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F Ö R E T A L

E n  VIKTIG DETALJ i kontrollen av bituminösa beläggningars utförande är 
analys av sammansättningen, varigenom mängden av ingående materialier fast
ställes. A v särskild vikt är det härvid att bestämma bitumenhalten, d. v. s. inne
hållet av asfalt eller tjära. I många fall är det av betydelse, att sådan bestämning 
kan ske snabbt. Så är exempelvis fallet, om det gäller löpande tillverknings- 
kontroll.

Med hittills använda normaliserade metoder har bestämningen av bitumen
halten i beläggningar varit långsam; i vissa fall, såsom för vissa tjärbeläggningar, 
har en analys tagit flera dagar i anspråk. Det har därför varit önskvärt att 
utbilda snabbare analysmetoder.

Sedan flera år har statens väginstitut sysslat med denna uppgift. Resultaten 
av hittills utförda undersökningar framläggas i detta meddelande.

I första hand har eftersträvats att finna en snabb metod att bestämma tjär
halten i tjärbeläggningar. En ny metod har utarbetats, som är betydligt snabbare 
än hittills brukliga och som även synes äga tillfredsställande noggrannhet.

Det vid denna metod använda förfarandet att skilja bindemedlet från sten
materialet genom filtrering har därefter försökts på asfaltbeläggningar. Svårig
heterna voro härvidlag större, men det visade sig dock möjligt att genom kombi
nation av olika filter verkställa analysen på väsentligt kortare tid än vanligt.

Slutligen behandlas i detta meddelande även frågan om viktsförlusten vid upp
hettning av mineraliskt material, en fråga, som uppkommit vid arbetet med de 
nya analysmetoderna och som även har ett större och mera allmänt intresse ur 
vägteknisk synpunkt.

Stockholm den 21 maj 1942.
Nils von Matern.





BESTÄMNING AV TJÄRHALTEN I
TJÄRBELÄGGNINGAR

B e s T Ä M N IN G  av tjärhalten i vägbeläggningar och vägbeläggningsmassor bru
kar i Sverige vanligen ske enligt de metoder, som beskrivas i de tyska normerna, 
D IN  1996. DIN-normernas extraktionsmetod grundar sig på k alle xtr aktion med 
kolsvavla. Hela extraktionsproceduren varar dock tämligen länge, mer än 48 
timmar. Emellertid lämna normerna den möjligheten öppen, att man använder 
en annan lämplig metod. I facklitteraturen finnas andra metoder, som äro snab
bare, men samtidigt fordra mera manuellt arbete. Vanligen måste man även 
handskas med tämligen stora mängder av lösningsmedel.

De nya engelska normerna, British standard nr 598— 1940, föreskriva varm- 
extraktion med toluol i en specialapparatur, som tillåter samtidig bestämning av 
vattenhalten. Det senare är givetvis en fördel. Att på detta sätt extrahera en 
tjärbeläggning tager emellertid ganska lång tid. De engelska normerna upptaga 
även en snabbestämningsmetod av lösliga bituminösa substanser. Nackdelen med 
denna är, att stor mängd lösningsmedel användes samt att tjärhalten bestämmes 
endast i en mindre del av lösningen, varigenom fel kan uppstå.

Vid en av väginstitutet företagen undersökning av beläggningar och massor 
av tjärbetong var det nödvändigt att använda en metod för bestämning av tjär
halten, som snabbt gav resultat.

Den metod, som i detta syfte utarbetades vid väginstitutet, grundar sig på 
tjärans extraktion med bensol, avskiljande genom filtrering av »fritt kol» — 
d. v. s. organiska, i bensol olösliga ämnen — jämte finkorniga mineralämnen, 
varefter det organiska materialet avlägsnas genom förbränning i luft. Tjärmäng- 
den erhålles som differens mellan de isolerade mineralämnenas vikt och provets 
ursprungliga vikt. Den åstundade ökade snabbheten i extraktionen åstadkommes, 
genom att beläggningsmassa och lösningsmedel under extraktionen ständigt om
röras.

Det visade sig, att man genom filtrering kan avskilja allt mineraliskt material. 
Centrifugering har icke använts.

Emedan metoden i första hand avsågs för bestämning av tjära i beläggnings- 
massor, så gjordes intet försök, att bestämma en eventuell vattenhalt. I vägbe- 
läggningen eller beläggningsmassan ingående bensollösliga eller flyktiga ämnen, 
såsom vatten, komma vid tjärbestämningen enligt den av väginstitutet utarbetade 
metoden att läggas till tjärans vikt. De öka alltså skenbart tjärhalten. Om det 
visar sig nödvändigt, torde man med enkla medel kunna bestämma vattenhalten 
utan att nämnvärt minska metodens snabbhet och noggrannhet.

Det är givet, att man vid ett sådant allmänt och länge använt förfarande, som 
extraktion av tjära med bensol, icke kan komma med en principiellt ny metodik 
utan endast med modifikationer i syfte att öka snabbheten.



Metodbeskrivning.

Vid behandling av tjärbetong med bensol och andra liknande lösningsmedel 
visar det sig, att upplösningen av tjäran, som i förstone förlöper tämligen snabbt, 
snart avstannar. På stenmaterialets yta finnes då ett skikt bestående av finkor
niga mineralämnen och olösliga organiska ämnen från tjäran, vilket skyddar den 
underliggande tjäran mot lösningsmedlets vidare inverkan.

Man kan med enkla medel avlägsna detta skikt. Det gnides bort, om man för 
hand skakar det kärl, i vilket massa och extraktionsmedel befinna sig, så att 
stenpartiklarna röra sig mot varandra. De under ytskiktet liggande lagren bli nu 
utsatta för påverkan av lösningsmedlet, som löser de lösliga ämnena och kvar- 
lämnar en olöslig rest, vilken omedelbart gnides av och slammas upp i vätskan. 
På detta sätt kan en fullständig extraktion av tjära ur tjärbetong med bensol som 
lösningsmedel åstadkommas på 20 till 30 minuter, om bensolen före extraktionen 
värmes till ca 70 °.

Samma effekt ernås, om man använder ett cylindriskt kärl för extraktionen, 
vilket man roterar om den horisontellt lagda cylinderaxeln. Försök gjordes med 
en vanlig glasburk med inslipad propp. Emellertid visade det sig, att metoden 
hade vissa olägenheter. Det är svårt att åstadkomma nöjaktigt tät tillslutning av 
burken, vidare är glas ej tillräckligt hållbart. N är massan innehåller grov sten, 
blir en glasburk lätt sönderslagen.

En apparatur för extraktionen konstruerades, där dessa olägenheter icke före
komma. Ett cylindriskt kopparkärl tjänst
gör som extraktionskärl (fig. 1). Detta täc
kes av ett löst påsittande metallock. Vid 
extraktionen införes kärlet i en metallhål- 
lare, som roterar kring en vertikalt ställd 
axel.

Vid utförandet av en extraktion sättes 
kärlet i rotation, omväxlande i båda rikt
ningarna, sålunda omkring 3 sekunder i en 
riktning, därefter under 3 sekunder i mot
satt riktning o. s. v. Vid den regelbundet 
återkommande accelerationen och retarda- 
tionen framkallas en rörelse av mineralkor
nen relativt varandra, som är tillräckligt 
kraftig för att avlägsna det bensololösliga 
ytskiktet, men som inte är kraftig nog att 
åstadkomma någon sönderdelning av det 
mineraliska materialet.

Det har visat sig vara lämpligt, att med 
de på fig 1 angivna dimensionerna hos ex- 
traktionskärlet, giva detta en högsta rota
tionshastighet av ungefär 700 varv/min. 
Omkastningen av rotationsriktning åstad-

Fig. 1. Extraktionskärl.

Fig. 1. Container for the extraction.



Fig. 2. Filtrertratt med anordning för 
tryckfiltrering.

Fig. 2. Filter funnel with device for f i l
tering under pressure.

Fig. 3. Föraskningsugn.

Fig. 3. Furnace fo r combustion o f organic 
matter.

kommes genom en av en impulsgivare manövrerad strömvändare, som med be
stämda tidsintervall kastar om två av faserna på den vid försöket använda tre
fasmotorn.

Lösningsmedlet passerar vid varje riktningsändring genom massan, samtidigt 
som mineralpartiklarna gnidas mot varandra. På detta sätt extraheras tjäran 
snabbt. Uppvärmning är icke nödvändig, men förkortar extraktionstiden. Under 
pågående extraktion äger ingen uppvärmning rum.

Ingen påvisbar kornstorleksförminskning har iakttagits hos mineralmassan. 
Siktkurvor erhållna före och efter en extraktion ha varit identiska inom för- 
söksfelen.

Man kan lätt avgora, om en extraktion är fullständig genom att granska ste
narnas ytor. Dessa äro vid fullständig extraktion alltid mörkfärgade, men fria 
från vidhäftande småpartiklar.

När extraktionen är fullbordad, sugfiltreras bensolen genom ett Schleicher- och 
Schiillfilter nr 575. Som filtrertratt användes en biichnertratt av jenaglas eller en 
specialkonstruerad metalltratt, vilken även är användbar för tryckfiltrering. Den 
senares konstruktion framgår av fig. 2.



På filtret samlas kvantitativt efter tre till fyra dekanteringar de bensololösliga 
tjärämnena, praktiskt taget all filler samt en del av de finare mineralpartiklarna. 
Filtret med därpå samlat stoft torkas vid n o °  under 5— 10 min, varefter stoftet 
försiktigt överföres till en kvartsskål och insättes i en föraskningsugn (fig. 3).1 
Ugnen täckes med ett lock av rostfri plåt. Luften kan komma in i ugnsrummet 
genom en springa mellan lock och ugn. Temperaturen i ugnen hålles vid omkring 
450°, mätt i kvartsskålens botten. När alla organiska ämnen avlägsnats, vilket 
man lätt kan se på massans färg, väges kvartsskålen efter avsvalning i exsickator. 
Därefter upphettas den ånyo, får svalna och väges. Detta upprepas tills vikten 
blir konstant. Under tiden torkas stenmaterialet i extraktionskärlet vid n o °  och 
väges. Skillnaden mellan det ursprungliga provets vikt och den sammanlagda 
vikten av mineraliskt material ( =  det i extraktionskärlet befintliga torkade ma
terialet +  återstoden i kvartsskålen) är lika med den i provet varande tjärans 
vikt.2 Den tid, som åtgår för bestämning av tjärhalten på ett dubbelprov, är 
ungefär 3 timmar.

Den mängd prov, som tages till en bestämning bör rättas efter grovleken av sten
materialet i provet. Det har vid försök vid väginstitutet visat sig, att, när massan endast 
innehåller stenmjöl o— 5 mm, så är ca 300 g prov tillräckligt. N är makadam 5— 16 mm 
ingår i massan, är en invägning av ca 500 g lämplig. Vid en styckestorlek av 16— 35 mm 
bör man taga ca 1 kg av provet.

Man bör vid extraktionen använda så litet bensol som möjligt. För de finaste massorna 
är ca 400 ml tillräckligt och för de grövre ca 600 ml.

För att få filtret att ligga still i glastratten bör det vätas med vatten, innan fil tre
ringen börjar. Vid dekantering är det väsentligt att för varje ny tillsats av lösningsmed
let grundligt skaka om extraktionskärlet för att slamma upp olösta tjärämnen, så att 
de av vätskan föras med till filtret. Filler och fint mineralstoft föras även med av 
vätskan. En viss försiktighet bör iakttagas för att förhindra, att grövre material ham
nar på filtret. Det är lämpligt, att förse tratten med ett inlägg av siktduk med 1 mm 
maskstorlek, för att fånga upp grövre material, som råkar komma ut ur extraktions
kärlet.

Dekanteringen bör utföras sålunda, att man använder smärre kvantiteter tvättvätska 
i flera portioner, lämpligen 3—4 portioner om 200 ml. Den totala bensolåtgången 
kan minskas, om man tillvaratager filtraten och destillerar av bensolen, som ånyo an
vändes till extraktioner.

Användning av varm bensol påskyndar dekanteringen. Man bör undvika att andas in 
de giftiga bensolångorna, vidare bör man tänka på eldfaran.

En viss risk för explosion finnes, då man samtidigt torkar flera bensoldränkta prov 
i torkskåp. Bensol tänder på ytor, som äro varmare än 590°. I väl ventilerade tork
skåp torde explosionsrisken vara liten.

Man bör vid torkningen av filtret med kvarblivet stoft breda ut det på ett jämnt 
underlag. N ar stoftet överföres till kvartsskålen, bör man noga se till, att inga förluster 
uppstå. Det är lämpligt att ställa kvartsskålen på ett papper och samla upp det stoft, 
som eventuellt kommit ut på papperet.

Finnes mycket kol i tjäran, bör man vid glödgningen oröra om försiktigt med en 
kvartsstav. I allmänhet är det dock icke nödvändigt att röra om.

1 Den använda ugnen är konstruerad av A B Helios, Stockholm.
2 Ang. vatten och flyktiga beståndsdelar se sid. 5.



Diskussion av möjliga felkällor.

Varje bestämningsmetod är givetvis behäftad med vissa inneboende metodiska 
felkällor. En diskussion av dessa är särskilt i detta fall av stor vikt, emedan de 
material, som förekomma i vägbeläggningar, så starkt variera, att man ur ett 
begränsat antal försöksbestämningar icke kan vara fullt säker på metodens gene
rella användbarhet. Innan försöksdata över metodens tillförlitlighet framläggas, 
diskuteras i det följande möjliga systematiska felkällor. A v särskild betydelse 
är att klarlägga om mineralämnena lida någon viktförlust vid förbränningen, 
enär denna felkälla kan vara betydande. Detta spörsmål behandlas i ett särskilt 
kapitel.

Felkällor kunna bl. a. vara följande:

a) För litet prov i förhållande till makadamens styckestorlek,
b) Ofullständig extraktion.
c) Ofullständig förbränning av de bensololösliga ämnena.
d) Viktförlust av mineralämnena vid förbränningen.

a) Den första felkällan behöver icke förekomma, enär extraktionsmetoden 
tillåter användandet av tämligen stora prov utan att försökstiden nämnvärt ökas, 
blott extraktionskärlet är tillräckligt rymligt. Större prov än 3 kg torde ej behöva 
komma ifråga.

b) Ofullständig extraktion orsakar, att den bestämda tjärmängden blir för låg. 
Det är emellertid lätt att genom okulär besiktning av mineralpartiklarna avgöra, 
om tjärlagret är fullständigt avlägsnat.

Ohse1 har angivit en metod att befria mineralpartiklarna från de olösta tjär
ämnena genom kokning med såplösning. Försök gjordes även med denna metod. 
Det visade sig att de grövre stenarnas yta efter såpbehandling enligt Ohse hade 
samma utseende som efter extraktion enligt föreliggande metod. De bägge meto
derna äro i detta hänseende tydligen lika effektiva.

Samma inverkan som ofullständig extraktion har ett bristfälligt avlägsnande 
av det uppslammade organiska materialet från mineralbeståndsdelarna vid de
kanteringen. Det har emellertid visat sig, att när tvättvätskan är klar, inga orga
niska partiklar kunna iakttagas bland de oorganiska. Någon kvantitativ be
stämning av kvarstannande organisk substans har dock icke utförts.

c) Med sättet för tjärans framställning samt med de använda kolens beskaf
fenhet m. m. förändras såväl mängden som sammansättningen av de i bensol 
olösliga organiska ämnena.

Förbränningen av det organiska, bensololösliga materialet studerades närmare 
i några försök, varvid tjäran var från Stockholms gasverk. Detta är, liksom fler
talet moderna gasverk, utrustat med kammarugnar, vilka producera en tjära 
med relativt låg halt av i bensol olösliga ämnen.

Det konstaterades, att det var möjligt, att i luft förbränna dessa organiska 
ämnen i blandning med mineralpartiklar på en tid av ca 20 min. vid 550° C.

1 E. Ohse, Asphalt und Teer, 33. 441. 1933.



Vid 400° var den nödvändiga upphettningstiden omkring 30 min. De organiska 
substanserna i laboratorieberedda massor, som lagrats under 3 månader voro 
fullständigt förbrända på mindre tid än 35 min. vid 400°. Förbränningen antogs 
vara fullständig, när kvartsskålen, i vilken förbränningen skedde, med återstod 
av mineralpartiklar antagit konstant vikt. (0.1 g differens mellan två på varan
dra följande vägningar.)

Mängden bensololöslig organisk substans i den vid dessa försök använda tjäran 
bestämdes enligt DIN-normerna. Tjäran löses därvid i s. k. kristallbensol och 
det olösta frånfiltreras, tvättas omsorgsfullt och väges. Den ifrågavarande 
tjäran innehöll 4.4 % olöst. Vid extraheringarna användes emellertid teknisk 
bensol. En bestämning av det olösta vid användning av denna bensol gav en 
halt av 6.6 %.

Den använda kammarugnstjärans låga halt av bensololösliga produkter un
derlättar givetvis deras bortskaffande genom förbränning. För den skull gjordes 
några försök med bensololösliga ämnen härstammande från tjära, framställd i 
horisontalugnar. T vå sådana tjäror kommo till användning. Mängden olösligt 
var 23 .6 % resp. 29.4 %. Filler och tjära blandades, så att det bensololösliga kom 
att utgöra omkring 30 % av fillern.

Upphettnings- Tid för fullständig
temp. förbränning

Horisontalugnstjära från Sundsvall (S. V . 8849) 4000 4 tim.
» >* » » 5 5 0 °  1 .5 »

Horisontalugnstjära från Skövde (S. V . 8850) . .  4000 1.5 tim.
» » » » 5 5 ° °  5 °  m in -

Tiden för fullständig förbränning är här sålunda längre än vid användning 
av tjära från kammarugn. En tjärbestämning varar då motsvarande längre tid. 
Som vägtjäror användas numera ej normalt tjäror med så hög kolhalt, som i de 
vid försöket använda, varför man får betrakta dessa förbränningstider som 
gränsvärden, vilka aldrig uppnås i praktiken.

d) Den största felkällan hos metoden kan befaras uppkomma vid det fina 
materialets glödgning för avlägsnande av de organiska ämnena. Vid glödgningen 
förlorar den vid filtreringen erhållna massan i vikt, på grund av att de organiska 
substanserna förbrännas, men även på grund av kolsyreförlust från närvarande 
kalksten och vattenförlust från detta och övrigt oorganiskt material.

Metoden med glödgning har dock sedan länge praktiserats, men trots ivrigt 
sökande i litteraturen har författaren icke lyckats påträffa någon systematisk 
undersökning över förhållandena vid upphettningen. Numera torde man i all
mänhet föredra att bestämma mängden av organiska ämnen på ett särskilt prov 
genom förbränning i syrgasström eller på annat sätt och väg ning av den bildade 
kolsyran. DIN-normerna föreskriva sådant förfarande.

Förbränningen av det organiska materialet i föraskningsugn i luft är lätt ut- 
förbar och fordrar färre manuella operationer. För den skull är detta förfarande 
mera lämpat för snabba bestämningar av tjärhalten.



I syfte att närmare klarlägga frågan om viktförlusten vid förbränning hos 
stenmaterialet ha vissa undersökningar utförts, för vilka redogöras å sid. 26 
och följande.

A v dessa undersökningar framgår, att man oftast kan begränsa förlusterna till 
mindre än en procent av de vid förbränningen av de organiska substanserna 
närvarande mineraliska ämnenas vikt. Den senare är i tjärbetong i allmänhet min
dre än tio procent av massans eller beläggningens vikt. Viktförlusten, beräknad i 
procent av den ursprungliga beläggningens vikt blir då under glödgningen högst 
0.1 %. Bestämningen av tjärhalten blir därigenom behäftad med ett procen
tuellt fel, som ligger mellan gränserna 1.3 och 3 % av tjärhalten, vilket kan 
anses vara tillfredsställande. Äro större mängder mineralämnen närvarande, 
stiger felet, men förblir i de flesta fall tämligen måttligt. Man har en möjlighet, 
att till stor del eliminera detta fel, genom att bestämma glödgningsförlusten på 
det stenmaterial, som kommit till användning vid beläggningens framställning 
och införa en korrektion för förlusten.

I tvivelaktiga fall och vid noggrannare bestämningar bör man direkt bestämma 
mängden av olöst organiskt material genom organisk elementaranalys enligt 
DIN-normerna.

Undersökningar av metodens noggrannhet.

I en laboratorieblandare blandades och tillverkades beläggningsmassor av tjära, 
sten och stenmjöl. De ingående materialen vägdes upp med en noggrannhet av 1 g. 
Total vikten massa var omkring 4 kg. Osäkerheten i vägningen kunde ge upphov 
till ett fel, ej överstigande 0.6 % av tjärmängden, för de massor, som hade den 
lägsta halten. För dem, som hade den högsta tjärhalten, översteg vägfelet ej 
0.2 %. Vägningarna vid analysen av tjärhalten gjordes på 0.1 g när.

Tre olika typer av massor framställdes, svarande mot topplager, mellanlager 
och bottenlager. Blandningen skedde i en laboratorieblandare. Det visade sig 
emellertid att endast de mot topplager svarande massorna voro tillräckligt väl 
definierade. De övriga massorna kunde ej framställas med tillräcklig homoge
nitet i den tillgängliga biandaren.

För den skull äro endast analyssiffrorna från de massor medtagna, som svara 
mot topplager. Dessa bereddes av stenmjöl och tjära.

En viss osäkerhet i blandningsresultatet måste alltid göra sig gällande. För att 
i möjligaste mån oskadliggöra dess inflytande användes vid tjärbestämningen 
relativt stora kvantiteter massa. Temperaturen vid blandningen var för vissa 
massor 70°, för andra 6o°. Resultatet av tjärbestämningarna äro givna i tabell 1. 
Med ett par undantag äro de funna värdena på tjärhalten lägre än de ur inväg- 
ningarna beräknade. Differensen uppgår i medeltal till 1.7 % av tjärhalten. I 
någon mån kan detta tillskrivas ofullständig extraktion. Den största delen av 
underskottet beror säkerligen på två orsaker: Bortrinning av någon tjära under 
tiden mellan massans beredning och analysens utförande, samt bortgången av 
flyktiga ämnen från den varma massan under och strax efter blandningen.



Tabell i .  Bestämning av tjära i en blandning av tjära och sten
mjöl blandade i laboratorieblandare.

Blandnings-
temperatur

Provets vikt 

g

Invägd tjära

%

Mängd 
mineralstoft 

på filtret 

g

Funnen tjära

%

Skillnad mellan in
vägd och funnen 

mängd tjära i procent 
av tjärh alten1

354. t 4-17 2 3 1 4.06 — 2.6
287.8 4 .17 17-3 4-11 — 1.4
370.1 5-93 28.3 5.96 +  0.5
336.0 5-93 25-5 5.70 — 3-9
39»-8 7.96 22.4 7.80 — 2.0

70° C 37 r.o 7.96 22.0 7 88 — 1.0

36 r.5 9-73 26.4 9.71 — 0.2

35 2-4 9-73 26.0 9.65 — 0.8

349-7 12 .3 1 20.8 12.22 — 0.7
410.4 12 .3 1 24.9 12 .17 — 1.1

334-1 14 .0 1 24.1 13-77 — 1 -7
405.4 14.01 34-9 I3-7 I — 2.1

370.2 3-96 18 .1 3-75 -  5-3
364.6 3-96 17.2 3.80 — 4.0

375-1 6.05 22.8 6.08 +  °-5
6o° C 353-7 6.05 19.4 5.85 -  3-3

258.4 8.26 16.3 8.12 — 1-7
3 16 .1 8.26 23.8 8.03 — 2.8
292.7 9-94 20.9 9.87 — 0.7

279-3 9-94 17.6 9 95 +  0.1

Det enda sätt, varmed man kan undvika de två sistnämnda effekterna, är att 
utföra blandningen i extraktionskärlet utan användning av värme. Blandningen 
blir härvid mycket ofullständig och stenmaterialet blir icke i samma grad, som 
i varmblandade massor överdragna med bensololösliga organiska ämnen. Metoden 
har dock sitt värde, som en ytterligare prövning av extraktionsförfarandet. Re
sultatet av dessa försök finnas i tabell 2.

Massorna av mellanlager och bottenlager extraherades även och deras tjärhalt 
bestämdes. Medelst okulärbesiktning konstaterades, att allt bensololösligt var 
avlägsnat från stenmaterialet. Även i övrigt förlöpte tjärbestämningen utan stör
ningar. Resultaten kunna dock icke användas som belägg för den använda extrak- 
tionsmetodens noggrannhet på grund av dessa massors bristande homogenitet.

Alla resultat ha i viss mån korrigerats för viktminskning av stenmjöl och kalk- 
stensfiller genom multiplicering av glödgningsåterstoden med faktorn 0.008 och 
genom att lägga den erhållna produkten till glödgningsåterstodens vikt. Korrek-

1 Korrektion införd för stenmjölets och ifillerns viktminskning vid förbränningen av organisk 
substans med — 0.8 °/o av den mineraliska återstoden.



Tabell 2. Bestämning av tjära i en blandning av tjära och stenmaterial, 
blandade i extraktionskärlet.

B l a n d n i n g Provets vikt 

§

Invägd tjära

%

Funnen tjära1

%

Stenmjöl +  tjära 372.1 5.8 7 6.00

3 2 r-7 6.75 6 .8 1

324 5 7-54 7.59

Makadam 5 — 16 -f- ca 3 % filler 429.1 3-94 3-96
438.0 5-43 5.50

443-5 6.76 6.80
500.8 7.42 7-43

Makadam 16— 35 +  ca 3 % filler 5090 3.08 3.09
508.5 3.22 3.23
510.4 4.02 4.03
510.9 5.00 5.02

tion en varierade mellan de ungefärliga gränserna i.o % och 0.4 % av den i 
massan ingående tjärans halt. Det förra talet gäller massor med den lägsta tjär
halten, det senare sådana med högsta tjärhalten.

Som slutsats kan sägas, att den nu beskrivna extraktionsmetoden lämpar sig 
för extraktion av tjära ur vägbeläggningsmassor, när vikt lägges på ett snabbt 
utförande. De uppstående systematiska och tillfälliga analysfelen äro av den 
storleksordning, att de icke kunna anses som störande, när hänsyn tages till den 
relativt ringa grad av definition i sammansättning, som de i praktiken använda 
massorna äga. I allmänhet torde man kunna uppskatta avvikelsen från den verk
liga halten av tjära till mindre än 2 procent av den funna tjärprocenten.

1 Se not på föreg. sida!



FILTRERING AV EXTRAKT AV 
ASFALTMASSOR

E n Ä R  D E T  visade sig, att den metodik, som utarbetats för tjärbeläggningar, 
möjliggör en snabbt utförd isolering av mineraliskt material, kunde man vänta, 
att en liknande metodik skulle vara lämplig för samma ändamål även för asfalt
beläggningar. A v de försök, som utfördes, framgick emellertid, att upplösningen 
av sådan beläggningsmassa visserligen gick mycket snabbt i den roterande be
hållaren, men att svårigheter uppstodo, när asfaltlösningen skulle filtreras.

I det följande redogöres för undersökningar, som utförts i syfte att klarläggä 
filtreringens lämplighet, när det gäller att isolera mineralmaterial ur asfaltlös
ningar. Dessa äro kända att vara svårfiltrerade.

Metoder att isolera mineralpartiklar ur 
asfaltlösningar.

Man isolerar stenmaterial från en asfaltlösning med hjälp av tre metoder: 
dekantering, filtrering och centrifugering. Mycket ofta föregås filtrering och 
centrifugering av dekantering.

Uteslutande genom filtrering sker separation av asfaltlösning och mineraliskt 
material i extr aktions apparater enligt Soxhlet och därmed besläktade typer. Fil
treringen går mycket långsamt, varför extraktionstiden kan bli ganska lång, ända 
upp till flera dygn. Topekamassor brukar man dock kunna extrahera på fem 
timmar.

Wilson1 har beskrivit två metoder att skilja mineralmaterial från asfaltlös
ningar genom filtrering. Han använder vid den ena, långsammare metoden ett 
vanligt pappersfilter, vikt på ett speciellt sätt, genom vilket, lösningen får själv- 
rinna. Lösningsmedlet är kolsvavla och metoden är avsedd att användas när den 
upplösta asfalten skall tillvaratagas och undersökas.

Wilsons2 andra metod består i filtrering under vakuum genom kiselgur- (Ber-
kefeld-)filter. Som lösningsmedel användes tetrakloretylen (tetrakloreten) C 2C l4.
För att åstadkomma filtrering av svårfiltrerbara lösningar, särskilt av trinidad- 
asfalt, använder Wilson ämnen, som underlätta filtreringen, såsom »filtercel»3. 
Detta innebär en nackdel vid bestämning av kornstorleken hos det mineraliska 
materialet, vilken dock enligt Wilson kan elimineras,.om man inför en viss kor
rektion. Denna metod synes vara snabb och arbeta tillfredsställande, men den 
kräver en tämligen invecklad apparatur. Själva extraktionen av asfaltmassan

1 D. M. Wilson, Journ. Soc. Chem. Ind. jo . 599. 19 3 1.
2 D. M. Wilson, Ibid .52. 579. 1933.
3 Preparat berett av diatomacéjord.



före filtreringen utföres i metallbägare utan tillförsel av värme. Asfaltens upp
lösning underlättas genom, att man då och då rör om i extraktionskärlet. Kall- 
extraktion är dock, utförd på detta sätt, en ganska tidsödande procedur.

Använder man enbart dekantering för att avskilja mineralstoftet, blir för- 
sökstiden ännu längre. Man brukar låta lösningsmedlet inverka på asfaltmassan 
under 3 dygn, varefter lösningen dekanteras. Det finaste materialet tillvarata- 
ges slutligen, antingen genom filtrering eller centrifugering.

När det gäller att isolera små mängder mineralstoft, vilket förekommer vid 
undersökning av asfaltprov eller fint asfaltbruk, filtrerar man vanligen genom 
ett filter av asbest i goochdegel.

I allmänhet äro de i litteraturen beskrivna metoderna ej särskilt snabba, när 
det gäller att isolera mineralpartiklar ur asfaltmassor, som innehålla grovt mate
rial. Den tämligen stora mängd, som man måste taga därav för att erhålla till
förlitliga värden på sammansättningen, ökar nämligen i allmänhet ganska mycket 
tiden för extraktionen och isoleringen.

Filtreringsförlopp och filtereffekt.

I allmänhet kan sambandet mellan filtreringstid och mängden filtrat anges ge
nom en kurva av det förlopp, som fig. 5 visar.

Den ovanstående kurvtypen uppstår genom många samverkande faktorer, 
såsom förändringar i filtret, dess tilltäppning, bildning av ett skikt av stoft på 
och i filtret, en s. k. filterkaka, filtereffekt o. s. v.

Filtereffekten gör sig gällande i vätskor, som äro fria från uppslammat stoft, 
och består däri, att filtreringshastigheten ständigt minskas. Den är särskilt stu
derad av Simon och Neth.1 Den närmast till hands liggande förklaringen till fil
tereffekten2 är, att den filtrerade vätskan, trots sin skenbara frihet från uppslam
made partiklar, i själva verket innehåller sådana, som vid filtrering täppa till

Fig. 5. K urva över sambandet mellan 
filtratets volym och 

filtreringstiden.

Fig. 5. The relation between volume of 
filtrate and the time of filtering.

1 A. Simon och U. Neth, 2 . anorg. Ch. 168. 221. 1927.
2 B. F. Ruth, Ind. Eng. Chem. 27. 806. 1935.



filtret. Mehner1 anser att det är möjligt att förklara filtereffekten genom anta
gandet, att det i filtret utvecklas gas, som varit löst i vätskan. Simons och Neths 
försök visa dock, att båda dessa förklaringsgrunder icke äro tillräckliga.

Asfaltlösningar, beredda av askfri asfalt, visa en utpräglad filtereffekt. Om 
det använda filtret är tillräckligt finporigt, avtar filtreringshastigheten tämligen 
snabbt och blir slutligen så liten, att genomrinningen praktiskt taget avstannar.

Under loppet av de undersökningar, som nedan beskrivas, befanns det, att fil
tereffekten var mera utpräglad hos lösningar som framställts genom extraktion 
av gamla beläggningar och mest i trinidadasfaltupplösningar. I det sista fallet 
är den dock starkt överlagrad av verkan av närvarande fint mineralstoft, som 
täpper till filtret och bildar en filterkaka.

Försök med lösningar av asfalt i olika lösningsmedel.

För att erhålla en uppfattning om mineralfria asfaltlösningars filtrerbarhet 
gjordes en del orienterande försök med några olika lösningsmedel: kolväten, 
hydrerade kolväten, klorerade kolväten och kolsvavla.

Filtreringen utfördes i en biichnertratt av glas. Som filter användes Munktell 
nr ioo. Filtret vättes med lösningsmedlet, ett vakuum anbragtes och lösningen 
hälldes i filtrertratten. I förstone gick lösningen tämligen snabbt igenom, men 
hastigheten minskade vanligen fort och filtreringen omöjliggjordes sedan på 
grund av gas(luft?)-utveckling i filtret.

A v de prövade lösningsmedlen befanns a-^-dikloretylen (i, 2-dikloreten) ge 
de lättast filtrerbara lösningarna. Därnäst komma kolsvavla och tetrakloretan. 
övriga prövade lösningsmedel ge lösningar, som äro svårare att filtrera. Endast 
de tre nämnda lösningsmedlen gåvo lösningar, med vilka filtrering kunde genom
föras under de givna försöksbetingelserna.

Försök med lösningar av asfalt i oc-/9-dikloretylen 
och med olika filtertyper.

Härvid användes den på sid. 8 beskrivna apparaten. Filtreringen skedde med 
pålagt lock under tryck. Tryckfiltrering är lämpligare än sugfiltrering, enär den 
del av filtereffekten, som åstadkommes genom inverkan av den i filtret utveck
lade gasen, då minst gör sig gällande.

På filtrertrattens silplatta placerades alltid ett tjockt, poröst pappersfilter eller 
ett bomullstyg för att åstadkomma, att filtreringen ägde rum genom filtrerpapp- 
rets hela yta och inte endast genom de delar, som befunno sig omedelbart över sil- 
plattans hål. Trycket hölls vid filtreringens början alltid lågt och stegrades sedan 
långsamt till 2 eller 3 atmosfärers övertryck. Variationerna i trycket betydde i 
allmänhet mycket mindre än de stora variationerna i filtreringsmotstånd, var
för det icke var nödvändigt att eftersträva någon större konstans i trycket.

1 W. Mehner, Die chem. Fabrik. 10. 2. 1937.



a. Filtrering av asfaltlösningar, fria från mineraliskt material.

Till dessa försök användes en asfalt från AB Nynäs-Petroleum med penetra
tion 50. Dess askhalt var <  0.05 %. Karbenhalten (olösligt i koltetraklorid) var 
0.2 %. Lösligheten i kolsvavla var 100 %.

Vid alla filtreringsförsök vättes filtret med lösningsmedlet, innan den lös
ning, som skulle filtreras, hälldes i tratten. De första 25 ml vätska, som gingo 
genom filtret, räknades vanligen icke in i den uppmätta volymen.

Försök med filtrering genom tätt papper sfilter.
Filter: Schleicher och Schiill nr 575, härdat filter.

100 ml lösning gick igenom filtret på 20 sek. Filtreringshastigheten avtog 
snabbt och lösningen kom slutligen ut genom trattröret endast droppvis. Ytterli
gare 100 ml hade runnit genom på 10 min. Vid denna tidpunkt var fil treringen 
mycket långsam.

De 200 ml, som hade runnit genom filtret, filtrerades genom ett filter av sam
ma slag efter 20 timmars förlopp. På 5 sekunder hade hela vätskemängden pas
serat filtret.

Upprepade försök med filtrering genom samma slag av filter och omedelbart 
därpå följande filtrering av filtratet genom ett nytt sådant filter gav vid handen, 
att filtreringsmotståndet vid den första filtreringen snabbt ökades, men att det 
vid omfiltreringen förblev litet.

Försök med filtrering genom porösare filter.
Filter: Munktell nr 100. Betydligt genomsläppligare än föregående filter.

En liter lösning filtrerades. De första 800 ml gingo utan tryck igenom på 7^ 
sek., de sista 200 ml med obetydligt tryck på 5 sek.

A v en annan upplösning gingo 200 ml under något tryck igenom på 4 sekun
der. Det är tydligt, att filtrermotståndet i detta fall är mycket litet.

Försök med filtrering genom två filter.
Filter1 : Schleicher och Schiill nr 575 +  Munktell nr 100. Härdat filter +  poröst 
filter.

En större mängd 10 % lösning bereddes. En del därav filtrerades genom Schlei
cher och Schiill nr 575 ensamt. 125 ml gingo igenom på 1 min. 10 sek. A v denna 
mängd rann den största delen igenom under första halva minuten. Efter en minut 
var filtrerhastigheten redan mycket liten.

En annan del av lösningen filtrerades genom ett sammansatt filter bestående av 
Schleicher och Schiill nr 575, på vilket ett Munktellfilter nr 100 hade anbragts. 
125 ml rann igenom på 10 sek och 300 ml på 20 sek.

Det överliggande porösare filtret förändrar tydligtvis vätskan därhän, att den 
kan passera genom det täta, härdade filtret utan något större motstånd.

1 Filtren nämnas här och i fortsättningen med det understa filtret först.



Försök med olika koncentrationer.
Filter: Schleicher och Schiill nr 575 +  Munktell nr 100.

För att erhålla en uppfattning om filtrerhastighetens beroende av koncentra
tionen gjordes även försök med filtrering genom ovannämnda filtra med en 5 % 
och en 15 % lösning. På 25 sek. passerade 625 ml filtret av den 5 %-iga lös
ningen. A v den 15 %-iga lösningen runno på 15 sek. 200 ml igenom filtret.

Jämföras de asfaltmängder, som finnas i de genom filtren passerade lösning
arna, finner man, att en asfaltmängd på 30 g passerade filtret på 25, 20 eller 15 
sek. beroende på, om lösningens koncentration var 5, 10 eller 15 %. Härav synes 
det framgå, att om man önskar tvinga igenom en viss mängd asfalt genom filtret 
på kortast möjliga tid, så bör man välja en mera koncentrerad lösning. Skillnaden 
i hastighet är emellertid obetydlig i förhållande till de stora skillnader i filtre- 
ringshastighet, som uppstå vid användning av olika filtra och vid bildning av 
filterkaka, då asfaltlösningen innehåller mineralstoft.

Asfaltlösningarna ha sålunda visat en starkt utpräglad filtereffekt vid använd
ning av finporiga filter. Detta beror sannolikt på, att lösningarna innehålla upp
slammade, ej helt lösta asfaltartade partiklar. I normenlig (karbenfattig) asfalt 
är mängden av de ämnen, som icke lösas av måttliga mängder lösningsmedel, 
ganska liten, endast bråkdelar av en procent. Även tjära innehåller i lösnings
medel svårt lösliga ämnen. Tjärlösningarna äro trots detta lättfiltrerade.

De olösta ämnena i tjära uppfångas på filtret, men synas icke utöva någon 
hämning av filtreringen skild från den, som andra finkorniga partiklar utöva, 
under det att de svårlösliga ämnena i asfalt synas ha en mera specifik verkan, 
som kommer till synes, då filterporerna bli små, av storleksordningen 1 — 2 ju. 
Det är sannolikt, att partiklarna på grund av sin form filta ihop sig och på detta 
sätt täppa till porerna. För övrigt bör erinras om, att filtereffekten ej ens i rena 
vätskor kan sägas vara fullt klarlagd.

b. Filtrering av extrakt av asfaltmassor och asfaltbeläggningar.

Vid filtrering av asfaltlösningar innehållande fina mineralpartiklar ökar fil- 
trermotståndet starkt. Filtret täppes till av dessa partiklar. Vidare bildas ovanpå 
filtret och i dess övre delar en filterkaka. Denna tjänstgör under den fortsatta 
filtreringen som ett filter.

Det mineralstoft, som finnes i asfaltmassor, är tillräckligt fint för att bilda 
ett filter med porer så fina, att de understiga den kritiska porvidden för stoft
fria asfaltlösningars filtrerbarhet. Det gäller därför vid filtrering av stofthaltiga 
asfaltlösningar i första hand att förminska eller förhindra bildning av filter
kaka.

Vid försöken var den första åtgärden i denna riktning att dekantera lösningen 
från extraktionskärlet ned i filtrertratten så försiktigt, att största delen av det 
fina materialet stannar kvar i kärlet. Tvättning av mineralmaterialet skedde



genom försiktig dekantering. För att ytterligare försvåra filterkakans utbildning, 
ställdes ovanpå filtret en låg glasskål på små fötter. I denna hamnade vid dekan- 
teringen största delen av det fina material, som följde med ner i filtrertratten.

Dessa försiktighetsmått voro dock icke nog. För att ytterligare underlätta 
filtreringen gjordes försök att fördela det fina stoftet i filtret så mycket som 
möjligt. För den skull byggdes filtret upp av ett antal olika delfilter. Närmast 
silplattan placerades alltid ett tjockt pappersfilter, eller en tjock duk, för att i 
möjligaste mån fördela filtreringen över det ovanliggande filtrets hela yta. Det 
senare bestod ofta av Schleicher och Schiill nr 575, som har en porositet av ca 
1.5 /j, och som visade sig släppa igenom endast obetydliga mängder av det fina 
materialet. Däröver lades Munktell nr 100. Sedan följde ett antal filter i olika 
kombinationer. Dessa kunna varieras på ett stort antal sätt.

Ett tämligen stort antal försök gjordes med olika filter i olika kombinationer. 
Många av dessa försök lyckades väl, många misslyckades helt.

Resultaten av filtreringsförsöken voro icke alltid entydiga. Vid upprepning 
av ett försök, som lyckats, under skenbart samma omständigheter, hände det ofta 
att det nya försöket misslyckades. Delvis kan detta ha berott på, att den mängd 
fint material, som hamnat på filtret i det senare försöket, varit större än i det 
första.

Det skulle föra för långt att beskriva alla utförda försök. Här nedan skall 
endast nämnas några av försöken, huvudsakligen dem, där filtreringen tog en 
måttlig tid i anspråk och där filterkombinationen var relativt enkel.

De filter, som slutgiltigt kommo till användning, utöver de nämnda voro: 
Schleicher och Schiill nr 5891 (något porösare pappersfilter än Munktell nr 100), 
Schleicher och Schiill 520 b (ett mycket poröst pappersfilter), 3 st. bomullstyg
sorter, i det följande kallade duk 1, duk 2 och duk 3. Duk 1 hade 3 maskor/mm, 
dess vikt var 200 g/m2. Duk 2 hade 2 maskor/mm, dess vikt var 150 g/m2. Duk 
3 hade 2 maskor/mm, dess vikt var 100 g/m2.

Dukarnas fria maskvidd var väsentligt större än diametern på de partiklar, 
som uppfångades. Urvalet av filter och dukar var inte helt systematiskt utan 
var beroende på, vad som vid tidpunkten för deras inköp fanns tillgängligt 
i handeln.

Det på filtren samlade mineralmaterialet avlägsnades därifrån genom för
siktig borstning. Inne i själva filtren stannade emellertid en del stoft kvar, som 
inte gick att avlägsna. Genom mikroskopisk undersökning fastställdes, att detta 
alltid bestod av mycket fint material. Kornstorleken översteg sällan 30 ju.

För att kunna ta detta material med i räkningen vägdes de torkade filtren före 
och efter försöket. Vid den efterföljande siktanalysen togs denna mängd med i 
räkningen, i det den lades till den mängd, som passerade den finaste sikten. I 
allmänhet stannade omkring 1 g kvar i filtren.

Den vid filtreringen i duken bildade filterkakan verkade som ett under filtre
ringens gång alltmer tätnande filter. Dukarnas och de porösa filtrens huvudsak
liga uppgift var att fördela det uppfångade stoftet så, att ingen tät filter
kaka kunde bildas. Denna uppgift kunde de endast fylla, om mängden av fina



partiklar, som anlände till det sammansatta filtret icke var för stor. Försök gjor
des med filtra uppbyggda av ett mycket stort antal dukar, men detta visade sig 
inte vara till någon större nytta.

En ny svårighet yppade sig under försökens gång. Om skillnaden i porositet 
mellan olika filtrerpapper eller dukar var för stor, uppkom det mellan dem en 
mer eller mindre kompakt filterkaka, som hindrade filtreringen. För att undvika 
detta bör skillnaden i porositet mellan de olika filtren vara sådan, att porosi- 
teten gradvis avtar från det övre filtret till det undre. Under nuvarande för
hållanden är sorteringen av filterdukar tämligen liten. Någon slutgiltig kom
bination av filter har därför ej kunnat bli utprovad.

En annan omständighet, som under filtreringens gång bidrar till att öka filtrer- 
motståndet är, att ett redan uppfångat korn lämnar sin plats och ånyo fastnar i 
en dittills fri kanal, som det täpper till. Denna effekt går inom filtrertekniken 
under namn av »The scouring effect».

Försök med filtrering av extrakt av topekamassa.
Filter: i st. Schleicher och Schiill nr 575, 1 st. Munktell nr 100, 1 st. Schleicher 
och Schiill nr 520 b, 2 st. duk 2.

Lösning: 250 g topeka i 350 ml dikloretylen.
Lösningen dekanterades ned i filtrertratten, varefter trattens lock sattes på 

och trycket släpptes på. Filtreringen tog en tid av 3 minuter. Tvättningen, genom 
dekantering och filtrering, varade i 27 minuter.

Ovanstående försök var alltså ganska tillfredsställande.
Det visade sig emellertid under försökens gång, att äldre asfaltbeläggningar ge 

mera svårfiltrerade upplösningar än nytillverkade, icke utlagda massor. Från 
väginstitutets provväg på Lidingön (S. V. meddelande nr 47) togs ett prov av en 
topekabeläggning. Dess ålder var vid provtagningen 7 år:

Försök med filtrering av extrakt av topekabeläggning från 
väginstitutets provväg på Lidingön.
Filter: 1 st. Schleicher och Schiill 575, 1 st. Munktell nr 100, 2 st. duk 2. 

Lösning: 200 g av ovannämnda beläggning i 300 ml dikloretylen.
Efter det trycket släppts på, rann någon ml lösning genom filtret. Därefter 

gick filtrerhastigheten snabbt ned och lösningen kom ut ur trattröret droppe för 
droppe.

Försöket avbröts efter 20 minuter, då det var tydligt, att det skulle taga flera 
timmar, innan all lösning runnit genom filtret.

Försök med filtrering av extrakt av gjutas falt.
Filter: 1 st. Schleicher och Schiill nr 575, därefter 1 st. Munktell nr 100, sedan 
4 st. Schleicher och Schiill nr 5891, därpå 3. st. Schleicher och Schiill nr 520 b, på 
dessa följde 2 st. duk 1, sedan 4 st. duk 2 och till sist 3 st. duk 3.



Lösning: Gjutasfalt 200 g i 300 ml dikloretylen.
Filtreringstiden var 45 min. och tvättningen tog två timmar i anspråk. Mineral

stoft var fördelat i tygerna och i 520 b. Vid övergång från grövre till finare duk 
hade en filterkaka bildats, liksom även på 520 b. Något mineralstoft passerade 
igenom filtret.

Vid några misslyckade försök visade det sig, att mineralstoft fanns fördelat i 
dukarna, och att det på det översta av Schleicher och Schiill nr 5891 bildats en 
filterkaka. Skillnaden i filtrerhastighet visade sig vara mycket beroende på 
mängden av fint material, som följde med dikloretylenlösningen vid dekante- 
ringen från extraktionskärlet.

Ju mera mineralstoft, som följer med lösningen ned på filtret desto långsam
mare går filtreringen. Emedan en stor mängd fint material fångas upp och bildar 
en filterkaka på ytan av de tätare filtren, kunde det tänkas, att en uppdelning av 
filtreringen i två steg skulle kunna underlätta filtreringen. Uppdelningen skulle 
ske på sådant sätt, att man först filtrerade genom ett grovt, sammansatt filter, 
sedan genom ett fint, sammansatt filter.

Försök med tvåstegsfiltrering av extrakt av gjutasfalt.
Filter: Vid första filtreringen: 2 st. Schleicher och Schiill nr 520 b, 2 st. duk 1, 
2 st. duk 2 och 3 st. duk 3. Vid andra filtreringen: 1 st. Schleicher och Schiill nr 
575, t st. Munktell nr 100, 4 st. Schleicher och Schiill nr 5891 och 2 st. 520 b. 

Lösning: 200 g gjutasfalt i 300 ml dikloretylen.
Den första filtreringen skedde på 12 minuter och tvättningen var någorlunda 

lätt utförd.
Filtreringen av filtratet tog 15 minuter och tvättningen gick bra. En filterkaka 

hade bildats mellan 520 b och 5 891, men den förhindrade icke filtreringen.
Samma filtreringsförsök upprepades under användning av en gjutasfalt, där 

halten av trinidad épuré var 50 % (S. V. 5254). Filtreringen tog mycket lång 
tid i anspråk. Vid andra försök, där dekanteringen utfördes med stor omsorg, 
gick tvåstegsfiltrering tämligen lätt att utföra.

Försök med filtrering och efterföljande centrifugering av ett extrakt 
av ovan nämnda topekabeläggning från Lidingön.

Filter: 1 st. Schleicher och Schiill nr 520 b, 1 st. duk 1, 2 st. duk 3.

Lösning: 200 g beläggning i 300 ml dikloretylen.
Fil treringen tog 30 minuter i anspråk och den efterföljande tvättningen 25 

minuter. Den sammanlagda volymen av filtrat och tvättvätska var omkring 0.8 
liter.



Den använda centrifugen var en Corda-ccntrifug. Dess rotationshastighet var 
3 ooo varv/min., svarande mot ett tyngdkraftfält 500 gånger starkare än jordens. 
Centrifugrörens sammanlagda rymd var 0.4 lit. För den skull måste centrifuge- 
ringen ske i två omgångar. Varje gång tog centrifugeringen en tid av 40 minuter, 
fyllning och tömning av kärlet inräknade. Själva centrifugeringen varade endast 
några minuter. Vid användning av en tillräckligt rymlig centrifug bör man allt
så kunna utföra filtrering och centrifugering på en sammanlagd tid av 1 K timme.

Vid centrifugeringen slungades allt uppslammat material ut till centrifugkär- 
lens botten, och bildade där en sammanhängande massa. Det var ingen svårighet 
att dekantera av den ovanvarande lösningen. Tvättning skedde genom förnyad 
centrifugering och dekantering av tvättvätskan. Vikten av det uppfångade fina 
materialet var i detta fall 3.29 g.

Det visade sig alltså, att det var ändamålsenligt att centrifugera ett filtrat efter 
filtrering genom poröst filter.

Med ledning av försöken utformades slutligen en Metod för filtrering av ex
trakt av asfaltbeläggningar, den metod, som synes mest lämplig. Såsom ett exem
pel på denna metod beskrives:

Filtrering av extrakt av gjutasfalt.

Filter: 1 st. Schleicher och Schiill 520 b, 2 st. duk 1, 2 st. duk 2, 2 st. duk 3.

Lösning: 200 g gjutasfalt (S. V. 5254) i 300 ml dikloretylen.
Försöket utfördes på följande sätt:
200 g av gjutasfalten extraherades med 300 ml dikloretylen i den extraktions- 

apparat, som tidigare beskrivits i samband med tjärextraktionerna.
Extraktionen var fullbordad på 20 minuter. Därefter fick extraktionskärlet 

stå orört under en timme, för att ge det fina materialet tillfälle att sätta sig. Lös
ningen dekanterades försiktigt ned i filtrertratten. Den fick därvid rinna ned 
på den på filtret placerade glasskålen. Vid tvättningen hälldes dikloretylen ned 
i extraktionskärlet, som kraftigt skakades om, varefter det fick stå orört i några 
minuter. Tvättvätskan dekanterades ned i filtrertratten. Filtreringen gick där
efter snabbt vid användning av något tryck. Det fina material, som fanns på 
glasskålen i filtrertratten spolades ner på filtret och skålen själv spolades ren, 
efter det att materialet i extraktionskärlet hade blivit tvättat. Pappersfilter och 
dukar torkades och borstades rena. Vid granskning av filtren visade det sig att 
filterkakor hade bildats på duk 2 och 520 b. Filtratet centrifugerades på be
skrivet sätt.

Filter och dukar innehöllo 1.26 g stoft. Det genom centrifugering erhållna 
materialet vägde 5.22 g. Totala mängden mineraliskt material var 177.20 g.

Den sammanlagda tiden för stenmaterialets isolering var 3 timmar och 20 mi
nuter. Den hade minskats med 40 minuter, om en 1 -liters centrifug hade funnits 
tillgänglig.



Naturasfalt innehåller en mängd fint mineralmaterial, som försvårar filtre
ring. Försök med trinidadasfalt kunde genomföras på samma sätt som för 
gjutasfaltmassor. Filtrering och tvättning varade emellertid något längre, nära 
4 timmar.

Man kan draga den slutsatsen av de utförda försöken, att det är möjligt att 
med fördel använda endast filtrering för avskiljande av mineralpartiklar från 
extraktioner av asfaltmassor och asfaltbeläggningar., Extraktionen och efterföl
jande filtrering kunna anordnas, så att försökstiden blir någorlunda liten. Detta 
är sannolikt även fallet, när det gäller att avskilja mineraliskt material, som är 
mycket fint, vilket emellertid förutsätter, att man har ett filter, sammansatt av 
lämpligare material än det, som stod till buds vid de beskrivna försöken.

Försök ha gjorts med s. k. omvänd filtrering. Denna metod innebär, att den 
filtrerade vätskan pressas igenom filtret nedifrån och uppåt. Detta försvårar 
bildningen av filterkaka på filtret. Försöken visade, att filtreringen gick lättare 
för sig vid den omvända filtreringen, men vinsten uppvägdes av den omständ
ligare apparaturen och arbetstekniken.

För att man skall kunna förkorta filtreringstiden genom användning av po
rösare filtra tillgreps centrifugering för tillvaratagande av de finaste par
tiklarna. Centrifugering av extrakt innehållande grovt material är opraktisk och 
bör avgjort föregås av en filtrerings- eller dekanteringsprocess.

Filtrering med efterföljande centrifugering utfört i enlighet med det sista 
beskrivna försöket erbjuder påtagliga fördelar ifråga om isoleringens snabbhet i 
jämförelse med andra metoder. Ifråga om den manuella arbetstiden torde den 
vara likvärdig med de bästa av dessa metoder.1

I vissa fall önskar man bestämma den isolerade asfaltens egenskaper. De arbe
ten, som äro publicerade över asfaltens återvinning för bestämning av dess egen
skaper, ha kommit till varierande resultat beträffande lösningsmedlets inverkan. 
Det synes dock som bensol i detta fall vore lämpligt. För den skull ha försök 
utförts att filtrera bensolextraktioner av beläggningsmassor. Det visade sig att 
detta är möjligt, men försökstiderna bli längre.

Till slut ett påpekande om, att det av ekonomiska och andra skäl är lämpligt 
att söka återvinna använd dikloretylen. Den vid försöken använda dikloretylenen 
har återvunnits genom destillation, som är mycket lätt att utföra. Destillationen 
har skett under ständig inblåsning av kolsyra genom en fin kapillär. I de fall 
man velat väga den kvarvarande asfalten, har en vägd rundkolv använts.

1 I detta kapitel har redogjorts för försök att skilja asfalten från stenmaterialet med hjälp 
av filtrering. Det är också tänkbart att för ändamålet ainvända silning och centrifugering enligt 
följande metod, som prövats vid väginstitutet på den förut omnämnda svårfiltrerade topekan 
från Lidingön. Sedan prov av beläggningen upplösts, silades extraktet genom en siktduk med
0.075 mm fri maskvidd. A ll filler passerade därvid och ingen filterkaka bildades, varför sil- 
ningen gick mycket snabbt. Den passerande lösningen centrifugerades därefter, varvid mineral- 
partiklarna avskildes och tvättades på vanligt sätt. Försöket gick snabbt och syntes lova gott 
resultat.



VIKTFÖRLUST VID U PPH ETTN IN G  AV 
M INERALISKT MATERIAL

Viktförlust vid upphettning av kalksten 
(kalciumkarbonat).

V i d  U PPH ETTN IN G  av kalciumkarbonat, kalkstenens huvudbeståndsdel, avgi- 
ves kolsyra enligt reaktionsformeln:

C aC03 =  Ca O +  C02.
Detta medför en viktförlust vid upphettning. Viktförlusten är starkt tempera

turberoende av två orsaker, dels är kolsyreavgivningshastigheten beroende på 
temperaturen, dels är det maximala kolsyretrycket, jämviktstrycket, som kan 
uppnås när kalciumkarbonat avgiver kolsyra, temperaturberoende. Detta tryck 
är litet vid vanliga temperaturer och ökar med stigande temperatur.

När kolsyrans partialtryck i luften överstiger kalciumkarbonatets jämvikts- 
tryck vid en viss temperatur, kan ingen kolsyra utvecklas. Kolsyreutvecklingen 
börjar vid den temperatur, där jämviktstrycket över kalkstenen överskrider par
tialtrycket för kolsyran i luften. A v tabell 3, som är upprättad på grundval av 
bestämningar av Andrussow/  ser man, att kalciumkarbonat börjar att sönder-, 
delas strax ovan 500°, vid vilken temperatur jämviktstrycket överstiger kol
syrans partialtryck i luft, som är 0.24 mm. Vid något högre temperaturer äger 
en sönderdelning rum, som, om man väntar tillräckligt länge, för till att all kol-

Tabell 3. Kolsyrans jämviktstryck över kalciumkarbonat vid  olika 
temperaturer enligt försök av Andrussow.

T  emperaturer Kolsyretryck i mm Hg

400° C 0.0003
500° 0 .15
6oo° 3-3
700° 31
8oo° 2080(N)

OOOO 760

1 L. Andrussow , Zeitschr. f. phys. Ohem. 1 16 .  81. 1925.



Fig. 4. Elektrisk motståndsugn använd vid upphettning 
av kalksten.

Fig. 4. Electric furnace used for the ignition 
of limestone.

syra avges ur kalciumkarbonatet. Viktförlusten vid fullständig sönderdelning är 
stor, nämligen 43 %.

Emellertid är sönderdelningshastigheten för kalciumkarbonat vid temperaturer 
upp till omkring 6000 låg, vilket medför, att man kan upphetta kalciumkarbonat 
till dessa temperaturer under kort tid, utan att viktförlusterna uppnå allt för 
stora värden.

För att erhålla en uppfattning om, hur fort kalciumkarbonat sönderfaller vid 
olika temperaturer har dels hithörande litteratur studerats, dels vissa praktiska 
upphettningsförsök blivit utförda. A v litteraturuppgifterna, vilka ej kunna med
delas här av utrymmesskäl, framgår, att man bör kunna upphetta ett prov, 
inndhållande kalciumkarbonat i någon form, till 550° under en timme med en 
förlust av mindre än 1 % kolsyra.

Som en komplettering till litteraturundersökningen företogs en del experiment 
med upphettning av pulveriserad naturkalksten, kalkstensmjöl, avsedd att an
vändas som filler i bituminösa beläggningar.



En kemisk analys av dessa filler gav följande resultat:

r. Kalksten från Skattungbyn S. V. 7434 .
2. Kalksten från Rute S. V. 8 7 7 4 .............

I H C1 
olösligt

Ca O MgO Res t

1.4 % 
1.6 %

54.1 % 

54-5 %

( c o 2 1

1 .0 %
0.4 % 

?eräknat =  4

43-5 % 
43-5 % 

3-o %)•

En röntgenografisk analys visade, att preparaten bestodo av finkristalliserad 
kalcit. Proven upphettades i en elektrisk degelugn. Försöksanordningen fram
går av fig. 4. Temperaturen mättes med ett platina-platinarodiumelement. Det 
varma lödstället var placerat omedelbart över provets yta. Temperaturen i ugnen 
hölls konstant genom ett av termoelementet påverkat relä. Upphettningstiden 
var i samtliga fall en timme. Det sörjdes för, att tillräcklig luftcirkulation ägde 
rum under försöken för att förhindra, att ett stillastående kolsyreskikt under
tryckte vidare sönderfall av materialet. Mellan lock och degel var en ca 1 mm 
bred luftspringa. Provens vikt var omkring 2 g. Resultaten av försöken äro fram
lagda i nedanstående tabell.

Tabell 4. Viktförlust av kalkstensmjöl v id  upphettning under 1  timme
i elektrisk degelugn.

T e m p e r a t u r

V i k t f ö r l u s t  i %

Kalkstensmjöl från Skattungbyn Kalkstensmjöl från Rute

1 2 1 2

I I O ° ....................... 0 .12 _ 0.18 _
4 0 0 ° ............................... 0.19 0.22 0.16 0.22
5 0 0 ° ............................... 0.32 0.31 o-34 0.29
6000 ............................... 1.08 1.84 0.88 2 .12
7000 ............................... 10.8 12.2 13.8 8.1

Viktförlusten vid n o °  torde man helt få tillskriva bortgånget vatten. Denna 
mängd vatten, och måhända något mera, måste dragas ifrån de vid högre tem
peratur erhållna viktförlusterna, om man vill erhålla nettoförlusten av kolsyra.

De stora skillnaderna i resultaten av dubbelproven visa, att man icke bör 
upphetta till högre temperatur än 6000 och att man icke med säkerhet kan införa 
en försöksvis bestämd korrektion om man önskar använda en temperatur, som 
är högre än 6000 . Samma oregelbundenhet i viktförlust vid upphettning under 
1 timme visade flera andra prov av samma material, som glödgats vid olika 
temperaturer.

Samma sorter av kalkstensmjöl upphettades i den i fig. 3 avbildade förask- 
ningsugnen. Temperaturen mättes i kvartsskålens botten. Proven vägde 10 g.



Tabell j .  Viktförlust av kalkstensmjöl vid  upphettning under 
i timme i föraskningsugn.

T e m p e r a t u r
V i k t f ö r l u s t  i %

Kalkstensmjöl från Skattungbyn Kalkstensmjöl från Rute

n o 0 C ........................... 0.20 0.20 0 .10 0 .10
4 0 0 ° ............................... 0.20 0.38 0.20 0.30

550° ............................... o.81 0-73 0.62 0.61

A v alla dessa försök och litteraturundersökningen följer, att man tryggt kan 
upphetta kalkstensfiller under i timme vid 550°, utan att viktförlusten över
stiger 1 %.

Vid 6000 bli förlusterna högre, sannolikt mellan 1 och 2 %. Man måste vid 
glödgning vid denna temperatur ha en tämligen god temperaturkontroll för att 
vara säker på, att förlusterna icke bli större.

önskar man hålla en temperatur av 6000 vid bortglödgningen av den orga
niska substansen, så bör man, om möjligt, bestämma den i massan ingående fil- 
lerns förlust vid 6000 under en viss tid.

Vanligen är förbränningen av den organiska substansen avslutad på mindre 
tid än en halv timme, varför fillerns glödgningsförlust vid analysernas utförande 
är mindre än de ovan givna siffrorna från försöken med kalkstensmjöl.

Något annorlunda bli förhållandena vid förbränningen av organisk substans 
från tjäror med hög kolhalt. Upphettningstiden är betydligt längre, och vidare 
är det nödvändigt, att då och då röra om i materialet. N är luften kommer i 
beröring med de inre delarna av massan, åstadkommes en tillfällig, snabbare 
förbränning, som har lokala överhettningar till följd. Samtidigt måste luften 
vid platsen för den snabbare förbränningen ha ett lokalt överskott av kolsyra, 
varför den stegrade temperaturen troligtvis ej åstadkommer en mot denna tem
peratur svarande ökad kolsyreavgivning från fillern. För att pröva detta behand
lades en del av upphettningsåterstoderna från de på sid. 12 beskrivna försöken 
med ammoniumkarbonatlösning, varefter de upphettades vid 2000 till konstant 
vikt. Vid 4000 voro kolsyreförlusterna mindre än en 1 %, vid 550° iakttogos 
förluster upp till 4 %. Även om tjäror med sådan onormalt hög kolhalt sålunda 
ger högre kolsyreförlust, håller sig denna förlust inom acceptabla gränser.

Viktförlust vid upphettning av bergartsmjöl 
från icke karbonathaltiga bergarter.

Bland det finkorniga materialet i en vägbeläggning finnes givetvis också en 
del stenmjöl härrörande från det grövre stenmaterialet, som kan bestå av olika 
bergarter.



En granskning av analyser publicerade i Dölter, Handbuch der Mineralchemie, 
ger vid handen, att de vanligen förekommande mineralen, med undantag av kar- 
bonat, vid upphettning undergå en viktförlust, som understiger en procent. 
Ifråga om bergarter, som innehålla en stor mängd glimmer eller andra mineral, 
där vatten ingår som en mineralet uppbyggande beståndsdel, kan viktförlusten 
dock vara betydligt större. Glimmer förlorar vid upphettning omkring 5 % vat
ten. En halt av lera bidrar också till att öka glödgningsförlusten. Emellertid 
äro alla sådana material, som vid upphettning förlora större kvantiteter vatten, 
olämpliga att använda i en vägbeläggning, varför man undviker att använda 
dem.

Det är planerat, att undersöka hur stor viktförlust olika svenska, för vägbe- 
läggningar lämpade, bergarter undergå vid upphettning. För närvarande före
ligga endast några få värden. Ett prov av det stenmjöl, som använts vid bered
ning av massorna för de på sid. 14 och 15 beskrivna kontrollbestämningarna, 
siktades och fraktionen under 1 mm upphettades under 1 timme vid 550°, 
varvid en viktförlust av 0.74 % uppstod. Ett dubbelprov förlorade 0.44 % av 
sin vikt. Ett annat på samma sätt uttaget prov förlorade 0.82 %, dubbelprovet 
0.80 %. Vid i io °  förlorade det förstnämnda provet 0.12 %, dubbelprovet 
0.16 %.

Det finnes grundad anledning att antaga, att i de flesta fall viktförlusten hos 
icke karbonathaltigt bergartsmjöl vid upphettning till 500— 6oo° icke över
stiger 1 %.



SUMMARY

A  M ETH O D  for the rapid determination of the tar content of tar mineral 
masses, such as tar-concrete, has been worked out. Greater rapidity in the process 
of extraction has been effected by means of a mechanical device, consisting 
essentially o f a cylindrical container, which is rotated about its axis (fig. i). The 
direction of rotation is reversed at regular intervals, the extraction liquid 
thus being made to flow through the bituminous mass. Benzene was used as 
extracting liquid. The chief advantage of this method of extraction is that the 
mineral particles are gently rubbed against each other. When tar is dissolved 
from the surface of the aggregates, it leaves a layer of insoluble organic matter, 
which prevents the tar underneath this layer from being dissolved. The rubbing 
of the particles against each other removes the insoluble organic matter. The tar 
is thus rapidly dissolved, the insoluble organic matter and fine mineral particles 
being dispersed in the solution. This solution is filtered through a paper filter 
in a metal funnel. After drying, the material on the filter is removed from the 
paper and ignited in air, under specified conditions ensuring the non-decompo
sition of the mineral matter.

The procedure described in this paper might be expected to give the percen
tage of tar in the specimens, within a comparatively short period of time, i.e. 
less than 3 hours.

It was considered o f some interest to know if this procedure also could be 
applied to pavements containing asphaltic bitumen. Experiments showed, that 
extraction was easily performed in the aforesaid extraction apparatus, but the 
filtration of the solutions of asphaltic bitumen presented some difficulties.

Some sources of error in the determination of the tar content are discussed. In 
order to test the correctness of the results obtained by this method, some deter
minations of the tar content of known specimens have been made. The result 
proved to be quite satisfactory. Tables 1 and 2.

An investigation on the filtration properties of such solutions was therefore 
carried out.

Even in the case of particle-free solutions of asphaltic bitumen, clogging of 
the filter often occurs when a hard filter is used. This is due to small amounts 
of a substance associated with the asphaltic bitumen,* the nature of which is 
still obscure, but which very likely consists of almost insoluble high-polymeric 
hydrocarbons, related to, but not identical with the carbenes. Apparently this 
substance gradually renders the filler cake forming on the filter impenetrable to 
the remaining parts of the asphaltic solutions.

Different solvents were examined regarding their capacity for dissolving 
asphaltic bitumen and yielding solutions easy to filter. Among the substances 
tried, a-/?-di-chloro-ethylene was found to be best suited to the purpose.



The filtration became easier when care was taken to suppress the formation of 
a filler cake, and by use of filters, in which the filler particles were gradually 
caught and distributed over a comparatively large filter volume. Such filters, 
consisting of combinations of paper filters and cloth filters, commencing with 
a weak filtering cloth and ending with a hard filter paper, proved to be useful 
for the filtration of solutions of asphaltic bitumen containing fine mineral 
particles.

It was thus possible to filter solutions of asphaltic bitumen if an adequate 
filtering medium was employed.

In order to attain greater rapidity, however, it was found better to dispense 
with the finest filter paper and instead to use a centrifuge to recover the finest 
mineral particles.

Finally, a chapter on the decrease in weight by heating mineral matter is 
added. The accuracy of the determination of tar by the above method is largely 
dependent on the constancy of the weight of the mineral matter by the ignition 
for the removal of the organic matter.

The mineral matter consists often to a large extent of calcium carbonate, 
which is liable to decompose during the ignition. The amount of carbon dioxide 
given o ff by the decomposition is dependent on the rate of decomposition at 
the temperature used. It was found by experiments that less than one per cent 
by weight of carbon dioxide is given o ff at temperatures below 550° C during one 
hour. In order to obtain additional data a study of the literature on this subject 
has been made.

A  few experiments have also been carried out to ascertain the amount of 
water given o ff from powdered rocks, not containing carbonates, during the 
ignition. These experiments showed, that it generally can be expected that the 
loss in weight caused by the ignition is less than one per cent.
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