsförfarandet, gav det emellertid klart besked om, att svensk lera 
kan verka emulgerande.



SAMMANFATTNING AV FAKTORER, SOM IN

VERKA PÅ V ID H Ä F T N IN G E N

A v föregående kapitel har framgått, att vidhäftningen mellan bindemedlet 
och stenmaterialet är en ganska komplicerad företeelse, som är beroende av 
flera faktorer.

I sådana fall, då bindemedel och stenmaterial äro fria från främmande ämnen, 
som inverka på vidhäftningen, erfordras teoretiskt för uppnående av en stark 
vidhäftning, att en lösning eller en reaktion kan ske mellan molekylerna i sten
materialets yta och i bindemedlet. Vidare måste reaktionsbenägenheten vara 
större mellan bindemedel och stenmaterial än mellan vatten och stenmaterial. 
Om i gränsytan bindemedel-stenmaterial bildas en reaktionsprodukt, måste 
denna vara av sådan beskaffenhet, att den ej är löslig i vatten.

Ovan har angivits villkoren för en god vidhäftning mellan bindemedel och 
stenytor under förutsättning, att dessa icke innehålla främmande ämnen. I prak
tiken är detta vanligen icke fallet. Varken bindemedel eller stenmaterial äro 
kemiskt homogena produkter.

Främmande ämnen kunna, även i ringa mängd, kraftigt inverka på vidhäft
ningen mellan bindemedlet och stenmaterialet. Sådana ämnen kunna vara stora 
molekyler av vissa ämnen, vilka adsorberas till gränsskiktet och bilda den för
enande länken mellan bindemedelsmolekylerna och stenmolekylerna. De kunna 
även vara fina stoftpartiklar, exempelvis härrörande från finpulvriserat sten
material. I sådana fall beror vidhäftningen ytterst på om vidhäftningen är god 
mellan länkämnet och å ena sidan stenmaterialet, å andra sidan bindemedlet.

Främmande ämnen kunna även inverka på sammanhållningen inom binde
medlet på sådant sätt, att de underlätta en emulgering eller »upplösning» av 
själva bindemedlet i vatten, ett förhållande, som man nyttiggjort vid emulsions- 
tillverkningen, men som är till skada för beläggningarnas vattenbeständighet. 
Härvid äro även stoftpartiklar, härrörande från vissa leror eller andra jordarter 
eller från stenmaterialet, som nedkrossats till mjöl, farliga för vattenbeständig
heten. Att bindemedlet i beläggningen emulgeras av vattnet är en företeelse, som 
ej direkt sammanhänger med den mer eller mindre goda vidhäftningen mellan 
bindemedlet och stenmaterialet i beläggningen, men som beror på liknande yt- 
kemiska orsaker som vidhäftningen. Inledningen till emulgeringsprocessen be
höver därför ej nödvändigt vara, att bindemedlet släpper från stenytorna, 
ehuru så ofta i praktiken blir förhållandet.

Bindemedlens viskositet inverkar på vidhäftningen på sådant sätt, att segfly
tande bindemedel undandrivas långsammare än lättflytande.

En annan faktor, som i praktiken säkerligen inverkar på vidhäftningen är 
strukturen hos stenmaterialets yta. Det är svårare för vattnet att driva bort 
bindemedlet från en porös, »rå» yta än från en glatt, »glasig» yta.



I ett föregående kapitel har även visats, att bindemedlen, när de komma i 
beröring med stenytorna, ej omedelbart häfta vid dessa med full styrka. Binde
medlen måste nämligen undandriva luft- och gaspartiklar, som häfta vid sten
ytan, innan de själva kunna häfta vid densamma. Utbytet av luftmolekylerna 
mot bindemedelsmolekyler sker ganska långsamt även i sådana fall, där binde- 
medelsmolekylerna ha stor benägenhet att häfta vid stenen. Detta är sannolikt 
en av orsakerna till, att vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial 
märkbart förbättras under tiden närmast efter blandningen.



M Ö J L I G H E T E R  A T T  F Ö R B Ä T T R A  V I D H Ä F T 

NIN GEN  GENOM SÄRSKILDA ÅTGÄRD ER

På sid. 14 har framhållits, att vidhäftningen förbättras, om 
ytspänningen ovs mellan vatten och sten ökas, 
ytspänningen osb mellan sten och bindemedel minskas samt om 
ytspänningen ovb mellan vatten och bindemedel minskas.

A lla  å tg ärd er, som  än d ra  y tsp ä n n in g arn a  p å  nu an g iv et sätt, fö rb ä ttra  v id 
h äftn in gen  m ellan  stenen och b indem edlet.

Det ligger nära till hands att förmoda, att det skall vara möjligt att genom 
tillsats av vissa ämnen förändra ytspänningarna i önskad riktning. I föregående 
kapitel har nämligen visats, att även ringa mängder av främmande ämnen 
starkt kunna förändra ytspänningarna. Dylika ämnen kunna teoretiskt tänkas 
tillsatta till vattnet, till bindemedlet eller till stenmaterialet.

Att tillsätta ämnen till vattnet är teoretiskt tänkbart men är praktiskt out- 
förbart, enär vattnet hela tiden omsättes, så att nytt vatten tillföres belägg
ningen. Ett lämpligt tillsatsmedel borde emellertid öka den ena ytspänningen aW} 
och helst även minska den andra ytspänningen ovh. Det sistnämnda kan lätt 
ernås med kända tillsatsmedel, ökningen av ovs'ir däremot svår att åstadkom
ma. Såsom förut framhållits, kan man lätt sänka en ytspänning men svårligen 
höja densamma. Det förefaller sålunda, som om utsikterna att förbättra vid
häftningen genom att tillsätta något ämne till vattnet äro små. I allmänhet kan 
man istället befara, att ämnen i vattnet kunna försämra vidhäftningen, vilket 
också erfarenheten dessvärre bekräftat. Som exempel må anföras inverkan av 
klorkalcium. (Fig. 27.)

Att tillsätta något ämne till bindemedlet är däremot möjligt. Ytspänningarna 
ösb och övb böra kunna ändras i sådan riktning, att de bli mindre, vilket är 
gynnsamt för vidhäftningen mellan bindemedel och stenmaterial. Sänkningen

Fig. 27. Kuber efter luftlag
ring, innehållande tjära +  naf
talin och klorkalciumhaltig 
vägbana från provvägen vid 
Bålsta.

Fig. 27. Effect of calcium chlo
ride in aggregate mixed with 
naphtaline-fluxed tar. Cubes 
allowed to lie in air in labora
tory.

Halt klorkalcium ( Calcium chloride): % o 1 5



av ytspänningen ovh kan dock innebära en ökad risk, att bindemeldet emulgeras 
i vatten, samt är ogynnsam, om vidhäftningen är så dålig, att ao >  90°.

Under de senaste åren har man i flera länder ansett, att oljor från stenkols- 
tjära äro bättre än mineraloljor, som fluxmedel för asfalt. Såväl danska som 
tyska normer föreskriva numera, att asfaltlösningarna skola innehålla något 
tjäroljor. Försök, som väginstitutet utfört i samband med beläggningskontrollen, 
synas även tyda på, att asfaltlösningar, som innehålla tjäroljor, ha något bättre 
vidhäftning än lösningar som enbart innehålla asfalt och mineraloljor. Detta be
ror sannolikt på, att tjäroljorna äro utpräglat aktiva och mer reaktionsbenägna 
än mineraloljor. Härigenom minska de ytspänningen osh.

Ett ämne, som synes förbättra vidhäftningen, är träolja (råterpentin). T rä
oljan är fullständigt löslig i asfalt och innehåller dessutom vissa beståndsdelar, 
som äro vattenlösliga. Träoljan sänker därför sannolikt ytspänningen ovb. 
Därtill innehåller träolja vissa ganska aggressiva, sura beståndsdelar och är så
lunda tydligt aktiv. A v  denna anledning kan träolja även förväntas sänka yt
spänningen osb, om stenmaterialet är basiskt. Är stenmaterialet däremot surt, är 
det osäkert, om träoljan inverkar sänkande på ytspänningen osb.

Vid försök, som väginstitutet utförde år 1931  i samband med hyvelbland- 
ningsförsök vid Bålsta och på Gotland, visade det sig, att vattenbeständigheten 
blev avsevärt bättre, om träolja användes som lösningsmedel istället för fotogen. 
Denna iakttagelse gällde såväl basiska som sura stenmaterial. Sträckorna på Bål- 
sta-provvägen, som innehöllo träolja, blevo emellertid med tiden ganska spröda 
och sprickiga. Detta torde bero på, att träoljan verkade polymeriserande på 
asfaltmolekylerna, så att asfalten försprödades. Möjligen inträffar en av trä
oljan inducerad oxidation av asfalten. A v  den anledningen synes det icke vara 
tillrådligt att använda träolja i själva beläggningen. Däremot äro lösningar av 
asfalt i träolja utmärkta som klistringsmedel. Särskilt är detta fallet, om sten
materialet har basisk reaktion. Vid betong häftar sålunda träoljelösningen, även 
om betongen är något fuktig.

Istället för att tillsätta ett surt ämne till asfalten, kan man även tänka sig 
tillsätta ett ämne, som har basisk reaktion. Bindemedlet får då större benägenhet 
att reagera med sura bergarter. Sådana ämnen äro i vatten olösliga eller svår- 
lösliga men i bindemedlet lösliga baser, exempelvis tillhörande den alifatiska 
eller aromatiska serien, såsom de högre aminerna, homologer till anilin och 
pyridin o. s. v. Riedel, som patentsökt metoden år 1935,  rekommenderar att ut
föra inblandningen på så sätt, att stenmaterialet blandas med ca 1 % av till
satsmedlet, innan blandningen med bindemedlet verkställes.

Förut har omnämnts, att tvålar ha särskild benägenhet att bilda brygga mel
lan olika ämnen och på så sätt sänka ytspänningen mellan ämnena. Tvålarna 
kunna vara av olika slag, dels sådana, som äro lösliga i vatten och svårlösliga 
i oljor och bituminösa bindemedel, dels sådana, som äro svårlösliga i vatten men 
lättlösliga i oljor och bituminösa bindemedel. T ill den förra gruppen höra tvålar 
av en-värda metaller, exempelvis natriumtvål; till den senare höra tvålar av 
två- eller fler-värda metaller, exempelvis kalcium- eller aluminiumtvålar. Det 
ligger nära till hands att antaga, att en tillsats av bitumenlöslig tvål av den se
nare gruppen skall förbättra vidhäftningen.



Redan vid ett förberedande försök, som väginstitutet utförde under våren 
1934 med en tillsats av en »tvål», framställd genom kokning av sulfatbeck med 
kalciumhydroxid, framgick, att vidhäftningen märkbart förbättrades.

Sulfatbeck innehåller ca 40 % hartssyror, ca 40 % fettsyror och resten, ca 20 % 
indifferenta ämnen. Det förtvålade sulfatbecket inblandades i en lösning av asfalt i 
motorfotogen, vilken lösning användes för tillverkning av beläggningsmassor. Dessa 
instampades i järnringar, och svällningen vid  vattenlagring uppmättes på sätt, som be
skrivits å sid. 32.

Inverkan av förtvålat sulfatbeck på vidhäftningen.
Svallning i mm efter 4 dygn i vatten.

Delprov I 
mm

Delprov II 
mm

Utseende av vatten
lagrade kuber

Asfaltlösning + 0 % t i l ls a t s ........................... 4>6 s 5 »x 3 Sönderfallna
+ i % » .................... J )99 1 , 7 6 Ganska fasta
+ 5 % » ........................... 0 , 6 5 0 , 3 2 Fasta

Sulfatbeck torde emellertid på grund av sin hartshalt icke vara  läm pligt som till
satsmedel till asfalt. Man kan befara, att det med tiden skall verka förstörande på 
asfalten.

De förberedande försöken under år 1934 föranledde väginstitutet att under 
år 1935 utföra rätt omfattande försök med olika tvålar, varvid framgick, att 
tvåltillsats otvivelaktigt förbättrar vidhäftningen, men att förbättringen icke är 
tillräcklig, för att vidhäftningsproblemet skall anses vara löst.

Sålunda undersöktes, hur aluminiumstearaty glycerinhaltigt kalcium oleat och glycerin- 
fritt kalcium oleat inverka på vidhäftningen. H ärv id  tillverkades lösningar av 70 % 
asfalt A  80— 100 och ca 30 % fotogen, v ilka  lösningar dessutom innehöllo från  o till 
5 % av ovannämnda tvålar. Blandningen tillgick så, att de olika tvålarna först slam
mades upp i fotogen medelst en drinkmixer, varefter fotogenen under omröring till
sätten till asfalten, som uppvärmts till ca 8o° C . V id  rumstemperatur hade de av lös
ningarna, som innehöllo A l-två l, en något trögflytande, svagt grynig konsistens, lik 
nande den hos filleriserad tjära. De övriga lösningarna hade normalt utseende. I asfalt- 
lösningarna neddoppades torra makadamstenar av olika bergarter. Dels prövades granit 
(S. V . 1 12 3 ) ,  som vid  kokprov enligt Riedel och W eber visat sig ha så dålig vidhäftning, 
att ett stort antal stenkorn blottades, dels prövades en grönsten (S. V . 2790), som hade 
något bättre vidhäftning, så att endast ett fåta l stenytor blivit blottade vid  kokprovet, 
och dels provades en kalksten (S. V . 2769), som hade så god vidhäftning, att inga sten
ytor blottades vid  kokprovet.

De med de preparerade asfaltlösningarna överdragna makadamstenarna nedsänktes, 
sedan bindemedlet fått rinna av under någon minut, i bägare med vatten. Inom någon 
eller några minuter började då i de flesta fallen vattnet att undandriva asfalthinnan, 
så att stenytor framträdde. Ju  hastigare asfalten undandrevs i början, desto fullstän
digare blev också den slutliga undanträngningen. På de stenar, som visade m ycket dålig 
vidhäftning, samlades asfalten i ett fåta l stora droppar, i allmänhet på stenarnas över
sida. M ellan de stenar, som voro helt täckta, och de nyssnämnda förekommo alla grader 
av  undanträngning.



Inverkan av olika tvålar på vidhäftningen. Asfalterade makadamstenars
utseende efter tre dygn.

Betygskala: o =  bindemedlet nästan fullständigt bortdrivet.
6 =  bindemedlet täcker fullständigt.

Bindemedel:
Asfalt A  80— 100 löst i

Vattenlagda omedelbart efter 
blandningen

Lufttorkade 1 dygn före 
vattenläggningen

30 % fotogen med nedan
stående tvåltillsats. Granit 

S.V . 1 1 23
Grönsten 

S.V . 2790
Kalksten 

S.V . 2769
Granit 

S.V . 1 1 23
Grönsten 

S.V . 2790
Kalksten 

S.V. 2769

0 % t v å l .............. 0 0 1 2 4 6
1 % Al-stearat . . 0 1 5 5 6 5
3 % » v> ........................ 3 4 5 4 6 6

5 % » » ........................ 3 5 5 6 6 6
1 % glycerinfritt Ca-oleat . 0 0 1 1 5 3
5 % » » . 0 0 2 5 6 4
1 % glycerinhaltigt Ca-oleat 0 0 3 2 6 5
3 % » » » 0 0 3 3 4 6
5 % » » » 4 3 4 6 6 6
Preparering enl. Dahlbergs 

m etod .................................. 5 4 6 3 5 6

Försök utfördes även med stenar, v ilka  efter neddoppningen fingo lufttorka ett 
dygn, innan de nedsänktes i vatten. Det visade sig, att vidhäftningen genom den före
gående lufttorkningen ökat avsevärt.

Resultaten, som erhöllos med de olika asfaltlösningarna,‘ ha sammanförts i ovanstå
ende tabell. Tabellen innehåller även resultaten av en undersökning med stenar behand
lade enligt Dahlbergs m etod, vilken kommer att beskrivas längre fram . Siffervärdena 
för vidhäftningen ha erhållits genom att vid  besiktningen ge varje undersökt sten ett 
visst betyg, varv id  betygsskalan varit o, i etc. till 6. Om asfalten samlats i ett fåtal 
droppar, har sålunda betyget o satts, medan en sten, som varit helt täckt, fått betyget
6. Bedömningsmetoden är grov, men ger en viss uppfattning om, hur vidhäftningen 
varierat.

A v  tabellen kan utläsas, att tvåltillsats förbättrar vidhäftningen i viss grad, men att 
lufttorkningen i detta fall, då lösningsmedlet varit fotogen, spelat prakiskt taget lika 
stor roll. Dessutom fram går skillnaden mellan olika bergarter tydligt av tabellen.

Det glycerinhaltiga kalciumoleatet synes av  tabellen att döma förbättra v idh äft
ningen mer än det glycerinfria kalciumoleatet. M öjligen kan detta bero på att tvålarna 
framställts på helt olika sätt. Det glycerinfria kalciumoleatet utgjorde en tvättad fä ll
ning i vatten, medan det glycerinhaltiga icke varit i beröring med vatten. M öjligt är 
även, att glycerinet verkat gynnsamt sänkande på ytspänningen ovy.

V id  ovanstående försök hade bindemedlet fått tillfälle att häfta vid  de torra sten- 
ytorna, innan vatten tillsattes. Det var sålunda vattnet, som drev bort bindemedlet 
från stenytorna. Försök utfördes även med ett om vänt förlopp, nämligen att låta 
bindemedlet driva bort vattnet. V id  detta försök fuktades stenytorna med vatten före 
blandningen med de tvålhaltiga asfaltlösningarna. Stenmaterialet bestod av rullstengrus 
av granitiskt ursprung med kornstorlek från o till 8 mm. 6o % passerade 2 mm sikt



Fig. 28. Inverkan av olika slags tvåltillsats till bindemedlet.

Fig. 28. The effect on the restistance to water of different kinds of soaps 
added to the bitumen.

och 3 % 0,075 mm sikt. T ill detta material sattes o % , 0,5 % , 1 % , 2 % och 4 % 
vatten. — T ill jämförelse kan anföras, att fuktighetshalten för i solen torkat grus 
ligger mellan 0,5 och 1 % . V id  4 % är gruset mycket fuktigt, dock ej så fuktigt, 
att vattnet rinner av gruset. — Det vattenhaltiga gruset blandades med 7 % bindemedel. 
E fter flera dygns lagring placerades massorna i bägare med vatten, varefter kraftig 
omröring skedde med en glasstav. M an observerade, om bindemedlet lossnade från ste
narna och flöt upp till vattenytan (dess spec, v ikt var mindre än 1), samt om vattnet 
blev grumligt av frigjort stenmjöl och fina bindemedelspartiklar. Resultatet av under
sökningen fram går av fig. 28. I denna har även medtagits en motsvarande undersök
ning, som utfördes med material preparerat enligt Dahlbergs metod, som är beskriven 
längre fram.

A v  tabellen fram går, att vidhäftningen m ärkbart försämrades, (fig. 28) om fuktig
hetshalten överskred ett värde, som låg mellan 0,5 och 1 % , och att ingen av de till
satta tvålarna m ärkbart förbättrade vidhäftningen, om materialet var starkt fuktigt. 
Om materialet var behandlat enligt Dahlbergs metod, kunde något högre fuktighets- 
halt tillåtas. V id  4 % vattenhalt var emellertid även med denna metod vidhäftningen 
dålig.



Fig. 29. Förbättring av tjäras vidhäftning vid glas 
enligt försök av Mallison och Schmidt. A  och B 
tjäror utan tillsatsmedel (A särskilt dålig vidhäft
ning), A ' tjära A  med 2 °/o brunkolstjära, B ' tjära 
B med 1 °/o antracen. Bilden tagen efter vatten
lagring.

Fig. 29. The effect on the resistance to water of 2 
percent brown coal tar (A ') and 1  percent anthra
cene (B ') added to two ordinary tars A  and B re
spectively according to Mallison and Schmidt.

U r »Asphalt und Teer».

Såväl ovan beskrivna undersökningar som flera andra, som utförts av väg
institutet, tyda på, att en viss förbättring av vidhäftningen kan uppnås genom 
tillsats av tvålartade ämnen till bindemedlet.

F. n. känner författaren dock ingen metod, som förbättrar vidhäftningen i 
sådan grad, att bindemedlet förmår häfta vid stenytor, som äro våta, när bin
demedlet tillsättes. Vidhäftningen vid torra eller något fuktiga stenytor kan 
däremot märkbart förbättras genom tillsats av ett flertal kända ämnen. Ozo- 
kerit (Montanvax) lär vara ett sådant ämne. En tillsats av 0,5 % av detta vax 
till asfaltoljor rekommenderas i den rumänska rapporten till Haag-kongressen 
1938. Mallison och Schmidt1 ha prövat Ozokerit som tillsats till tjära, 0,5 %, 

och därvid uppnått goda resultat. Även en tillsats av sådana ämnen, som brun- 
kolstjära, 2 %, och antracen, 1 %, vilka utkristallisera eller anta fibrös struk
tur, när tjäran svalnar, förbättra vidhäftningen enligt samma forskares erfa
renhet. (Fig. 29). Väginstitutet har funnit (meddelande nr 46), att naftalin för
länar tjärlösningarna bättre vidhäftningsförmåga än tjäroljor, som tillsättas för 
att göra tjäran lättflytande. Naftalinet utkrisalliserar, när tjäran blir kall. För
modligen tjänstgöra de nu uppräknade ämnena, som länkämnen, möjligen ke
miskt bundna. Liknande funktion kunna vissa humusämnen antagas hava, så
som pulvriserad brunkol eller torv, vilka ämnen bl. a. använts i Danmark.

Att tillsätta ett ämne till stenmaterialet, så att ämnet blir inblandat bland 
stenmaterialets molekyler är självfallet ogörligt. Däremot kan stenmaterialet 
överdragas med en hinna av andra ämnen, vilken hinna förbättrar vidhäft
ningen. Sådana försök ha utförts på flera håll.

Man fann sålunda tidigt, att om några procent cement inblandades i sten
materialet, och om detta därefter fick ligga, tills cementet bundit, förbättrades 
vidhäftningen ibland ganska avsevärt. Metoden har i Danmark använts i viss 
utsträckning vid tillverkning av emulsionsbetong. Det bör observeras, att ce-

1 Se sid. 27.



mentet i detta fall ej tillsättes vid det tillfälle, då stenmaterialet blandas med 
bindemedlet, utan tidigare. Ofta lagras stenmaterialet efter cementtillsatsen 
någon månad. Cementet binder under inverkan av luftfuktigheten. Cementhu
den ger stenytorna basisk reaktion.

Försök utfördes med stenmaterial av samma sammansättning som vid de ovan be
skrivna försöken med olika tvålar. Stenmaterialet fuktades med i % vatten, varefter 
tillsattes 3 % cement. Det cementhaltiga, något fuktiga stenmaterialet förvarades under 
7 dygn, varefter mer vatten, 3 % , tillsattes, så att stenmaterialet blev väl fuktat. Först 
härefter skedde blandningen med asfaltlösning, 7 % . Följande dag placerades belägg- 
ningsmassan i en bägare med vatten, varefter bägarens innehåll omrördes kraftigt med 
en glasstav. Endast en obetydlig mängd av asfaltlösningen lossnade och flöt upp till 
vattenytan, medförande sandkorn. Detta resultat var något gynnsammare än de, som 
erhöllos vid de ovan beskrivna försöken med olika tvålar.

Ä ven andra försök, som väginstitutet utfört, tyda på, att cementprepareringen i 
någon mån förbättrar vidhäftningen. V id  försöken användes såväl vanlig cement 
(Visby A) som aluminatcement.

A. B. C. Dahlberg har ägnat ingående forskning åt hithörande frågor och 
praktiskt tillämpat en av honom utexperimenterad metod, vilken blivit pa- 
tenterad.1

Enligt patenten anbringas en vattenlöslig tvål i gränsytan mellan det förem ål, som 
skall behandlas med bitumen, och det bituminösa bindemedlet. Behandlingen utföres 
på det sättet, att föremålets yta  först bestrykes eller överdrages med ett basiskt ämne, 
som med förtvålningsbara ämnen bildar en vattenolöslig tvål, t. ex. kalk, därefter 
med ett förtvålningsbart ämne, t. ex. olein, hartsolja eller dylikt, och slutligen med 
det bituminösa bindemedlet. De förtvålningsbara ämnena kunna vara  smälta, emulge- 
rade eller upplösta i lämpigt lösningsmedel. De kunna även ersättas med en vatten
lösning av tvål eller såpa, varv id  den vattenolösliga tvålen utfälles av det basiska 
ämnet. Enligt en m odifierad utföringsform  utföras de olika behandlingsstegen i ändrad 
ordningsföljd, så att det förtvålningsbara ämnet eller vattenlösningen av tvål, först an
bringas på förem ålet och därefter det basiska ämnet, t. ex. kalk.

I stället för att lösa den vattenolösliga tvålen i bindemedlet och låta tvål
molekylerna av egen drift söka sig till stenytorna, koncentrerar Dahlberg från 
början tvålen till stenytorna. Tvålen bildas på stenen (in situ) på så sätt, att 
stenmaterialet först får reagera med kalciumhydroxid, vanligen i vattenlösning. 
Denna reaktion sker ej ögonblickligen, varför det kalkade materialet i allmän
het får ligga över en natt. Den för bildningen av tvålhuden erforderliga olje- 
syran, oleinet, kan exempelvis tillsättas förtunnad med fotogen. Flärvid sker 
reaktion med kalken under bildande av en kalcium tv ål. Slutligen tillsättes binde
medlet, som fäster vid kolvätekedjan i tvålen. På själva stenytan uppbygges 
sålunda det länkämne, som skall förena stenmolekylerna med bindemedelsmole- 
kylerna, och länkämnet riktas från början på sådant sätt, att kalcium-delen, 
som sig bör, kommer innerst mot stenytan och kolvätekedjan utåt mot binde
medlet. På sådant sätt omsorgsfullt preparerade stenar bli fullständigt vatten- 
repellerande. De bliva ej våta, om de doppas i vatten. Genom försök, som väg
institutet utfört, och vilka delvis blivit beskrivna i samband med de ovan re

1 Svenska patenten nr 89915 och 94514.



fererade försöken med olika tvålar, har konstaterats, att metoden ger en märk
bar förbättring av vidhäftningen. Om stenmaterialet från början — före prepa- 
reringen — är mycket vått, fäster dock bindemedlet ej heller tillfredsställande 
med denna metod att döma av väginstitutets försök.

Samtliga metoder, som grunda sig på att stenmaterial skall överdragas med 
en hinna av vidhäftningsfrämjande natur, innan det blandas med bindemedlet, 
äro behäftade med en stor olägenhet. Krossas stenmaterialet, sedan hinnan appli
cerats, kan en ny hinna ej utbildas, Vattnet får sålunda möjlighet att angripa i 
de nybildade gränsytorna, varefter borttvättnings- och emulgeringsprocessen är 
i gång. Metoden att inblanda det vidhäftningsfrämjande ämnet i bindemedlet 
kan förefalla bättre, enär ämnet då finnes tillstädes överallt i bindemedlet 
och kan följa med bindemedlet, när detta flyter in i nybildade sprickor. 
Emellertid kommer i praktiken bindemedlets segflutenhet att förhindra den an
rikning av tillsatsmedlet till de nybildade gränsytorna, som erfordras för vid
häftningen. Bindemedlets segflutenhet förhindrar sålunda i betydande grad nyt
tan av tillsatsmedel, som inblandas i bindemedlet. Endast om tillsatsmedlet 
förefinnes i relativt riklig mängd, kan det inverka gynnsamt. Detta bekräftas 
av utförda försök. Medan teoretiskt försvinnande små mängder skulle erfordras, 
visa de praktiska försöken, att flera procent tvål måste tillsättas, innan någon 
betydande förbättring uppnås. Att bindemedlen äro segflytande försvårar så
lunda användningen av tillsatsmedel till bindemedlen.

Slutligen må omnämnas metoden att använda bindemedlet i emulgerad form. 
Denna metod tillåter, att stenmaterialet är vått, när beläggningen utföres. Bin
demedlet har således stark strävan att häfta, när det kommer i beröring med 
stenmaterialet. Man skulle kunna förvänta att bindemedelsskikt utfällda ur emul
sioner, skulle ha bättre vidhäftning än bindemedelsskikt, som framställts på 
annat sätt. Praktiken har dock visat, att så icke är fallet.

A v det ovan anförda framgår, att man på skilda vägar sökt nå fram till en 
god vidhäftning mellan bindemedel och sten. Målet, som är en så god vid
häftning, att bindemedlet förmår tränga undan vattnet från en våt stenyta, 
har emellertid ännu ej uppnåtts. Tekniken går emellertid raskt framåt, och det 
förfaller ej otroligt, att man skall kunna finna den eftersträvade metoden. En 
sådan uppfinning eller upptäckt kommer att kraftigt inverka på beläggnings- 
teknikens utveckling.

För närvarande måste man inrikta sig på att vidtaga alla de åtgärder vid 
beläggningsmassornas framställning, som kunna befrämja vidhäftningen mellan 
de bituminösa bindemedlen och stenmaterialen. För den skull är det önskvärt, 
att stenmaterialet är hydrofobt. Stenmaterialet bör vidare vara starkt, så att 
det ej krossas under trafik. Bindemedlen böra vara segflytande och kunna 
lämpligen innehålla beståndsdelar, som äro aggressiva mot stenmaterialet. Det 
är vidare fördelaktigt att upphetta stenmaterialet, så att vattnet fullständigt 
avdunstar, och bindemedlet får tid att, medan det ännu är lättflytande, undan- 
driva luften från stenytan och tränga in i dennas porer och håligheter. A v denna 
anledning äro varmt blandade beläggningar ofta mer motståndskraftiga mot 
vatten än kallt blandade beläggningar och beläggningar av indränkningstyp.



S U M M A R Y

The paper is intended to render a brief description of the most important 
factors, which govern the resistance of bituminous binders to water. By resi
stance to water is meant the force which counteracts the displacing action of 
water on a bituminous film (»stripping») in contact with a stone surface. The 
term adhesion is reserved for its general physical signification. Thus, adhesion 
is a binding force acting on the whole interface of two substances in intimate 
contact, whilst resistance to water is a force, which acts on the line of inter
section of stone, bitumen and water.

In the first chapter some examples are given of cases where pavements* in 
Sweden have failed or have been badly damaged, presumably owing to insuffi
cient resistance to water. Although the causes of failure are the same in all 
cases, the appearance of the damaged roads may vary considerably. The sur
face may become bleeding and sticky, if for instance a surface treatment is de
prived of the chippings, or the surface may become lean and ravelling, as is 
the case when the bituminous films are torn away from the top of the stones, 
especially of dense aggregate pavements. Dense pavements may also become 
soft and deformed due to internal weakening by water. Sometimes the water 
causes the bitumen to rise from the interior of the pavement to the surface, 
thus making the surface too rich. Sometimes emulsification of the bitumen may 
occur.

In chapters 2— 5 the resistance to water is dealt with from a purely theore
tical point of view. In chapter 2 it is shown that the resistance to water is due 
to the interfacial tensions or surface enert :es of the three substances in contact 
with each other. In the next chapter the 1 ''.fluence of solubility on interfacial 
tension is described, as well as the tendency of certain chain molecules to orien
tate themselves in the interface in a special way in order that the interfacial 
tension may be diminished. The orientation may result in the forming of mole- 
cule-brushes. In chapter 4 is dealt with the influence on interfacial tension of cer
tain agents the molecules of which are adsorbed to the interface of the two 
substances. It is shown that such third substances, in forming »link-bodies» in 
the interface, may diminish the interfacial tension considerably in cases where 
the tension between the two substances, in a pure state, is high. In chapter 5 
attention is drawn to chemical reactions which may occur in the interface, 
either between the two substances in contact or between these substances and 
some »link-body» adsorbed to the interface. Owing to such reactions the bond 
between the substances may become very firm.

In chapter 6 the investigations by Riedel and Weber are dealt’ with. It is 
shown that these investigations seem to confirm that the general theories of 
capillary chemistry are applicable to the special problem of the resistance of 
bitumens to water.



In chapters 7— 10 the Riedel and Weber boiling test is described, as well as some 
investigations made by the Swedish State Road Institute with the said test. The 
reliability of the test is discussed. The influence of temperature on the resistance 
to water may not be sufficiently investigated. It is not impossible that at cer
tain temperatures structures may develop in the bitumens, which cannot exist 
at other temperatures. Such structures may act as »link-bodies» in the interface, 
thus altering considerably the resistance to water. Some investigations by 
Mallison and Schmidt recently published seem to confirm this opinion. The 
boiling test has been used by the Swedish Road Institute in practical testing 
only on special occasions, e. g. for testing fillers intended to be used in bitu
minous mixtures. The boiling test has only been carried out with distilled water. 
In many cases a test at ordinary room temperature, similar to the English »jar 
test», has been found useful.

In chapters 1 1  — 13 it is shown that the theoretical resistance to water hitherto 
described may be considerably affected by many factors occurring in practice. 
These factors often alter the resistance so much that altogether different results 
are obtained than would be expected from theoretical consideration.

Such a factor is the viscosity of the binder. Another factor is the structure 
of the stone surface. It is advocated in chapter 1 1  that bitumen will resist water 
far better if it adheres to a rough stone surface than to a polished one. It will 
be difficult for water to drive the binder away from a surface full of cracks, 
crevices, open crystal joints, pores etc. In the same chapter an attempt is made 
to explain why some bituminous mixtures swell in water. In chapter 12 the slow 
development of the forces of resistance is dealt with. When the binder is brought 
into contact with the stone it has to displace or to dissolve molecules of air and 
other gases, as well as water molecules adsorbed from the air, before the binder 
can adhere to the stone surface itself. This displacement will take a consider
able time, especially if the binder is hard. The retardation of the development 
of the fuil forces may be one cause of the poor resistance of surface treatments 
to rain immediately after application. Another cause naturally is the hardening 
of the binder, due to evaporation, polymerisation etc. In chapter 13 emulsifica- 
tion of the bitumen, promoted by finely divided solids, is dealt with. Such solids 
may be clay or stone dust, either belonging to the aggregate of the pavement 
itself or coming from the exterior of the pavement, i. e. the base or the roadside. 
It is shown that the emulsification will develop in a somewhat different manner 
if the tendency is to form bitumen-in-water- or water-in-bitumen emulsions. 
Skalmowski3s emulsification tests with various clays and stone dusts are 
described.

In chapter 14 is given a summary of the preceding chapters.
The last chapter contains an account of known, possible ways to improve the 

resistance to water. Some investigations by the Swedish Road Institute are 
briefly related. In adding certain agents to the binder or coating the stone 
surface with a suitable film some improvement may be achieved. No method 
to improve the adhesion so much that the binder adheres to a wet surface seems 
to be known, except perhaps emulsification of the binder, which method, how
ever, does not improve the resistance in the long run.



(Forts, från omslagets 2 :a sida.)

30. Om vägarnas allmänna ytuppmjukning i tjällossningen. Softening of Roads in 
Spring, av G. Beskow ........................................................................................................  1931

31. Vägstudier i Förenta Staterna 1930. Road Studies in the United States of America 
1930, av T. Biide, G. Höckert, N. Lidvall, N. von Matern, A. Valsinger och E. P. 
Vretlind ....................................................................................................................................  1931

32. Om indränkning och ytbehandling. Grouting and Surface Treatment, av Nils von 
Matern ......................................................................................................................................  1931

33. Erfarenheter från provvägarna år 1930. Experiences from the Test Roads 1930,
av Fredrik Schiitz...................................................................................................................  I9 31

34. Asfalt och tjära för vägändamål. Asphalt and Tar for Road Purposes...................  1931
35. Undersökningar rörande bromslängden för bilar vid olika väglag. Investigations 

into braking Distances for Motor Cars under different Road Conditions, av G. 
Andersson och E. Lundeberg  ................................................................................. 1931

3 6. Om användning av vägtjära utomlands. The Use of Road Tars Abroad, av S.
H allberg ...................................................................................................................................  1932

37. Om korrugeringen och dess motarbetande. Corrugation on Gravel Roads and its 
Counteraction, av G. Beskow .......................................................................................  1932

38. Avnötningsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of Wear on Pavements,
av N. von Matern och Fr. Schiitz.......................................................................................  1932

39. Utredningar rörande motorfordonsbeståndet i Sverige. A Statistical Survey of Mo
tor Vehicles in Sweden, av 19^1 års väg- och brosakkunniga....................................  1932

40. Provning av betong vid betongvägar medelst provbalkar. Testing of Concrete for 
Concrete Roads on Beams, av C. F o rsse ll......................................................................  1933

41. Tjälens betydelse för vägbeläggningar. Influence of Frost Action in the Subgrade
on Pavements, av G. Beskow  .....................................................................................  1934

42. Provvägen vid Borås. The experimental Road at Borås, av N. von Matern . . . .  1934
43. Utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor. Investigations 

about Concrete Pipes for Road Culverts, av 1951 års väg- och bro sakkunniga. . 1934
44. Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Vägar. Technical-Econo- 

mical Researches into Road Construction and Transport in Sweden, av 1951 års
väg- och brosakkunniga. (Utgånget) ..........................................    1934

Staten s V ä g in stitu t.
45. Arbetsbeskrivningar för bituminösa vägbeläggningar. Standard Specifications for 

Bituminous Pavements, utgivna av K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen...............  1935
46. Enkla bituminösa vägbeläggningar på grusvägar. Low Cost Bituminous Roads, av

N. von Matern och S. Hallberg..........................................................................................  1935
47. Provvägen på Lidingön. The Lidingö Tar Pavements Test Road, av M. Rahlén . .  1935
48. Tjälbilaningen och tjällyftningen med särskild hänsyn till vägar och järnvägar.

Soil Freezing and Frost Heaving, av G. B e sk o w .......................................................... 1935
49. Förhandlingar vid nordiska vägtekniska mötet i Stockholm år 1935. Proceedings

of the Scandinavian Road Technical Meeting at Stockholm 19 35............................  1936
50. Provvägen på Blackebergsvägen. Test Road on the Blackeberg Road near Stock

holm ........................................................................................................................................... 1936
51. Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm 1934. Tests with

Dust-laying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1934, av S. Hallberg . . . .  1936
j 2. Ytbehandling av grusvägar enligt Värmdömetoden. Experiences with double Sur

face Treatments on Gravel Roads, av A. S. Odelberg ................. ...........................  1936
53. Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm 1936. Tests with 

Dustlaying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1936 ................................  1936
54. Erfarenheter från statens väginstituts materialkontroll under åren 1935 och 1936. 

Testing of Road Materials during 1935 and 1936. Report from the Swedish State 
Road Institute ........................................................................................................................ 1937

55. Undersökningar rörande stenkrossar. Some Investigations about Crushers .........  1937
5 6. Utredning rörande bilbeskattningen. Road Technical Views on Motor Taxation,

av N. von Matern och G. K u llb erg ...................................................................................  1938
57. Fallkilen. A new method for determining the bearing capacity of soils and gravel 

roads, av F. R engm ark .......................................................................................................  1938
58. Arbetsbeskrivningar för vägbeläggningar. Standard specifications for pavements. 

(Utgånget)'....................................................................   1939
59. Undersökningar rörande tunna betongbeläggningar på bärkraftig underbädd. 

Vibrobetong och Holterbetong. Some investigations about thin concrete pave
ments on subgrade with good bearing, av N. von Matern, H. Röhfors och G. 
Wästlund ...................  1939

60. Faktorer som inverka på bitumösa beläggningars vattenbeständighet. The Resi
stance of Bituminous Pavements to water, av Sten H a llb e rg ....................................  1939



PRI S 2  K R O N O R

S T O C K H O L M  1 9 3 9  

I V A R  H ^ E G G S T R Ö M S  B O K T R Y C K E R I  A. B.


