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FÖRSÖK MED DAMMBINDNINGSMEDEL
PÅ ENEBYVÄGEN I STOCKHOLM 

1 9 3 4

D A M M B I N D N I N G S M E D E L  av olika slag ha under de senaste åren fått allt 
större användning på de svenska grusvägarna. Följande sifferuppgifter ge en 
bild av den utveckling, som ägt rum på detta område.

År
Behandlad våglängd på de allmänna vägarna på landsbygden i km

hydroskopiska salter sulfitlut oljor

1929 350 35 —

1934 1 6,43 5 610 791
1935 22,296 1,276 725

Oljebehandling har först under de två senaste åren fått större omfattning.
Samtliga ovan nämnda dammbindningsmedel hava vissa olägenheter. De 

hygroskopiska salterna, varmed man likväl i huvudsak haft mycket goda 
erfarenheter, ha i vissa fall framkallat en svårartad slirighet i fuktigt väglag, 
på vissa platser ökat ävjebildningen samt ibland verkat nedsättande på väg
banans stabilitet under fuktiga perioder. På vissa mycket porösa vägbanor, 
såsom vägar med öppet packstenslager, täckt med stritt grus, har saltbehand
lingen ej givit tillräcklig dammbindning. — Sulfitluten har i vissa fall, om 
vägbanan icke haft lämplig sammansättning, givit en hård hud, som i torrt 
väder flagat av, varvid svårlagade potthål uppstått. Genom en påpasslig 
och förbättrad teknik ha emellertid flerstädes mycket goda resultat erhållits 
med sulfitlut.

De ovan angivna olägenheterna hos de tidigare använda dammbindnings- 
medlen, de hygroskopiska salterna och sulfitluten, hava medfört, att försök 
med ett flertal olika oljor blivit utförda i landet med växlande framgång. 
Ofta ha oljorna utgjorts av industriella avfallsprodukter. Om så erfordrats, 
ha oljorna blivit förtunnade med lösningsmedel eller emulgerade i vatten, så 
att produkten blivit tillräckligt lättflytande för att kunna spridas utan upp
hettning. Sammansättningen av produkterna ha stundom ändrats av tillver
karen, i syfte att uppnå bättre resultat, varvid produktens namn blivit oför
ändrat. Någon enhetlig kvalitet har sålunda ej uppehållits.

Medan sålunda utvecklingen av tekniken på detta område i Sverige varit 
rätt vacklande, synas metoderna vid oljebehandling i viss grad ha stabilise
rats i Nordamerikas Förenta Stater. Man har där fastställt föreskrifter för



oljornas beskaffenhet. I väginstitutets meddelande 46 ha de amerikanska 
metoderna närmare beskrivits. Oljebehandlingen skall, enligt den amerikanska 
uppfattningen, icke endast vara bindande på dammet utan även förbättra 
vägens bärkraft under fuktiga perioder. Det senare kan i allmänhet åstad
kommas så småningom genom upprepade behandlingar. Därvid bildas efter 
hand ett beläggningsliknande, bituminöst slitlager. För att oljan skall få till
räckligt varaktig verkan och icke snabbt försvinna från vägbanan, anse 
amerikanarna, att oljan bör innehålla viss mängd svårflyktiga eller icke 
flyktiga beståndsdelar. Oljan bör vidare vara så beskaffad, att den ej emul- 
gerar i lerhaltigt vatten samt har förmåga att nedtränga i vägbanan. På sid. 13 
återgivas amerikanska föreskrifter för dylik olja.

I syfte att pröva olika medel för dammbindning av grusvägar, särskilt 
effekten av oljebehandling, utfördes år 1934 en serie systematiska försök på 
Enebyvägen vid Flysta i Bromma, Stockholms stad. De olika provsträckorna 
skulle genom upprepade behandlingar och lagningar underhållas så, att de i 
möjligaste mån skulle befinna sig i likvärdigt, icke dammande tillstånd. På 
grund av de provade dammbindningsmedlens mycket växlande effekt kunde 
emellertid detta önskemål icke helt tillfredsställande realiseras.

Arbetena på provvägen hava utförts av Stockholms stad, närmast under 
ledning av civilingenjör N. Wibeck, i samråd med statens väginstitut, som 
uppgjort program för provvägen. Som arbetsledare på platsen ha tjänstgjort 
ett par av väginstitutets ingenjörer, civilingenjörerna Sten Hallberg och 
Ernst Ericsson. Den senare har utarbetat den rapport, varpå ifrågavarande 
meddelande grundar sig.

Vägen har en bredd av 9 m, härav behandlades 8 m med dammbindnings- 
medel. Trafikmängden var ca 800 fordon per dygn. Försöken pågingo under 
ca 2 K månad under tiden 1 1  juni till 25 augusti 1934.

Den befintliga vägen hade en vägbana uppbyggd av 20— 30 cm packsten, 
ca 10 cm makadam och ca 5 cm grus. Väggruset torde ha innehållit ca 10 % 
material passerande 0.075 mm sikt. Kornstorleksfördelningen framgår av 
fig. 26. Hålrummet i ett ugnstorkat prov av vägens översta parti var ca 12 % .

Terrängen, där vägen går fram, är rätt växlande, varför dräneringen och 
belysningen ej varit fullt lika på olika provsträckor. Dammbindningsmedlen 
ha sålunda ej provats under fullt lika förhållanden. Skillnaden mellan de 
olika sträckornas beskaffenhet har dock varit relativt liten.

Följande dammbindningsmedel provades på provvägen: klorkalcium  och 
sulfitlut, fyra oljor, som voro destillationsprodukter av bergolja, stenkols- 
tjära, trätjära eller blandningar därav, tre oljeemulsioner, en olja tillverkad 
enligt amerikanska föreskrifter samt en utspädd stabil asfaltemulsion.

Delvis med hänsyn till de erfarenheter, som vunnos på provvägen, ha flera 
av dammbindningsmedlen sedermera erhållit annan sammansättning eller upp
hört att tillverkas.

Klorkalcium och torr, indunstad sulfitlut utspreds med skyffel från ett 
lastbilsflak. Oljorna utspredos med tankbilar, i allmänhet försedda med tryck-



spridarramp. Oljeemulsionerna och asfaltemulsionen samt den flytande sul
fitluten utspredos med vattenvagn. Före utspridningen förtunnades i regel 
emulsionerna genom utspädning med vatten.

Provsträckornas utförande.
Nedan lämnas en beskrivning av dammbindningsmedlens allmänna karak

tär samt första behandlingens utförande. Efterföljande behandlingar ha i 
regel utförts på samma sätt: som den första. Samtliga arbeten finnas be
skrivna i tabell i samt äro grafiskt framställda på fig. 25. Tabellen inne
håller även observationer, som blivit gjorda vid olika tillfällen. Dammbind
ningsmedlens egenskaper, bestämda genom provning, framgå av tabell 3.

SEK T IO N  o— 100.

Dammbindning med Colas-Mix, från Svensk-Engelska Mineralolje A -B ., 
Stockholm.
F örsta behandling: C o la s - M ix - f - 2 delar vatten , 1.8  kg/m 2.
P ågru s: 3 lit/m 2 o— 5 mm sand.

Colas-Mix är en stabil asfaltemulsion, egentligen avsedd för framställning 
av emulsionsbetong. Före spridningen utspäddes emulsionen med vatten i 
förhållandet 1 : 2 .  Sedan emulsionen blivit utspridd, vilket skedde med vat
tenvagn, avtäcktes ytan med fin, dammfri sand.

Genom behandlingen överdrogs vägen med en tunn, ca 2 mm tjock asfalt
hud, som fäste relativt dåligt vid grusvägbanan.

SEK T IO N  100— 200.

Dammbindning med Ocean/  från firman Wallenborg & Son, Stockholm. 
Första behandling: O cean -f- 1 del vatten , 1 kg/m 2.

Ocean var enligt uppgift en mineralolje-emulsion, tidigare benämnd Produx. 
Före spridningen utspäddes emulsionen med vatten i förhållandet 1 : 1 .  Sprid
ningen skedde med vattenvagn. Den utspädda emulsionen absorberades re
lativt hastigt av den torra vägbanan och nedträngde ca 3 mm. Dammbind- 
ningsmedlet hade en svag, mindre angenäm lukt.

SEK T IO N  200— 300.

Dammbindningsmedlet S. D. M.2 från disponent H. Klint, Ronneby.
Första behandling: S. D . M . -f- 2 delar vatten , 1 .5  kg/m 2.

S. D. M. (Svenskt Dammbindnings Medel) var en oljeemulsion. Före sprid
ningen utspäddes emulsionen med vatten i förhållandet 1 : 2 .  Spridningen 
skedde med vattenvagn. Den utspädda emulsionen absorberades hastigt av 
den torra vägbanan och nedträngde ca 2 mm.

1 Dammbindningsmedlet Ocean har enligt uppgift från leverantören numera en annan 
sammansättning än det till provvägen levererade.

2 Tillverkningen av S. D. M. är numera nedlagd, enär annat dammbindningsmedel ut- 
experimenterats.



Fig. i . Spridning av olja. 

Fig. i .  O il spraying.

SE K T IO N  300—400.

Dammbindning med Dammoil-emulsion,l frän Svenska Icopal- & Takpix- 
fabriken, Malmö.

Första behandling: D am m oil-em ulsion -f- 3 delar vatten , 2 kg/m 2, utspridd ö ver 
10  lit/m 2 rö rligt gruslager a v  o— 5 mm kornstorlek .

Dammoil-emulsion var en mineraloljeemulsion. Före spridningen utspäddes 
emulsionen med vatten i förhållandet 1 : 3 .  Emulsionen utspreds med vatten
vagn. Emulsionen trängde ned dåligt.

SE K T IO N  400— 600.

Dammbindning med Damnol, från Oljeraffinaderiet i Nynäshamn.

Första  behandling: D am nol 0.75 kg/m 2.
Damnol är en tung mineralolja. Tillverkaren har experimenterat med oljans 

sammansättning. Den på denna sträcka använda oljan hade viskositeten 
5 — 1 1  E °  vid 20° C. Den utspreds kall från tankbil, försedd med tryck- 
spridarramp. Vägbanan var något uppluckrad genom hyvling omedelbart 
före oljans spridning, och oljan absorberades ganska hastigt vid den första 
behandlingen. Dammbindningsmedlet luktade illa.

S E K T IO N  600— 687.

Dammbindning med tunn tjäro lja2 från Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening, Stockholm.
Första behandling: tunn tjä ro lja  1 .2  kg/m 2.

Denna tunna tjärolja bestod enligt uppgift av en blandning av ca 35 % 
separerad råtjära och ca 65 % naftalinavskild mellanöl ja. Oljan trängde vid 
den första behandlingen relativt hastigt ned i vägbanan till ett djup av 10 å

1 Tillverkningen av Dammoil-emulsion har numera upphört. Nu saluförd Dammoil är en 
petroleumolja.

2 Tillverkningen av olja för dammbindande ändamål har upphört.



Fig. 2. Spridning av 
sulfitlut.

Fig. 2. Spraying sulphite 
liquor.

20 mm. Dammbindningsmedlet hade en frän tjärlukt. Spridningen utfördes i 
kallt tillstånd medelst en tankbil, försedd med tryckspridarramp.

SEK T IO N  687— 775.

Dammbindning med tjock tjärolja/  från Gas- och Koksverkens Ekonomiska 
Förening, Stockholm.
Första behandling: tjock  t jä ro lja  ca 1 .2  kg/m 2.

Tjäroljan bestod enligt uppgift av en blandning av ca 60 % separerad rå- 
tjära och ca 40 % naftalinavskild mellanolja. Oljan hade vid den första be
handlingen efter en halvtimme ej trängt ned fullständigt i vägbanan. Feta 
fläckar avtäcktes med fin sand, i genomsnitt 0.5 kg/m2. Nedträngningsdjup 
för oljan ca 15 mm. Dammbindningsmedlet hade en frän tjärlukt. Spridnin
gen utfördes i kallt tillstånd medelst en tankbil, försedd med tryckspridar
ramp.

SEK T IO N  775— 875.

Dammbindningsmedlet Lignitit2, frän A.-B. Svensk Vä^beläggning, Stockholm.

Första behandling: L ign itit 1 .3  kg/m 2, pågrus 3 lit/m 2 a v  o— 5 mm stenm jöl.

Lignitit lär huvudsakligen bestå av en blandning av stenkolstjäre- och trä- 
tjäreprodukter. Bindemedlet utspreds med vattenvagn, men var så tjockfly
tande, att det ej blev jämnt fördelat. Ändamålsenligare hade varit att an
vända tankspridare med tryckspridarramp.

Bindemedlet fäste väl vid vägbanan, men trängde dåligt ned i densamma. 
Vid avtäckningen med stenmjöl bildades en o— 10 mm tjock bituminös matta. 
Behandlingen erinrar om vanlig ytbehandling med bituminöst bindemedel.

1 Tillverkningen av olja för dammbindande ändamål har upphört.
2 Leverantören har meddelat, att försök pågå i syfte att framställa en billigare produkt 

av Lignitittyp.



Fig. 3. Spridning av klor- 
kalcium.

Fig. j .  Spraying calcium 
chloride.

SE K T IO N  875—975.

Dammbindning med klorkalcium.

Första  behandling: K lo rk a lc iu m  0.5 kg/m 2.
Saltflingorna utspredos med skyffel från lastbil.

SEK T IO N  975— 1075.

Darnmbindning med torr sulfitlut och klorkalcium.

Första behandling: T o rrlu t  0 .17  kg/m 2 +  0 .33  kg/m 2 k lo rka lc iu m .
Sedan vägbanan blivit fuktad med vatten, utspreds först torrluten och ome

delbart därpå klorkalciumsaltet med skyffel från lastbil.

SE K T IO N  1075 — 1175.

Dammbindning med sulfitlut.

F örsta behandling: koncentrerad lut 0.7 lit/m 2 vatten  1 .3  lit/m 2.
Den koncentrerade luten utspäddes med vatten i förhållandet 1: 2 och ut

spreds från vattenvagn.

SE K T IO N  1175 — 1275.

Dammbindning med olja, uppfyllande amerikanska fordringar på damm- 
bindnings oljor, från Oljeraffinaderiet i Nynäshamn.

Första behandling: O lja  0.75 kg/m 2.
Denna olja tillverkades speciellt för försöken på provvägen i enlighet med 

amerikanska föreskrifter för dammbindningsoljor. (Specifications of the 
Asphalt Institute, U. S. A. for Liquid Asphaltic Road Materials, Type SC-i.) 
Oljan är en långsamt hårdnande asfaltprodukt. Vägbanan var något upp
luckrad genom hyvling omedelbart före oljans utspridning. Oljan nedträngde 
ganska långsamt i vägbanan. Ett par feta fläckar avgrusades. Oljan utspreds 
kall från tankbil med tryckspridarramp.



Diskussion av försöksresultaten.
Tabellerna i och 2 framställa försöksresultaten, behandlade ur teknisk och 

ekonomisk synpunkt.
De inom vägväsendet beprövade dammbindningsmedlen klorkalcium och 

sulfitlut hava på provvägen givit mycket gott resultat. Klorkalciumsträckan 
har under observationstiden varit nästan fullständigt dammfri, ehuru tidvis 
något korrugerad. Vid de flesta inspektionstillfällena har sulfitlutsträckan 
på sekt. 1075 — 1175 varit i utmärkt gott tillstånd med en hård, icke korru
gerad och icke dammande yta. I Bromma har sulfitlutbehandling använts 
sedan många år, varigenom man vunnit stor erfarenhet om tekniken vid dy
lika behandlingar. Sträckan med torrlut +  klorkalcium har i viss mån intagit 
en mellanställning mellan sulfitlutsträckan och klorkalciumsträckan.

Oljorna och oljeemulsionerna ha givit växlande resultat. Flera av dem ha 
icke medfört tillfredsställande dammbindning, trots ofta upprepade behand
lingar; andra ha gett upphov till svårlagade sår och ojämnheter. Intet av 
dessa dammbindningsmedel har ur alla synpunkter varit fullt tillfreds
ställande.

Det bör emellertid framhållas, att erfarenheterna från provvägen ej böra 
okritiskt generaliseras. Förhållandena på andra platser kunna vara olika. 
Speciellt torde vägbanesammansättningen spela en stor roll.

Dammbindningens varaktighet är beroende av, hur mycket dammbind
ningsmedel, som utsprides varje gång. I möjligaste mån ha leverantörens an
visningar beträffande mängden, som skulle spridas, blivit följda. Möjligt är, 
att dessa anvisningar ej alltid gåvo det bästa möjliga resultatet.

Provsträckorna kunde med avseende på vägytans beskaffenhet uppdelas i 
tvenne grupper, vilka dock ej voro skarpt åtskilda.

I den ena gruppen bildade stenmaterialet och dammbindningsmedlet en 
fast mer eller mindre tät, i regel ej hyvlingsbar hud. Dammbindningsmedlet 
bildade ett segflytande till fast kitt, som sammanhöll stenpartiklarna och 
kvarhöll dammet.

Provsträckorna i den andra gruppen voro ej försedda med hud, ej hud
bildande. Stenmaterialet sammankittades ej på samma sätt, varför vägen var 
relativt lös i ytan och kunde hyvlas. Dammbindningen ernåddes genom att 
dammbindningsmedlet, som bildade en relativt lättflytande vätska, häftade 
vid dammet och kvarhöll detta på vägen, i de extremaste fallen huvudsakligen 
med tillhjälp av kapillarspänningen. Lösa dammpartiklar blevo på grund av 
dammbindningsmedlet tyngre, varför uppvirvlat damm hastigt lade sig.

Ej hyvlingsbara, med hud överdragna sträckor, ha på provvägen varit:

Colas M ix, Lignitity olja enligt amerikanska normer, tjock tjärolja samt i 
viss utsträckning Damnol och Dammoil-emulsion.
I torrt väder tillhörde även sulfitlut, som bildade ett limartat ämne, 
denna grupp.



Tabell i .  Sammanställning av arbeten och

S t r ä c k a : C o la s-M ix O c e a n S . D. M .
D am m oil-
em u lsio n D am n ol T u n n  tjä ro lja

S e k tio n : 0 — 100 1 0 0 — 2 0 0 2 0 0 — 3 0 0 3 0 0 — 4 0 0 4 0 0 — 6 0 0 6 0 0 — 6 8 7

10 — 16 ju n i l l /&. l:abehandling. 
1 del Colas Mix +  
2d elarv atten =  1.8 
kg/m2 avtäckt med 
3 lit/mJ 0 —5 mm 
sand.

l l / 6. l .a  behandling. 
1 del O cean+ 1  del 
vatten =  1 kg/m1.

11/ g. l :a  behandling. 
1 del S. D. M + 2  
delar vatten = 1 . 5  
kg/m 2.

12/ 6. l .a  behandling. 
1 del Dammoil +  3 
delar vatten =  2 
kg/m 2.

ii-12/g. j :a

lin g  Damnol 0.75  
kg/m2.

11/ 6 . 1 :abehandling. 
Tunn tjärolja 1.2 
kg/m 1.

17 — 2 3  ju n i 2l/ö . Några mindre 
sår, lös sand ovan
på asfalthuden. I 
övrigt god.

21/ö . Börjar damma. 
En hud har bildats, 
dock endast på vis
sa fläckar.

2 l/ö . Sm åsårig. 2 l/e . Sm åsårig, men 
i övrigt god, mörk 
hud.

21/ö . Vissa fläckar 
täckta avsamman- 
hängande hud. 
Början till korru- 
gering.

21 /  6. Fläckig och 
något korrugerad 
hud.

2 4 — 3 0  ju n i 3% .  D :o. 30/ 6* Dammande och 
korrugerad, ytterst 
obetydliga spår av 
dammbindnings
medlet kvar.

S0/ 6- Svagt damman
de.

30/ 6* Ganska mycket 
sår.

3% .  D :o. 30/e . Sönderbruten 
hud, materialet 
»snustorrt» utan 
klibbkraft. Något 
korrugerad, börjar 
damma.

1— 7 ju li 2/7 . Lagning  av sår 
med Colas Mix 
och sand. Vägen 
blev genom lag
ningen något 
ojämn.

2/ 7* H yvling och be
handling  av hela 
ytan med 1 del 
Ocean +  1 del vatten
=  0.5 kg/m2.

2/7 . Hyvling och be
handling  av hela 
ytan med 1 del 
S. D. M. 4- 2 delar 
vatten= 0 .7 5  kg/m2.

b l
/7 .  Lagning  av sår 

med utspädd Damm
oil och sand.

8 — 14 ju li U /7 . Några mindre 
sår.

u /7 . Dammande. 
18/ 7- H yvling och be

handling  av hela 
ytan med 1 del 
Ocean +  1 del vatten 
=  0.5 kg/m2.

U / 7* Dammande.
1311. H yvling och be

handling  av hela 
ytan med 1 del 
S. D. M. +  2 delar 
vatten =  0.7 kg/m 2.

11/ 7. Stora partier av 
huden bortslitna. 
Tvärsprickor i kvar- 
liggande hud.

n /7 . Ingen hud, 
svagt dammande, 
gruset korrugerat.

11 /  7.Starktdamman- 
de, korrugerad.

12/ 7 . Hyvling och 
behandling  av hela 
ytan med tunn tjär
olja =  0 .6  kg/m1.

1 5 — 21 ju li

2 2 — 2 8  ju li 24/? .  Lagning  av i 
vissa fall djupa 
och stora potthål 
och avflagningar. 
Ett tidsödande ar
bete.

24/7 . Korrugerad, 
svagt dammande.

24/ 7 . Dammande.
24/ 7. Behandling  med 

1 del S. D. M .+ 2 ‘ /i 
delar vatten =  0.7  
kg/m2.

24/7 . D :o.
24/ 7. H yvling och be

handling  med 1 del 
Dammoil +  3 delar 
vatten — 1 kg/m1.

24/ 7. Dammande 
och korrugerad. 

24/ 7. Hyvling och 
behandling  med 
Damnol 0.7 lit/m 2.

24/7 . Korrugerad.

2 9  ju l i —
4  augusti

30/7 . Hyvling. 30/7 . Hyvling. 30/ 7. Hyvling.

5 — 11 aug. 7/ 8. Talrika mindre 
sår i en för övrigt 
sammanhängande 
hud.

7/8« Ingen hud, korru
gerat grus, svagt 
dammande.

7/ 8. Jäm n , hårt bun
den yta, svagt dam
mande.

7/8 . Hud endast fläck
vis, svagt damman
de.

7/s .  Sammanhän
gande hud över 
större delen av 
ytan.

7/ 8. Ingen hud. Ytan 
täckt av löst 
»torrt»grus,starkt 
korrugerad, svagt 
dammande.

12— 18 aug. 15/8 . Sammanhäng
ande hud med tal
rika sår.

17/8 . Lagning  med 
Colas Mix +  sand.

15/8. Korrugerad och 
dammande.

I 7/ 8. Hyvling och be
handling av hela 
ytan med 1 del 
Ocef.n -i-1 del vatten 
=  0.5 kg/m2.

l5/ 8- Jäm n , hårt bun
den yta, starkt dam
mande.

15/ 8. Ojämn och dam
mande.

15/8 . Sammanhän
gande hud med 
enstaka störresår.

15/s .  Dammande.
17/8 . Hyvling och 

behandling av hela 
ytan med tunn 
tjärolja =  0.6  
kg/m1.

1 9 — 2 5  aug. 24/s .  En del sm ärre 
avflagningar. På 
grund avdetmyck- 
nalagandetärytan  
ojämn.

24/ 8. Vägytan liknar 
en fuktig grusväg 
men är något mer 
mörkfärgad.

24/ 8. Hyvling.

24/8 . Vägytan liknar 
fullständigt en fuk
tig grusväg, spår av 
oljebehandlingen 
kan ej skönjas.

24/8 . Hyvling.

24/ 8. Beläggningen 
täckes aven på vissa 
ställen ca 4 mm 
tjock hud, i vilken 
flerstädes tvärspric
kor och djupa, vat- 
tenfyllda potthål 
uppstått.

24/ 8. Hyvling, varvid 
huden förstördes.

24/ 8. Hud över stör
re delen av ytan. 
Några potthål.

24/ 8. Hyvling  på 
vänster sida, var
vid huden delvis 
förstördes.

24/8 . Beläggningen 
bildar ett svart 
pulver.

24/ 8. Hyvling.

6  ok to b er / 10. Sträckan gru
sad och hyvlad, 
som en vanlig 
grusväg.

110. Sträckan grusad 
och hyvlad, som en 
vanlig grusväg.

1 / 10. Sträckan grusad 
och hyvlad, som en 
vanlig grusväg.

1 / 10. Sträckan grusad 
och hyvlad, som en 
vanlig grusväg.

/ 10. Sträckan gru
sad och hyvlad, 
som en vanlig 
grusväg, gruset 
mörkfärgat.

/ 10. Sträckan gru
sad och hyvlad, 
som en vanlig 
grusväg, gruset 
mörkfärgat.



iakttagelser å prowägen på Flystavägen.

T jo c k  tjä ro lja L ig n itit K lo rk a lc iu m T o rrlu t +  
k lo rk a lciu m Su lfitlu t A m . O lja

6 8 7 — 7 7 5 7 7 5 - 8 7 5 8 7 5 — 9 7 5 9 7 5 — 1075 1 0 7 5 — 1175 1 1 7 5 — 1275

u / 6. l :a  behandling. 
Tjock tjärolja 1.2 
kg/m 2.

1116. l :a  behandling. 
Lignitit 1.3 kg/m2 av
täckt med 3 lit/m10 —5 
mm stenmjöl.

1V 6. l .a  behandling. 
Klorkalcium 0.5  
kg/m2.

11/6. l . a  behandling. 
Torrlut 0.17 kg/m2 +  
klorkalcium 0.33  
kg/m2.

11/e . l .a  behandling.
1 del konc. lut + 2 
delar vatten = 2  lit/m2.

131&. l :a  behandling. 
Olja 0.75 kg/m 2.

2 l/6 . Obetydligt sårig  
hud.

21/6. Sammanhängande 
hud med ett långsgå
ende sår i vägmitten, 
sannolikt uppkommet 
vid utförandet.

21/6 . Korrugerad. 21/6 . Ganska god. 21/ 6* Utmärkt. 21/e . God, sammanhän
gande hud.

30/6 . Något sårig hud. 30/e . D:o. 30/ 6* Svagt korrugerad, 
på höger sida sam 
manhängande hud.

30/ 6* Sammanhängande 
hud.

30/ p . Ca 0 .5  cm tjock, 
mycket hård hud utan 
sår eller avflagningar. 
Utmärkt vacker.

30/ö . D :o.

2/ 7. Lagning av sår med 
Lignitit och sand.

1117. Vid försök att hyv
la, söndertrasades 
huden. De såriga stäl
lena läkas ej. I övrigt 
god.

11 11. Endast enstaka sår. 11/?• Korrugerad, svagt 
dammande, hud en
dast å mindre fläckar.

11/ 7. Hud fläckvis över 
ytan. Svag korruge- 
ring.

n /7 .  Väl utbildad hud 
med några sm å sår. 
Jäm n och god.

l l / 7* Där trafiken går 
fram finnes jämn, väl 
utbildad asfalthud.Vid 
kanterna lös, svart 
m assa.

24/7 .  Huden börjar bli 
sliten även på väg- 
mitten.

24/ 7‘ Enstaka små pott
hål.

24/?. D :o. 24/7 . Svagt dammande. 24/7. Ytan har fått ljus 
färgton men dammar 
ännu ej.

24/ 7. Huden börjar bli 
sliten.

30/7 . Hyvling.
31/7 . Behandling  med 

tjock tjärolja 0.75  
kg/m2.

81/7. Lagning  av små 
potthål med Lignitit 
och sand.

S0/7. Hyvling.
3117. Behandling  av he

la ytan med klorkal
cium 0.25 kg/m 2.

30/ 7. Hyvling.
31/ 7. Behandling av hela 

ytan med 0 .09  kg/m2 
torrlut +  0 .16  kg/m2 
klorkalcium.

31/  7. Lagning  av sår med 
pinnmo. Behandling 
av hela ytan med sul
fitlut +  vatten 1.2 
lit/m 2.

' / 8* Sammanhängande 
hud.

7/8 . God, sammanhän
gande hud.

7/ 8. God, ej damman
de yta, svagt korru
gerad.

7/ 8. God, ej damman
de yta.

V 8. Sammanhängande, 
hård hud.

7/ 8* Sammanhängande 
hud, som likväl är 
mycket skadad av sår 
och gropar.

15/ 8. Sammanhängande 
hud med ett mindre 
antal sår.

15/ 8. God, sammanhän
gande hud.

15/8 . Korrugerad, ej 
dammande yta.

l5/ 8. Tunn hud i gott 
tillstånd.

15/ 8- God sammanhän
gande hud.

15/ 8. Sårig.
17/8 . Behandling  av he

la ytan med 0.75 kg/m2 
olja som avgrusades.

24/ 8* F a st, över större 
delen av vägen sam
manhängande hud.

24/ s .  Hyvling på vän
ster sida.

24/s .  God, sammanhän
gande hud. Ett fåtal 
potthål.

24/ 8. Liknar en vanlig 
grusväg med potthål. 

24/ 8. Hyvling.

24/ 8. Liknar en vanlig 
grusväg med potthål, 
dock något bättre än 
föregående sträcka.

24/ 8. Hyvling.

24/ 8. Jäm n , ganska god 
hud, ett fåtal potthål. 

24/ 8. Hyvling.

24/8 . Ytan verkar såpigt 
hal men vid broms
försök med bil kan 
onormal slirighet ej 
iakttagas.

24/8 . Hyvling av höger 
sida, varvid huden del
vis förstördes.

/ io . Sträckan grusad 
och hyvlad som en 
vanlig grusväg, gruset 
mörkfärgat.

/io . Ej grusad eller 
hyvlad. Sammanhän
gande svart, mjuk hud 
utan avsevärda skador.

/ io. Sträckan grusad 
och hyvlad som en 
vanlig grusväg.

1 io. Sträckan grusad 
och hyvlad som en 
vanlig grusväg.

1 io. Sträckan grusad 
och hyvlad som en 
vanlig grusväg.

/ io. Svart sammanhän
gande, ganska mjuk 
hud utan avsevärda 
skador.



Fig. 4. Lagning av potthål 
på sträckan med Colas M ix
emulsion.

Fig. 4. Patching pot-holes 
on the asphalt-emulsion 
test stretch.

Hyvlingsbara, utan hud, ha varit följande sträckor på provvägen:
tunn tjärolja, Ocean och S. D. M. samt i viss utsträckning Damnol och 
Dammoil-emulsion. T ill denna grupp kunde även räknas de hygrosko- 
piska salterna, som binda dammet genom att hålla vägbanan fuktig.

Fullt entydig är ej ovanstående indelning. Tunn tjärolja bildade exempel
vis omedelbart efter utspridningen en hud över vägbanan. Denna hud bröts 
emellertid snart sönder av trafiken, varvid kokor och ett »snustorrt» pulver 
bildades. Partiklarna klibbade ej vid varandra men kvarhöllos någon tid vid 
vägen genom sin tyngd. Dammet var sotigt svart. I detta stadium kunde 
vägen hyvlas. — Klorkalcium kan under vissa omständigheter, såsom lämplig 
grussammansättning och tillräcklig mängd av klorkalcium, bilda en hudlik- 
nande yta. Denna hud är emellertid av kort varaktighet. — Mängden damm- 
bindningsmedel och stenmaterialets sammansättning synes i vissa fall vara 
bestämmande för om hud bildas eller ej. Mest inverkar dock dammbindnings- 
medlets sammansättning.

På de med hud överdragna sträckorna uppkommo i allmänhet efter kortare 
eller längre tid sår och avflagningar av huden, vilka så småningom övergingo 
till besvärliga potthål. Enär sträckorna i allmänhet ej kunde hyvlas utan att 
huden skadades, måste potthålen lagas på annat sätt. På vissa sträckor laga
des hålen genom flickning, vilket visade sig vara ett tidsödande förfarande 
och medförde, att vägbanan blev ojämn. Lättare att utföra var på vissa 
sträckor att först hyvla hela sträckan, varvid huden i allmänhet fullständigt 
förstördes, och sedan omedelbart utföra ny behandling med dammbindnings
medlet. På vissa sträckor var huden så fast, att hyvlingen var mycket svår 
att verkställa.

På sträckorna utan hud var potthålsbildningen mindre besvärande. Dessa 
sträckor hade i stället oftast benägenhet att bli korrugerade, varför täta hyv- 
lingar måste utföras. Dylik tendens förmärktes ej på de med hud överdragna 
sträckorna.

På de med icke hudbildande ämnen behandlade sträckorna erhölls i all



mänhet fullständig dammbindning endast under kort tid. Sträckorna bör
jade sedan damma allt mer. I detta avseende skiljde sig sträckorna från de 
med hudbildande ämnen behandlade, på vilka sistnämnda dammet i allmän
het var fullständigt bundet, ända tills huden förstördes. På provvägen ha 
behandlingarna med de icke hudbildande medlen i allmänhet måst utföras 
oftare än med de hudbildande. Delvis kan detta ha berott på, att olika mängd 
påförts vid behandlingarna med de olika ämnena.

Ehuru ingen av de provade oljorna eller oljeemulsionerna ur alla synpunk
ter givit fullt tillfredsställande resultat, torde dock de, som varit hudbildande, 
haft större effekt. De hudbildande dammbindningsmedlen ha emellertid en 
allvarlig olägenhet i potthålsbildningen.

Såvitt nu kan bedömas, kunna följande önskemål uppställas för damm- 
bindningsmedel till grusvägar:

Sedan ev. flyktiga ämnen eller andra tillsatser avgått, bör det lämna kvar 
en bindande återstod, som icke bör understiga en viss minimimängd. Denna 
återstod bör icke hårdna utan hålla sig så mjuk, att vägen kan hyvlas.

Med ett dylikt ämne bör man genom upprepade behandlingar så småning
om kunna frambringa en så tjock matta, att genomslag icke inträffa.

Amerikanarna synas ha kommit till liknande resultat vid sina undersök
ningar. De föreskriva nämligen, att dammbindningsoljor skola lämna en viss 
beständig återstod av flytande konsistens. Anmärkningsvärt är, att de enda 
sträckor på provvägen, vilka voro effektivt dammbundna ännu vid in
spektionen i oktober, voro sträckorna med olja enligt amerikanska föreskrif
ter samt lignitit (jfr tab. i). Det sistnämnda bindemedlet har sådan samman
sättning, att det i visst avseende — destillationsåterstodens storlek — kan 
anses motsvara de amerikanska bestämmelserna. A v de båda tjäroljorna gav 
den tjocka tjäroljan, som innehöll mer svårflyktiga beståndsdelar än den tunna 
tjäroljan, den varaktigaste dammbindningen.

D e am erikanska a v  T h e  D epartm ent o f Public R o ad s och T h e  A sp h alt Institute i 
N e w  Y o r k  i sam råd utarbetade och rekom m enderade fö reskriftern a  fö r dam m bind
ningsoljor fram gå a v  nedanstående sam m anställning.

T y p b e te c k n in g  S C - i .
T y p  S C - i  är en pro d ukt med låg  viskositet, avsedd  att spridas k a ll, och som är 

läm plig  som dam m bindningsm edel. D en kan  också använd as v id  fö rsta  behandling 
v id  progressiv fram ställn ing  a v  en m attbeläggning p å  fin ko rn ig  väg b an a, genom 
upprepade behandlingar under en fö ljd  a v  år m ed m er segflytan d e asfa ltp rod ukter. 
T y p  S C - i  är ej avsedd att v a ra  hårdnande eller bindande.

V atten  och sediment ................................................................................... m indre än 2 %
F lam pun kt, C levelan d s öppna d e g e l ................................................... högre än 65.6° C
V iskositet, Sayb o lt F uro l v id  2 5 0 C 1 ...................................................  20— 15 0  sek.

F rak tio n erad  destillation enligt A . S. T . M . m odif. m etod2
T o ta lt  destillat till 360° C ............................................................. m indre än 50 v o l-%
D estillationsåterstodens viskositet enl. f ly tp ro v  v id  50 ° C  m indre än 50 sek.

1 Motsvarar ungefär 5—40 E ° vid 25 C °.
2 Termometern nedsänkt i den kokande vätskan.



Fig. 5. Colas Mix-emulsion. Sekt. o— 100 
den 3016.

Fig. 8. Dammoil-emulsion. Sekt. 300—400 
den 3016.

Fig. 6. Ocean-emulsion. Sekt. 100— 200 Fig. 9. Lignitit olja Sekt. 775— 875
den 30/6. den 11/7 .

Fig. 7. S. D. M.-emulsion. Sekt. 200— 300 Fig. 10. Damnol olja. Sekt. 400— 600
den 3016. den 11/7 .

Fig. 5— 10. Provsträckornas utseende i slutet av juni och början av juli.

Fig. 5— 10. Condition o f test stretches at the end of June and beginning of Ju ly . Fig. $. 
Asphalt-emulsion. Fig. 6, 7, 8. Oil-emulsions. Fig. 9, 10 Oils.



Fig. i i . Tunn tjärolja. Sekt. 600— 687 Fig. 14. Klorkalcium. Sekt. 875—975
den 2/7. den 2/7.

Fig. 12. Tjock tjärolja. Sekt. 687—775 Fig. 15. Torrlut +  klorkalcium. Sekt. 975-1075.
den 11/7 . den 2/7.

Fig. 13 . Olja enl. amer. föreskr. Sekt.i 175-1275 Fig. 16. Sulfitlut. Sekt. 1075— 117 5
den 11/7 . den 2/7.

Fig. 1 1 — 16. Provsträckornas utseende i slutet av juni och början av juli.

Fig. 1 1 — 16. Condition of test stretches at the end o f June and beginning of Ju ly . Fig. n ,  
12 , 13  Oils. Fig. 14 , z j  Hygroscopic salts. Fig. 16 Sulphite liquor.



Fig. 1 7. Colas Mix-emulsion. Sekt. o— 100 
den 7/8.

Fig. 20. Lignitit olja. Sekt. 775— 875 
den 7/8.

Fig. 18. Tunn tjärolja. Sekt. 600— 687 Fig. 2 1. Damnol olja. Sekt. 400— 600
den 7/8. den 7/8.

Fig. 19. Tjock tjärolja. Sekt. 687—775 Fig. 22. Olja enl. amer. föreskr. Sekt. 117 5 -12 7 5
den 7/8. den 7/8.

Fig. 17 — 22. Provsträckornas utseende i början av augusti.

Fig. 77—22. Condition of test stretches at the beginning of August. Fig. 17 . Asphalt-emulsion.
Fig. 18 — 22. Oils.



Fig. 23, 24. Utseendet av sträckorna med klorkalcium (Fig. 23) och sulfitlut (fig 24) 
i början av augusti (den 7/8).

Fig. 23 , 24. Condition of test stretches with calcium chloride and sulphite liquor 
at the beginning of August.

Genom föreskrifterna för fraktionerad destillation ha amerikanarna sökt 
sörja för att oljan innehåller tillräcklig mängd — mer än 50 % — svårflyk
tiga, »beständiga» beståndsdelar. Genom föreskrift angående destillations- 
återstodens viskositet ha de sökt förhindra, att de »beständiga» bestånds
delarna äro alltför hårda eller spröda. Utöver ovannämnda föreskrifter före- 
skrives ibland, att oljan skall vara svår att emulgera i vatten. Denna före
skrift har ett visst intresse vid bedömandet av de olje-vatten-emulsioner, som 
saluförts i Sverige.

På vissa platser inom landet har man klagat över, att bilarna blivit ned
stänkta av dammbindande oljor och oljeemulsioner. Härvid ha fläckar upp
stått, vilka varit svåra att avlägsna utan att skada lackeringen. Under ar
betena på provvägen ha sådana klagomål i allmänhet ej förekommit. Vid 
arbetenas utförande har den väghalva, som bearbetats, varit avstängd för 
trafik. Trafiken har ej släppts in, förrän dammbindningsmedlet trängt ned i 
vägbanan. Dessutom ha i vissa fall vakter varit utsatta, vilka varnat trafi
kanterna.

En del provsträckor — bl. a. sträckan med olja enligt amerikanska före
skrifter — har haft ett såpigt, halt utseende efter regn. Vid ett dylikt till
fälle företogs bromsningsförsök med en personbil, varvid dock slirigheten ej 
föreföll vara onormalt hög. Försöken voro emellertid ofullständiga, varför 
ytterligare försök böra utföras för att utreda denna viktiga fråga.

Dammbindningen med Lignitit har närmast haft karaktären av en yt
behandling av grusvägen.

Kostnader.
Kostnaden för provsträckorna framgår av tabell 2. På grund av att prov

sträckorna varit korta ha arbetena blivit dyrare än normalt. Med anledning 
härav ha kostnadsuppgifterna från provvägen bearbetats i syfte att få dem 
mer överensstämmande med normala förhållanden.



Tabell 2. Ungefärlig kostnad för dammbindning med olika dammbindningsmedel.

Arbetskvantiteter och åtgång dammbindningsmedel äro desamma, som på provvägen, på Enebyvägen under tiden 11  juni— 
25 augusti 1934. Priser för dammbindningsmedel och spridning äro hänförda till plats i landets inre och beräknade enligt prisupp
gifter från leverantörer i januari 1936.

Vid jämförelse mellan kostnaderna för de olika ämnena bör beaktas, att ämnena med hänsyn till verkan på vägen ej givit 
fullt likvärdiga resultat. Jmfr. tab. 1.

D a m m b i n d n i n g s m e d e l

A-pris för 
dammbind
ningsmedel 

fritt järnvägs
station

A-pris för ut
spridning1 incl. 
utspädning av 

emulsioner och 
lut med vatten

Kostnad 
för damm
bindnings

medel, 
utspritt

Kostnad 
för sten
material, 
utspritt

Kostnad 
för hyv
ling å 0.1 

öre per m2 
och gång

Kostnad 
för flick- 
ning å 80 

öre pr 
timverke

Summa
kostnad

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

Colas M ix +  sand
1 . 14 kg/m2 emulsion+  2 .3 kg/m2 vatten +  5.6 lit/m2sand 14.0 0.45 17-5 2.2 4.4 24.1

Ocean2
1.25 kg/m2 emulsion +  1 . 25  kg/m2 vatten........................ 15.0 0.45 19.8 0.5 20.3

£  D. M .2
1 . 18 kg/m2 emulsion+  2.4 kg/m2 v a t t e n ........................ 14.0 0-45 18 .1 0.4 18.5

Dammoil-emulsion2
0.83 kg/m2 emulsion+  2.5 kg/m2 vatten . . . . 10.3 O.45 10 .0 0.3 0.6 10.9

Damnol
1.5 kg/m2 o l j a ......................................... . . . . . 8.0 O.7 13.0 0.2 13.2

Tunn tjärolja3
2.4 kg/m2 olja . . .................  . . .

Tjock tjärolja3
1.95 kg/m2 o lja ..................................

Lignitit +  stenmjöl2
1.4  kg/m2 lignitit+  3 lit/m2 stenmjöl . . . 26.5 O.7 3 8 . 0 1.8 1.4 41.2

Klorkalcium
0.75 kg/m2 s a lt ............................................ 8.5 1.5 7*5 0.2 7*7

Torrlut +  klorkalcium
0.25 kg/m2 torrlut+  0.5 kg salt . . .  .............

Sulfitlut
1 .1  kg/m2 sulfitlut+  2.2 kg/m2 vatten . . . . .

1 3 . 0  +  8.5 1-5 8.6 — 0.2 — 8.8

9.0 0 . 4 5 I I . 5 ._. O.i _ 1 1.6
Olja enligt amerikanska föreskrifter

1.5  kg/m2 olja . .................................................................... 8 .0 O.7 1 3 . 0 — O.i — 1 3 . 1
1 Priset beräknat per kg utspätt dammbindningsmedel.
2 Se not å sid. 5 och 7.
3 Enär leverantören, Gas- och Koksverkens Ekonomiska Förening, har upphört med försäljning av tjäroljor för dammbindning, ha kostnadsuppgifter 

ej lämnats av firman. En uppfattning av kostnaden torde kunna erhållas, om samma enhetspris antages som för Damnol,



Fig. 25. Grafisk framställning av lufttemperatur, nederbörd och arbeten utförda å provvägen. 
Fig. 25. Diagram , showing air temperature, rainfall and work on the different test stretches.

Denna bearbetning har grundats på prisuppgifter lämnade av leveran
törerna i januari 1936. I syfte att erhålla uppgifter gällande för genomsnitt
liga landsbygdsförhållanden begärdes uppgift om dels priset för dammbind
ningsmedlet (ca 2 järnvägstankvagnar) fritt levererat vid en järnvägsstation 
i landets inre (Mjölby), dels utspritt av leverantören inom ett avstånd av 
10 km från denna plats. Den senare uppgiften har ej kunnat lämnas av samt
liga leverantörer. I tabellens första å-priskolumn anges kostnaden per kg av 
dammbindningsmedlet fritt järnvägsstationen. I tabellens andra å-priskolumn 
anges spridningskostnaden i öre per kg, vilken för samtliga emulsioner och 
sulfitlut antagits =  0.45 öre per kg utspädd emulsion eller lut, för oljor, som ej 
utspädas med vatten =  0.7 öre per kg olja och för klorkalcium och torrlut 
1.5 öre per kg salt eller torrlut. Ä-priserna för spridningen av emulsioner och 
oljor ha beräknats ur leverantörernas prisuppgifter för dammbindningsmed- 
len fritt järnvägsstation och utspritt på vägen. Priserna för spridning av klor
kalcium och sulfitlut ha beräknats av uppgifter erhållna från Stockholms stad, 
reducerade till landsbygdspriser. Vid beräkningen av kostnaden för lagnings- 
arbeten m. m. har räknats med en timpenning av 0.80 kr per man och 3.50 kr 
per bil med förare.



De så erhållna kostnaderna äro givetvis osäkra. De torde emellertid ge 
en uppfattning om kostnadernas storleksordning. Vid jämförelse mellan kost
naden för de olika dammbindningsmedlen bör beaktas, att dessa med hänsyn 
till sin verkan på vägen ej givit likvärdiga resultat samt att några ämnen 
verkade längre tid än observationstiden (jfr tab. i). Vidare bör beaktas, att 
trafiken på provvägen varit ganska stark.

Några leverantörer ha meddelat, att deras försäljning av dammbindnings- 
medel av samma slag, som de på provvägen använda, nedlagts eller praktiskt 
taget upphört. Kostnadsuppgifterna för dessa dammbindningsmedel ha dock 
i allmänhet medtagits, enär de ha en viss betydelse vid bedömningen av kost
naden för olika typer av dammbindningsmedel.

Trots osäkerheten i kostnadsuppgifterna synes framgå, att klorkalcium och 
sulfitlut varit billigare än övriga provade dammbindningsmedel. I flera fall 
är kostnadsskillnaden betydande. Endast om de dyrare ämnena medföra en 
varaktig förbättring av vägen, medförande lägre kostnad för dammbind
ningen i framtiden, kunna dessa ämnen ekonomiskt tävla med hygrosko- 
piska salter och sulfitlut.

Man synes ännu ej ha kommit fram till fullt tillfredsställande dammbin
dande oljor eller olje-emulsioner i vårt land. A v denna orsak äro fortsatta 
försök på området erforderliga.

Fig. 26. Vägbanematerialets ungefärliga kornstorleksfördelning, Sv 2830, på Enebyvägen. 
De streckade kurvorna ange gränserna för material, lämpligt till slitlager av grus 

vid dammbindning med hygroskopiska salter.

Fig. 26. Sizes of aggregates from  the old road.



Tabell j .  De pä Enebyvägen använda dammbindningsmedlens egenskaper. 

Klorkalcium  ( S .V .  1 1 8 2 )
V atten h alt v id  utspridningen . . 25 %

Torrlut (S. V. 1 1 8 0 )
V atten h alt v id  utspridningen . . . . .  6.5 %

Sulfitlut ( S .V . n y y )
V attenhalt v id  utspridningen . . . ca 50 %

Emulsioner (outspädda)
S .V . 1 1 7 2  Colas M i x ............................... ..............ca 4 2 %
S .V . 1 173 O cean ..................................... ..........ca 25 %
S.V . 1 1 8 4  S. D . M . . . ca 5 2 %
S .V . 1 1 7 8  D am m oil . • ca 39 %

Tunn och tjock tjärolja  frå n  G okef.

D a m m b i n d n i n g s m e d e l : Tunn
tjä.olja

Tjock
tjärolja

P r o v  n r : S.V. 1 1 81

Fraktionerad destillation enligt D. I. N .
Lättolja och vatten (intill 170° C) . . . . .  . . vikt-% 
Mellanolja (170 -  270°) . . . .  »
Tungolja (270— 30 0 °) ......................................................  »
Antracenolja.......................................................................  »
Beck av mjukningspunkt 6y° C i K &  S . . » 
Förluster vid destillation en ................................................ »

Viskositeten har för den tunna tjäroljan varierat mellan 1.4 och 
tjocka tjäroljan mellan 2.7 och 3.3 E° vid 20° C.

0.8
61.5

4-7
14.8
17.9
0.3

1.8 E° vid 20°

3 -i 
4 6.2

5.2

17*7
27.1

0.7

C och för den

D am nol, olja enligt amerikanska föreskrifter samt Lignitit.

D a m m b i n d n i n g s m e d e l  : Damnol1 Olja enl. am. 
föreskrifter Lignitit

P r o v  n r : S.V. 1 256 S.V. 1279 S.V. 1 1 83

Vattenhalt (bestämd genom Xyloldestillation . % 
Fraktionerad destillation enl. A. S. T . M. modi

fierad metod.

3 *i 2.7 0.4

kokpunkt..............................  . c:a C° 215 1 9 5 120
till 170° C överdestillerade . . .  vol-% — — 3.6
» 190 C  » » — — 5.0

O» 225 C » » 0.2 1.9 6.8
» 3 1 50 C » » 26.3 24.7 35-3
» 360° C  » » 46.4 37.6 46.9

Förluster vid destillationen . . .  . vikt-% 0-3 0.3 0.5
Destillationsåterstodens konsistens........................... Flytande Flytande Fast

Viskositeten har för Damnol varierat mellan 5 och 1 1  E° vid 20° C. (Provet S.V. 1 256 hade
8 E° viskositet). För oljan enligt amerikanska föreskrifter har uppmätts från 18 sek (prov S.V.
1279) till 70 sek viskositet i standardviskosimeter med 4 mm öppning vid 150 C. För ligniteten
har endast ett prov (S.V. 1 183)  undersökts med avseende på viskositet, varvid värdet 28 E° vid 
20 0 C  erhölls.

1 Damnolens sammansättning varierade i de olika leveranserna. Ifrågavarande prov upp
fyller de amerikanska fordringarna.
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