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Företal.

j/\.R 1929 utgav Svenska Väginstitutet meddelande 14 »Klorkalcium och 
sulfitlut som dammbindnings- och vägförbättringsmedel», andra omarbetade 
upplagan.

Det arbete, som väginstitutet sålunda påbörjat för utredning av de enkla 
dammbindande medlens användning och lämplighet, har sedermera blivit 
fortsatt. En del av de resultat, som detta fortsatta arbete medfört, fram- 
lägges härmed.

Rörande den inverkan, som klorkalcium och sulfitlut kunna ha på vägar
nas bärighetsförhållanden, ha undersökningar utförts av doktor Gunnar 
Beskow vid Sveriges Geologiska Undersökning. Detta viktiga spörsmål för
tjänar uppmärksamhet och fortsatta praktiska och teoretiska studier. V äg 
institutet vill härmed rikta en uppmaning till vägmännen i landet att delgiva 
institutet vunna erfarenheter och rön rörande denna fråga.

Den inverkan, som klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut ha på järn
plåt, gummi, läder och tyg, har undersökts vid Statens Provningsanstalt.

Slutligen finnes i detta meddelande beskrivet en undersökning, avseende 
en jämförelse mellan vattenupptagningsförmågan hos klorkalcium och klor
magnesium.

Stockholm i juli 1930.
N IL S  VON M A T É R N .





INVERKAN AV KLORKALCIUM OCH SULFITLUT 
PÅ VÄGARNAS BÄRIGHETSFÖRHÅLLANDEN

A V  FIL. D.R GUNNAR BESKO W
Sveriges Geologiska Undersökning

F r å n  SKILDA HÅLL här och utomlands föreligger erfarenhet, att behand
ling av vägar med hygroskopiskt salt (klorkalcium eller klormagnesium) i 
vissa fall medfört ogynnsamma biverkningar, i det att ökad slirighet och 
ävjebildning uppstått. Man har även uttalat farhågor, att dylik behandling 
skulle medföra nedsatt bärighet av både vägbana och vägkropp vid riklig 
nederbörd och att denna ogynnsamma effekt vid fortsatt saltbehandling stän
digt skulle stegras eller så småningom uppträda på dittills i detta avseende 
förskonade vägar. I detta sammanhang är det även av intresse att studera 
inverkan på vägarnas bärighet av sulfitlut, som liksom de hygroskopiska 
salterna användes för dammbildningsändamål.

U r praktisk utredningssynpunkt omfattar föreliggande problem två av
delningar.

1. V id  viss salt- eller luthalt i vägen, vilken blir dennas, direkta eller in
direkta, inflytande på vägens bärighet och övriga egenskaper? Denna fråga 
kan delvis avgöras genom laboratorieförsök.

2. H ur stor kan i praktiken salt- resp. luthalten bli i en väg vid olika 
intensiv ytbehandling och olika jordarts- och nederbördsförhållanden, och hur 
djupt i vägbana och vägkropp nedtränger saltet resp. luten (hurudan blir för- 
delningskurvan med avseende på djupet?). Denna fråga kan lämpligen av
göras genom provtagning från ytbehandlade vägar, dels vid ytan, dels från 
olika djup, i vertikala serier.

Föreliggande undersökning omfattar huvudsakligen första delen, d. v. s. 
den avser att utreda vilken inverkan klorkalcium, resp. sulfitlut har på jord
arternas olika fysikaliska egenskaper, och på grundval härav vilken praktiskt 
betydelsefull olika inverkan på vägarna nämnda ämnen kan tänkas få. 
Undersökningen är alltså huvudsakligen grundad på laboratorieförsök, endast 
i mindre utsträckning på fältundersökningar, beroende på den i förhållande 
till ämnets omfattning knappa tid, som stått till förfogande; den är alltså av 
helt preliminär karaktär.

Vidare är det av vikt att betona, att resultaten av laboratorieundersöknin- 
gar, eller teoretiskt-deduktiva slutsatser, aldrig reservationslöst kunna tilläm
pas på praktiska förhållanden. I detta fall måste tillämpningen ske med sär
skilt stor försiktighet, emedan den kvantitativa  betydelsen av en del här om
nämnda kvalitativt fastställda förhållanden är så ytterligt osäker.

Det bör även framhållas, att de praktiska slutsatser, vartill förf. på utred



ningens närvarande ståndpunkt kommit beträffande den lämpliga disponerin- 
gen av dammbindningsmedlen — att klorkalcium t. v. bör undvikas på vägar 
byggda av och grusade med lerskiffer- och glimmerskiffermaterial, samt 
i allmänhet på vägar som äro fuktigt belägna eller äro särskilt dåliga i 
tjällossningen — icke äro annat än rent kvalitativa, och icke böra för
hindra att åtminstone kortare sträckor av dylik art klorkalciumbehandlas, 
som praktiska prov. Klorkalcium  är överhuvudtaget mycket »rörligt» (på 
grund av sin lättlöslighet och stora diffusionsförmåga), och synes t. ex. så 
lätt urlakas vid inträdande regnväder, att en på sommaren klorkalciumbe- 
handlad vägbana nästa vår äger en mycket ringa eller knappt påvisbar klor- 
kalciumhalt. Det innebär ingen risk för framtiden att på försök behandla 
vilken väg som helst med klorkalcium; skulle ogynnsamma biverkningar upp
träda och man icke önskar fortsätta behandlingen, är det ingen fara för, att 
någon avsevärd klorkalciumhalt skall kvarstanna i vägen till följande år.

Den inverkan, klorkalcium och sulfitlut kan tänkas få på vägarnas bärighet, 
kan dels vara av direkt, dels av indirekt art. Den direkta inverkan på bärig
heten beror givetvis på att i systemet jord +  vatten — antingen jorden är en 
naturlig jordart (som i vägkroppar) eller en på konstlad väg sammansatt 
blandning (som i vanliga grusvägbanor) — vars hållfasthetsegenskaper på ett 
mycket komplicerat sätt är en funktion av icke endast själva jordartens parti
kelstorlek och -fördelning, utan även av vattnets mängd och fysiska egenska
per, denna senare komponent genom det tillsatta saltet eller luten från rela
tivt rent vatten övergår till en mer eller mindre koncentrerad lösning med helt 
andra fysiska egenskaper. Även vid i övrigt fullkomligt lika omständigheter 
är det därför att vänta, att bärigheten hos en jordart skall vara olika om 
vattnet är rent och om det i avsevärd mängd innehåller lösta ämnen som salt 
eller lut. Det är alltså att vänta, att klorsalter och sulfitlut få  direkt bärig- 
hetssänkande effekt. De indirekta  verkningarna bero givetvis även på de an
tydda ändringarna i vätskefasens (vattnets) fysiska egenskaper, nämligen änd
rad avdunstningshastighet och därmed olika vattenhalt i vägen, förändring 
av frystemperaturen, etc.

D irekt inverkan på bärigheten.

För att vid laboratorieförsök erhålla en jämförelse mellan bärigheten hos 
en jordart utan och med klorkalcium eller sulfitlut, är det nödvändigt att ut
föra bestämningarna vid samma relativa vattenhalt. Begreppet »samma rela
tiva vattenhalt» motsvarar de vattenhalter, vid vilka samma kapillärtryck 
råder. Om en jordartspelare står med nederändan i vatten och med överytan 
på en viss höjd över den fria vattenytan, anpassas så småningom vattenhalten 
efter det kapillärtryck, som motsvarar höjden över vattenytan; är jordarten 
lättgenomsläpplig sker denna anpassning på kort tid praktiskt taget fullstän
digt. Genom att höja och sänka »grundvattenytan» i förhållande till jord
provets överyta kan man (på sandjordar) bestämma bärigheten vid olika kapil
lärtryck. V id  den metod, som författaren nyligen kortfattat beskrivit1, be-

1 Meddelande 24 från Svenska Väginstitutet.



Fig. i. Metod att bestämma sand
jordars bärighet vid olika kapil
lärtryck (olika höjd över fri 
grundvattenyta), a =  stålkon med 
mm-graderat skaft och anordning 
för frigörande från upphängnin- 
gen. Beträffande denna apparaturs 
detaljerade konstruktion (geotek- 
niska kommissionens intrycknings- 
apparat) kan hänvisas till t. ex. 
G. Ekström: ” Klassifikation av 
svenska åkerjordar’5, Sveriges geol. 
unders. Serie C n:r 345, fig. 12, 
sid. 100. b — med sand fy lld  tratt 
med porös propp av metalltråds- 
duk, glasull o. dyl. c — höj- o. 
sänkbar skiljetratt. d =  gummi

slang förenande trattarna.

Fig. 2. Grafisk framställning av förhål
landet mellan kapillärtryck och bärighet 
(tabell I). Hållfasthetstalet beräknat en
ligt John Olssons tabell (publicerad i G. 
Ekström, Klassifikation av svenska åker
jordar, Sv. Geolog. Undersöknings årsbok 

20, 1926, nr 6, sid. 155.)



Tabell i. Bärighetens beroende a v  vattentrycket.

Kapillär
tryck 

(vatten- 
höjd, se
fig- 4

cm

R e n t  v a t t e n Med 9 gr CaCl2/ioo 
gr jord

Med 9 gr sulfitlut/100 gr 
jord

Djup 
vartill 

kö
nen 

6o° 
60 

gr 
nedsjunkit

Djup 
vartill 

kö
nen 

30° 
100 

gr. 
nedsjunkit

Bärighetstal 
(hållfasthetstal) 

enl. John Olsson 
1927

Djup 
vartill 

kö
nen 

6o° 
60 

gr 
nedsjunkit

Djup 
vartill 

kö
nen 

30° 
100 

gr. 
nedsjunkit

Bärighetstal, 
(håll

fasthetstal) 
enl. 

John 
O

lsson 
1927

Djup 
vartill 

kö
nen 

6o° 
60 

gr 
nedsjunkit

Djup 
vartill 

kö
nen 

30° 
100 

gr. 
nedsjunkit

Bärighetstal (håll
fasthetstal) 

enl. 
John 

O
lsson 

1927

Kon 6o° 
60 gr

Kon 30° 
100 gr

+  0 5 . 9 2 ___ 27.9 ___ 5-°5 ___ 35-9 6 .5
___ 22.8

~  3 2.05 $•*3 192 l80 — 4.14 275 — 4 *5° 238
— 10 — 3*°3 — 5l6 — 2.95 545 — 3-°5 .510
—20 — 2-53 — 742 — 2.50 760 — 2.10 1050
— 30 — 2.265 — 920 — — — — — —

—40 — 2.21 — 962 — 2.3 0 895 — 1-575 1637
— 50 — 2.x 6 — 998 — — — — — —

— 6 0 — 2.1 8 — 984 — 2.16 1002 — I.24 ca2380

stämmes bärigheten enligt geotekniska kommissionens konmetod, d. v. s. man 
observerar det djup, vartill en stålkon med viss vinkel och viss vikt nedsjunker 
i jordarten, då den frigöres från ett utgångsläge, där spetsen nätt och jämnt 
berör jordytan. Bärigheten bestämmes på detta sätt upprepade gånger vid viss 
höjd över vattenytan, och en serie bestämningar utföres vid successivt ökat 
negativt vattentryck.1

Tre olika sådana bestämningsserier å samma jordart, dels utan tillsatsmedel, 
dels med klorkalcium resp. sulfitlut, ha utförts på en fin sand (något lerig 
grovmo) från Bygdsiljum, Västerbotten, med kapillariteten (vid gles packning) 
=  52 cm.2. Den tillsatta salt- resp. lutmängden utgjorde i båda fallen 10 gr 
per 100 gr sand; efter sandens inpackning utsögs något lösning, och den kvar
varande mängden kan uppskattas till 9 gr per 100 gr jord i båda fallen.

Resultaten fram går av fig. 2 och tabell 1. I sammanfattning blir effekten 
av tillsatsmedlen i detta fall följande: V id  vattenövermättning (kapillär
tryck +  o och fritt vatten på jordprovets yta) är bärigheten i de tre fallen 
ungefär lika stor (vid sulfitbehandling ytterst obetydligt lägre än hos ren 
sand, vid klorkalciumbehandling märkbart högre). V id  låga negativa kapillär
tryck (o till 10 cm) sammanfalla de tre bärighetskurvorna ganska väl; dock 
visar särskilt klorkalcium icke obetydligt högre bärighet än den rena sanden, 
sulfitluten något mindre. Även i fortsättningen följas kurvorna för klorkal
cium och den rena sanden mycket väl åt; däremot skiljer sig sulfitlutkurvan 
från de övriga och fortsätter uppåt med endast en mycket svag böjning; vid 
— 60 cm tryck är sulfitlutsandens bärighet nära 2 1/2 ggr så stor som de övrigas. 
Detta senare förhållande är intressant, och överensstämmer mycket väl med det 
välkända och naturliga sakförhållandet, att sulfitlutbehandlade vägar i torrare

1 Mellan varje höj dserie har vattenytan först höjts till — o och tillslätning av sanden 
skett; därefter har, under det vattenytan sänkes, genom knackning på jordprovstratten 
sanden bibringats tätaste packning; mellan varje benämning på en och samma höjd har 
även sanden på så sätt tillskakats.

2 Vid tätast möjliga packning med säkerhet högre, förmodligen ca 6o cm.



tillstånd bli ytterst hårda. Simon Johansson har vid försök med tillsats av sul
fitlut till formsandsorter erhållit lägre hållfasthet vid hög vattenhalt och ofant
ligt mycket högre hållfasthet vid tillnärmelsevis uttorkning.1 I ifrågavarande 
fall representerar ju det högre kapillärtrycket en lägre vattenhalt, ehuru 
sanden alltjämt är kapillärt vattenfylld; det var endast i viss mån oväntat, 
att redan på ett så tidigt stadium sulfitlutens sammanbindande förmåga skulle 
göra sig så starkt gällande.

A v  försöket kan dragas den slutsatsen, att inte ens vid hög vattenhalt, då 
bärigheten är ringa, äro de använda relativt stora salt- och luthalterna bärig- 
hetsnedsättande. Klorkalcium verkar i detta fall tvärtom tydligt bärighets- 
stegrande.

V id ovanstående försök ha bestämningarna utförts på en relativt grov 
jordart, en sand. För att utröna klorkalciums inverkan på finare jordarter 
ha något annorlunda försöksanordningar vidtagits.

T v å  låga (4 cm höga), vida (7 cm diam) cylindrar av paraffinindränkt 
papp fylldes med en och samma jordart, den ena utan, den andra med till
sats av klorkalcium. Före inpackningen blevo de båda lika stora jordproven 
knådade med lika mycket vatten, i vilket till den ena en viss klorkalcium- 
mängd upplösts. Vattenhalten var så avpassad, att jordprovens konsistens 
blev löst plastisk. De fylld a cylindrarna fingo därpå stå i en skål på en bädd 
av sand täckt med läskpapper, på vilket fritt vatten stod till en höjd av 1h  
å 1 cm; skålarna höllos övertäckta, och dessutom täcktes cylindrarna av 
fuktade läskpappersskivor, varefter de en längre tid fingo stå på detta 
sätt. Avsikten med detta arrangemang var att jordproven skulle få  anpassa 
sig till samma relativa vattenhalt, motsvarande (i ytan) kapillärtrycket — 3 
cm. Härunder utfördes upprepade gånger bärighetsbestämningar, med 
geotekniska kommissionens konmetod. Resultaten härav framgå av nedan
stående tabell (tabell 2).

• Som synes är bärigheten hos de båda lerkropparna vid varje tillfälle 
ganska lika, men den med klorkalcium tillsatta leran visar hela tiden regel
bundet något högre bärighet än den andra. Vidare framgår tydligt, hur 
bärigheten ökas med växande tidsmoment efter inpackningen, till en början 
mycket hastigt. I någon mån beror väl denna bärighetsökning på en ringa 
vattenminskning genom avdunstning vid de tillfällen, då jordytorna ej höllos 
övertäckta (vid. bärighetsbestämningarna), men i huvudsak beror den på 
lerans kända egenskap att »stabilisera sig», d. v. s. att i blött tillstånd efter 
knådning antaga en allt fastare struktur även utan förändring av vatten
halten. Denna stabilisering synes bero på en sorts långsam gruppering av i 
synnerhet de finaste partiklarna till ett system av viss struktur, i viss mån 
motsvarande kristallbildningen. Ifrågavarande process sker mycket lång
samt, och det slutliga jämviktsläget (största bärigheten vid oförändrad vat-

1 Simon Johansson, Undersökning av några svenska formsandsorter. Sveriges geologiska 
undersökning. Ser. C. 292, 19 19 . (Årsbok 13 , 1919), sid. 26— 27. Emellertid är det här 
egentligen draghållfastheten som bestämts (sammanhäftningsförmågan), vilket är en delvis 
annan egenskap än bärigheten. Resultaten äro därför icke direkt jämförbara.



T abell 2. Bärighetens ökning med avseende pä tiden, för ler pr ov med och 
utan klorkalciumtillsats.

N 0. I N o . 2

Utan CaCl2 Med CaCl2
Da
tum

KL

Antal
best.

Konens ned- 
sjunkning 
i medeltal 

mm

Bärig
hetstal

Fuktighets-
halt

Antal
best.

Konens ned- 
sjunkning 
i medeltal 

mm

Bärig
hetstal

Fuktighets-
halt

28.1. _ 10 6.79 20.80 __ 5 6.0 8 26.06 _
29.1. 10.30 7 4.44 47-3 — 7 4*06 56.6 —
30.1. 10.30 10 3.58 7 2 -3 — 10 3-44 78.3 —
3 1 .1 . 10.0 10 2.82 113 .8 — 10 2-73 120.2 •—

1.2. 10.0 10 2.36 155.8 — 10 2.1 1 185 —
1.2. 10.0 5 4.26* 25 9 — 5 3-3 .* 433 —
3.2. 10.30 10 2.12 184 — 10 I.82 — —
3.2. 10.30 5 3-46* 398 — 5

- * 3-3 I 433 —
5.2. I 1.20 10 I.79 — — 10 1.78 — —
5.2. I 1.20 5 2.86* 579 — 5 2.80* 605 —

10.2. 10.0 10 I.67 — — 10 1.66 — —*
10.2. 10.0 7 2.63* 685 24.5^ h 2o 5 2.90* 563 25.2% Fi20

15 hammarslag 5 I.83 — — 5 1-55 — —
40 » 5 I . 9 2 — — 5 I . 5 2 — —
90 » 5 2.05 — — 7 I.72 — —

knådning 5 5*x3 35.00 — 5 5-57 30.68 —
» 5 5*5° 31-30 — 5 5-So 3 r -3° *—
» 5 6.08 26.06 — 6 6.1 8 25.16 —

6 6.1 3 25.70 25.5^  h 2o 6 6.04 26.4 6 25.3^  h 2o

11 .2 .
13.2.

10.0
12.0 7

Vatten hällt på de återstående lerkropparnas överyta:
1 5-25 1 33-7o|2é.7S^ H 20|| 8 I 5.16 1 34.70I 26.9 5 %h 2o

* Utan asterisk beteckn. konen 6o° 60 gr; med asterisk (*) beteckn. konen 30° 100 gr.

Jordart: lättlera (lerig mjäla) från Älvsbyn, Norrbotten.
N r 1 :  utan C a C l2. Vattentillsats: 28 gr per 100 gr jord.
N r 2: med C a C l2. » » » » » » »
C a C l2: 1 gr per 100 gr jord =  3.57 gr/100 gr H 20 .

tenhalt) uppnås först efter kanske flera veckor eller månader. Det före
faller troligast att bärighetsskillnaden kan förklaras därigenom, att den klor- 
kalciumhaltiga lerkroppens klorkalciumhalt påskyndat stabiliseringsproces- 
sen — om det slutliga jämviktsläget skulle visa någon skillnad i hållfasthet 
är osäkert. De sista bestämningarna före omknådningen (den $ och 10 
februari) visa så lika värden — med konen 30° blev t. o. m. bärigheten för 
nr 2 väsentligt mindre än den andra — att bärigheten här, vid praktiskt 
taget uppnått slutstabiliseringsstadium, kan sägas vara lika stor inom bägge 
provkropparna.

V id  knådning förstöres den genom stabiliseringsprocessen uppkomna struk
turen och bärigheten minskas. Men innan omknådning av ifrågavarande 
prov skedde, prövades inverkan av regelbunden skakning av jordprovet. 
Denna skedde på så sätt, att jordytan täcktes av nickellock med något min



dre diameter än cylinderns, och på detta lock fick en hammare av viss vikt 
fritt falla från viss höjd visst antal gånger. Det klorkalciumfria provet v i
sade därvid en ständigt minskad bärighet, medan det klorkalciumtillsatta 
till en början ej rönte någon inverkan och först efter långvarig sådan skak- 
ning visade märkbar bärighetsnedsättning.

Slutligen företogs å båda proven en omsorgsfull knådning med spatel, 
och bärigheten bestämdes ända tills den befanns konstant. Bärigheten var 
därvid lika stor i båda fallen, och ungefär lika stor som den ursprungliga 
bärigheten (inom försöksfelgränsen exakt lika stor som ursprungsbärigheten 
hos den klorkalciumbehandlade leran).

Fuktighetsanalyserna före och efter slutknådningen visa en nästan oför
ändrad fuktighetshalt, vilken är lika stor i bägge proven. V id  den första 
serien, tagen ganska ytligt, före knådningen, visade nr 2 ca 0.7 % större 
fuktighetshalt, förmodligen beroende på att avdunstningen varit större från 
den klorkalciumfria ytan. V id  den andra serien, efter genomknådning av 
bägge proven till ca 2— 3 cm djup, var fuktighetshalten praktiskt taget lika; 
t. o. m. visade den klorkalciumfria leran 0.2 % större vattenhalt — denna 
skillnad faller dock helt inom försöksvariations- och felgränsen.

Slutligen hälldes (den 1 1  februari) på de tillslätade återstående (nu endast 
3 cm höga) lerkropparnas ytor ett tunt lager av destillerat vatten, vilket för
nyades den 13  februari; dagen efter bestämdes bärighet och därefter vatten
halt, sedan allt fritt vatten på ytan bortsugits med filtrerpapper. Vatten
halten hade ökats med omkring 1.5 % i bägge proven, men bärigheten hade 
likväl ökats (på grund av stabilisering), och var även nu högst för den klor
kalciumbehandlade leran.

T abell j .  Bärighetens ökning med avseende pä tiden , för finm o med och 
utan C  aCU-till sats.

Datum Kl.

No. 1 No. 2

Antal
best.

Kon 
6o° 

10 gr

Kon 
6o° 

60 gr

Håll-
fast-

hetstal

V  atten- 
halt

0/
Antal
best.

Kon 
6o° 

10 gr

Kon 
6o° 

60 gr

Håll-
fast-

hetstal

Vatten
halt

%

19.2. 15.00 3 . _ 12 .3 6-59 30 3 _ 13 .° 7 5.82 30
20.2. 1 1 . 15 7 5-3° — (5-64) — 7 5-25 — (5-74) —
22.2. 10.05 6 — 5-57 30.65 27-3 5 — 6.1 8 25.16 26.0
25.2. — 7 - - 4.80 40.0 23-75 7 — 5 -° 5 35-9 24-5
26 .2. 15.00 5 — 3-94 59-7 — 5 — 4-3 3 49.6 —

Omrörning av
proven

26.2. | 16.00 5 — 5-52 3 1 . 12 — 5 — 5.48 3 1.50 —

Jordart: lerig-mjälig, grov finmo från S. Sunderbyn, Norrbotten.
N r 1 :  utan C a C l2. Vattentillsats: 30 gr per 100 gr jord.
N r 2: med C aC l2. » » » » » » »

C aC L : 5 gr per 100 gr jord =  16.67 §r Per 100 §r vatten.

Som synes är förhållandet vid denna försöksserie avsevärt olika mot före
gående, vilket beror på den grövre jordarten, på den höga C aC l2-halten i nr



2 samt på den större relativa utgångsfuktigheten. Denna var så stor, att efter 
inpackningen i samband med tillskakning jordarten packade sig till så stor 
täthet, att den avgav en avsevärd fri vattenhalt (ca i mm fritt vatten på 
ytan), vilket vatten under mellantiden sjönk genom jordproven. E fter varje 
gång bärighetsbestämningar utförts tillslätades jordprovens ytor, och skålen, 
vari provkroppen stod, stöttes upprepade gånger mot en bordsskiva; varje 
gång sammanpackades härvid jordarten ytterligare och avgav en (visserligen 
allt mindre) vätskekvantitet, vilken till nästa bestämning hunnit sjunka ned 
genom jordproven. Bärighetsökningen med avseende på tiden berodde endast 
i mindre grad på en sådan stabiliseringsprocess som hos leran, utan huvud
sakligen på den allt tätare packningen och lägre vattenhalten. Vattnets 
viskositet får stor betydelse för denna vattenminskning genom nedrinning.

De gropar efter konen, som bildades i jordytorna, fylldes i större eller 
mindre utsträckning med vatten. Denna vattenfyllnad var till en början 
fullständig, men blev efter hand allt mindre, allteftersom den totala vatten
halten minskades; fr. o. m. 22 februari var vid varje tillfälle vattenfyllnaden 
rikligast i nr 2; detsamma var även fallet med den fria vattenhinna på ytan, 
som framkom vid  skakning av proven. Den avsevärda klorkalciumhalten i 
nr 2 måste högst väsentligt öka vattnets viskositet, varför vattenminskningen 
på grund av genomrinning i nr 2 blivit mindre än i nr 1.

N r  2 visar därför nästan genomgående lägre bärighet än nr 1, men skill
naden är — trots den höga saltkoncentrationen — likväl obetydlig.

Sammanfattning av de direkta bärighetsför söken.

Försöken visa, att trots det att även ganska stora saltkoncentrationer an
vänts, den direkta inverkan av klorkalcium  på jordarternas bärighet är 
mycket obetydlig. På lerjord är effekten t. o. m. gynnsam, i det stabilise- 
ringsprocessen påskyndas; den relativa nedsättning av bärigheten, som klor
kalcium åstadkom hos finmon från S. Sunderbyn, var i sig obetydlig och 
gällde en mycket hög salthalt — 16.7 gr 91 % salt per 100 gr vatten — 
vilken i praktiken endast kan tänkas uppnås i de översta centimeterna av en 
vägbana.1 Då det av flera, i det följande närmare utvecklade, skäl kan för
väntas, att också efter ständig återkommande årlig klorkalciumbehandlmg 
av vägytan ingen eller mycket obetydlig salthalt nedtränger i vägkroppen, 
och då även en m ångfaldigt högre salthalt än som någonsin kan tänkas er
hållas i vägkroppen icke verkar märkbart bärighetsminskande på de v id  fö r
söken använda »jäslerorna», måste alla farhågor på denna grund för en så 
småningom skeende djupgående bärighet sminskning v id  klorkalciumbehand- 
ling betecknas som absolut ogrundade.

V ad sulfitlut beträffar, verkar denna direkt bärighetsökande. Bärighets
ökningen blir vid  lägre vattenhalt hos jordarten avsevärt större vid sulfit- 
lutbehandling än vid behandling med klorkalcium.

1 Ifrågavarande saltmängd motsvarar en klorkalciummängd av 2 kg. 75 % C aC l2 per m2 
väg vid en vattelhalt av 20 % fördelad på ett endast 3 cm tjockt jordtäcke.



Indirekt inverkan på bärigheten.

Den indirekta effekten av klorkalcium och sulfitlut på bärigheten kan 
däremot tänkas bli avsevärd, och huvudsakligen på följande fyra  sätt:

1) Genom minskning av avdunstningen och därmed ökning av genomsnitt
liga vattenhalten.

2) Genom nedsättning av jordens frystemperatur,
3) På grund av den i Svenska Väginstitutets meddelande 14 påpekade 

mycket viktiga omständigheten, att den stoftfina substans, som annars skulle 
bortgått i form av damm, kvarhålles i vägbanan.

4) Genom eventuellt ökad sönderdelningshastighet av särskilt skiffrigt ma' 
terial (dispergerande effekt).

Nedan skola dessa omständigheter närmare beröras.

1. Klorkalcium minskar avdunstningen.

H ur vattenhushållningen i en vägkropp sker, och om vattnets genomsnitts- 
rörelse sker uppåt eller nedåt, är föga utrönt; dessutom växla givetvis för
hållandena mycket starkt med olika jordarter och olika lägen. N är det 
gäller sandjordar i någorlunda torrt läge sker givetvis genomsnittliga vatten
transporten nedåt — regnvattnet sjunker hastigt ned genom vägkroppen, om 
dennas kapillaritet är mindre än avståndet från vägbanan till grundvatten
ytan, varför någon avesvärd upptransport under torka icke torde äga rum. 
I fråga om finmo- och mjäljordar samt lättare leror ( =  s. k. jäsleror) är det 
troligt, att, åtminstone om vägbanan är någorlunda väl bomberad, den 
vattenmängd, som hinner nedrinna genom den mycket täta vägbanan och 
jämförelsevis svårgenomsläppliga vägkroppen, är obetydlig, och mindre än 
den vattenmängd, som under torka uppumpas av dessa jordarter, för vilka, 
på grund av hög kapillaritet och dock avsevärd genomsläpplighet, vatten- 
upptransportförmågan vid måttligt grundvattenavstånd ( 1 — 2 å 2.5 m) når 
ett maximum,1 och alltså vattnet i genomsnitt rör sig uppåt i vägkroppen.

Beträffande styvare leror beror vattennedrinningen mycket på sprick
systemets utbildning i vägkroppen och på hur pass tät vägbanan är. Genom 
ett visst utbildat spricksystem kunna, vid  mindre tät vägbana, avsevärda 
vattenmängder nedrinna; vattenuppsugningen blir å andra sidan ringa på 
grund av tätheten och ännu mindre på grund av sprickbildningen, vilken 
»bryter kapillariteten». Det är troligt att i genomsnitt något mer vatten ned
rinner än som uppsuges.

Hur som helst: under relativa torkperioder, fram för allt under sommaren, 
när avdunstningen från vägytan är stor, rör sig vattnet uppåt mot den av
dunstande vägytan, medan samtidigt vattenhalten i vägkroppen blir allt 
mindre, d. v. s. en successiv uttorkning äger rum.

1 Se ” Dräneringens betydelse” , fig, 2.



H

Denna uttorkning av vägkroppen är av betydelse när höstregnen begynna, 
i det vägkroppens »vattenupptagningskapacitet» är större ju större uttork- 
ningen är, d. v. s. det dröjer längre innan vägkroppen når en viss mättnings- 
grad, eller dess slutliga mättningsgrad blir lägre, vilket är av betydelse för 
såväl vägkroppens som vägbanans bärighet icke endast under hösten utan 
även under påföljande tjällossning.

Ä r nu vägen klorkalciumbehandlad, kommer den till större eller mindre 
djup nedträngda klorkalciumhalten att medfölja vattnet mot vägytan och 
kvarstanna där vid vattnets avdunstning; på så sätt koncentreras snart vä
gens hela klorkalciumhalt till ytskiktet. Men är klorkalciumhalten någor
lunda avsevärd, minskas därmed i avsevärd grad den vidare avdunstningen, 
och detta på grund av saltets hygroskopicitet. Hygroskopiciteten innebär, 
att vattenångans tryck över klorkalcium eller klorkalciumlösning är mindre 
än över vatten vid samma temperatur. Hos en utspädd lösning är denna 
nedsättning obetydlig, men ju mer koncentrationen ökas, dess mer ökas ång- 
trycksnedsättningen, d. v. s. desto mindre blir avdunstningshastigheten, och 
avdunstningen upphör, när saltlösningen nått en sådan koncentration, att 
det mättade ångtrycket över densamma är lika med luftens fuktighetshalt. 
H ur stor koncentrationen av en klorkalciumlösning kan bliva genom av
dunstning beror på luftens relativa fuktighetshalt, och denna varierar i hög 
grad med väderlek och temperatur samt lokala förhållanden. Men i vårt 
land torde aldrig, icke ens under varma sommardagar, luftfuktigheten nära 
markytan bli så låg, att klorkalciumlösning kan indunsta till torrhet. Man 
skulle nu kunna antaga, att avdunstningen kommer att upphöra, när klor- 
kalciumkoncentrationen i ytlagret blir tillräckligt stor (ca 25 — 50 % ), trots 
att vägkroppen därunder är kapillärt vattenmättad; det tunna lager där 
koncentrerad klorkalciumlösning bekläder jordartspartiklarna eller t. o. m. 
fyller hålrummen (beroende på ytlagrets kapillaritet och avståndet till 
grundvattenytan) stoppar all vidare avdunstning; endast ett obetydligt av
givande av vatten vid extra torra tillfällen (ex. soliga dagar) och upptagande 
av vatten vid fuktiga tider (ex. på nätterna) från ytlagret kommer att äga 
rum.

För att pröva riktigheten av ovanstående resonemang utfördes en del för
sök. Tre glasrör av 20 mm inre diam och 15 cm längd fylldes med en och 
samma jord (en tjälskjutande lerig mo från S. Sunderbyn, Norrbotten). I 
samtliga rör var jorden vattenmättad, med löst grötig konsistens. T ill ett av 
rören (nr 1) var på förhand en ringa mängd klorkalcium upplöst i vattnet; 
ett fylldes till 13  cm med klorkalciumfri jord (nr 3), men de översta 2 cm 
med i vattnet klorkalciumtillsatt jord; det tredje slutligen fylldes helt med 
klorkalciumfri jord (nr 2). Varje rör nedställdes i en Erlenmeyerkolv, i vilken 
hällts vatten till någon cm:s djup, varefter springan mellan röret och kolv
halsen tillsmältes med paraffin, lämnande endast en smal kanal för att ut
jämna lufttrycket. Samtliga tre kolvar placerades därefter intill varandra, 
på ett bord intill en vägg i laboratoriet. Jordpelarna stodo alltså vertikalt, 
med nederändan i vatten, och den fria överytan utsatt för avdunstning. Ge
nom vägning varje dag mättes den avdunstade vattenmängden.



ui
 

n 
n 

Q

§ 
B 

| S 
0 

O 
J

N o .  1 N o .  2 N o .  3 N o .  4

§
u

iu
§

ba
 

af
jB

A
 

UB
jp

rn
 

(å
ui

in
su

np
A

B 
-U

31
1B

A)
 

5S
n|

JO
JS

a^
IA

(S
ui

m
su

np
A

B)
 

is
nj

 
-jo

jsn̂
TA

 
pB

ja
ui

m
ns

uj
Bi

ju
am

BA
9p

U
BJ

BA
JB

A
l|

S
u

iu
Sb

a 
s

Ci
b

a
 

UB
jp

rn
 

(S
ux

u^
su

np
A

B
-U

3W
BA

) 
IS

nj
IO

JS
H

ÎA
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24.4 . 1 7 - 0 0 --- __ 0 __ __ 0
26.4. IO.I5 O. 9 T 0 .9 1 — 0.80 0.80 — O.69 0.69
26.4. 16.45 0 . 4 0 I -3 I --- 0.36 I . i  6 — O.26 0.95
28.4. I4.IO 2.38 3.69 --- 1.92 3 - ° 3 — I.36 2.5X
29.4. 10 . 10 0.8 6 4 - 5 5 --- 0.85 3 - 9 3 — O62 3 - 1 3

3 ° - 4 - 10 . 15 I . I 2 5.67 --- 1 .03 4.96 ■— 0 - 7 7 3.90

T-5 - 10.40 1 . 1 4 6.8 i --- 1 .07 6.0 3 --- O.84 4 - 7 4

5 -5 - 14 . 15 4 . 1 9 1 1 .00 --- 4 . 1 0 IO.i 3 --- 3 . 1 2 7.86
6.5. I I . 15 0.86 1 1 . 8 6 --- 0.86 10.99 — O.61 8.4 7

6.5. I I . 15 U t h ä l l n i n g  a v  v a t t n e t  u r  k o l v a r n a .

6.5. I I . 15 — O 18.04 — 0 17 .96 — 0 ! 8 . 3 7

7 -5 - 13.40 1.26 I.26 16.78 1.26 1.26 16.7 0 O.90 0.90 1 7 - 4 7

8.5. 10 . 15 0.79 2.05 15.99 0.88 2 . 1  1 I 5-85 O.64 1 - 5 4 16.83
9.5. I I . 15 0.84 2.89 15 . 15 0.94 3 - ° 5 14 .91 O.635 2 . 1  7 5 16 .195

10.5. 17 . 15 0.88 3 - 7 7 14.27 0.99 4.04 13.82 O.725 2 - 9 5 1 5 - 4 7
12.5 . 1 0 . 1 5 1 . 10 4.87 I 3 -5 o 1.28 5 - 3 2 12 .64 O.85 3 - 7 5 14.62
13.5. 10 . 15 0.65 5 - 5 2 1 2 .5 2 0.8 2 6.14 I I.82 0 - 4 9 4.24 I 4 -1 3
14.5. 1 1 .0 0.62 6.14 II .90 0 . 5  3 6.97 IO.98 0 . 4 4 4.68 13.69 12.0 O.o 0 ---
15.5. 1 1 .5 5 0.605 6 . 7  5 I I . 2 9 5 0 . 7 9 7.76 IO.i 9 0 . 4 5 5 - x 3 1 3 .24 10.30 O.94 O.94
16.5. 10 . 15 0.605 7 - 3 5 IO.69 O.83 8.59 9-36 O.4 2 5 - 5 5 12.82 10.30 I.03 I.97
17.5 . 10.30 0*5  3 7.90 IO.i 4 O.83 9.42 8 . 5  3 0 . 3 9 5 - 9 4 1 2 .4 3 1 0 .3 0 1 .00 2 - 9 7
19.5. 10.30 0 - 9 5 8.85 9.1 9 1 - 3 5 10.77 7 .18 O .63 6-57 I I .80 10.30 1 - 7 3 4.70
19.5. Klorkalcium på ytan.
19.5. 2.25 O.o 0 4.70
20.5. 1 0 .3 0 O.40 9 - 2 5 8.79 0 - 5 3 1 1 . 3 7 6.6 0 0.2 4 6.8 1 I I .56 10.25 O.4 0 5.00
21 .5 . 10 . 15 0 . 7 5 9.60 8 - 4 4 O.48 1 1 . 8 5 6.1 2 O.4 7 - 0 5 I I . 3 2 10.2 0 0 . 5 5 5 5 *6 5 5
22.5. 10.40 0 - 3  7 5 9 - 9 7 5 8.065 O.5 x 12.36 5.61 O.05 7 - 3 0 I I.07 10.45 O.585 6.2 4
23.5. 10.30 O.295 IO.27 7 - 7 7 O.38 12.74 5 - 2 3 0.2 5 7 - 5  5 IO.82 10.4 0 O.48 6.7 2
24.5. 10.20 0.2 6 IO.53 7 -5 i 0 . 3 4 13.08 4.89 O.23 7.78 IO.59 1 0 . 3 0 O.505 7.225
26.5. 1 0 . 1 5 O.525 1 1 - 0 5 5 6.985 0 . 5  3 13 .6 1 4-36 0 - 7 9 8.17 10 .2  O 10.30 1 * 0 7 5 8 . 3 0
27.5. — 6.985 — O 4-3  6 — 0 IO.00 — O 10.30 0 . 4 7 8.77

T abell 4. Inverkan av klorkalcium pä avdunstningshastigheten.

N o. 1 :  Klorkalcium  från början lika fördelad i hela jordpelaren. Klorkalcium m ängd: 0 .146  gr, 
motsvarande 0.58 kg 75 %:ig klorkalcium  per m 2.

No. 2: Klorkalciumfri.

No. 3: Klorkalcium från början lika fördelad i de översta 2 cm av jordpelaren. Mängd: 0.27 gr, 
motsvarande 1.04 kg 75 ^:ig klorkalcium per m2.

No. 4: 14 .5.— 19-5* klorkalciumfri; den 19.5. ströddes torr klorkalcium på ytan. Mängd: 
0 .2 1 gr, motsvarande 0.81 kg 75 %:ig klorkalcium per m2.

Det använda saltets vattenhalt är 91 %. Rörens diam. =  20.0 mm, höjd 150 mm. Vikten 
av jordmängden i varje rör =  73 gr; härur kan lätt procenttalet vatten uträknas.



Efter en tid uthälldes allt vattnet ur kolvarna, varefter försöket fortsatte 
som förut; avdunstningen ersattes nu ej genom uppsugning, utan avdunst- 
ningen furagerades av jordpelarnas eget vattenförråd, vilket alltså ständigt 
minskades.

Slutligen, när uttorkningen nått ganska långt, avbröts försöket, jordpe
larna vägdes och deras fuktighetshalt bestämdes genom torkning. Då fuktig- 
hetshalten vid försökets slut alltså var känd, kunde ur de föregående bestäm
ningarna av vattenförlusten även kvarvarande vattenhalten bestämmas.

Försöksresultaten framgå av nedanstående tabell 4 och äro dessutom gra
fiskt framställda i fig. 3 och 4.

Det visar sig alltså, att klorkalciumtillsatsen icke hindrar avdunstningen 
utan endast minskar den, beroende på att klorkalciumhalten icke fullständigt 
anrikas i det yttersta ytlagret. Orsaken härtill är givetvis följande: K lo r
kalciumhalten medföljer visserligen vattnet mot den avdunstande ytan, men 
anrikas ej i ytan till så stor koncentration, att avdunstningen upphör, utan för
blir fördelat på ett tjockare lager, vilket beror på diffusionen. Med diffusion 
menas ju i detta fall en molekylär koncentrationsutjämning, en vandring av 
molekyler (och joner) från den mer koncentrerade delen av lösningen till 
den mindre koncentrerade. Diffusionshastigheten är proportionell mot kon- 
centrationsfallet per längdenhet (på samma sätt som strömstyrkan i en

Fig. 3. Grafisk framställning av avdunstningen från fyra jordpelare (se tabell 4). N r 1 
med klorkalcium fördelad i hela jordpelaren. Mängd motsvarande 0.56 kg, 75-%  :ig klor- 
kalcium pr m2. N r 2 utan klorkalcium. N r 3 med klorkalcium i ytlagret. Mängd mot
svarande 1.04 kg./m2. N r 4 först utan klorkalcium; den 19 maj klorkalcium strödd på 

ytan, till en mängd motsvarande 0.81 kg/m2.



Fig. 4. Kvarvarande vattenhalt i rören 1 — 3. Se tabell 4.

viss ledare är proportionell mot spänningsfallet per längdenhet); ju mer 
klorkalciumhalten genom vattenströmningen och avdunstningen anrikas 
mot ytan, desto större blir koncentrationsskillnaden, och desto starkare blir 
diffusionen, vilken verkar i motsatt riktning mot vattenströmningen. Då 
dessutom avdunstningen, och därmed vattenströmningen, minskas genom 
saltkoncentrationen i ytan, uppnås slutligen ett jämviktsläge, eller rättare 
kontinuitetstil lstånd, där klorkalciumtillförseln mot ytan genom vatten
strömning är precis lika stor som tillbakavandringen av klorkalcium genom 
diffusion; ehuru vatten ständigt strömmar mot ytan förblir klorkalciumför- 
delningen konstant, och likaså avdunstningen (under f. ö. konstanta lu ftfuk
tighets- och temperaturförhållanden).

A v  värdena för nr 4 före och efter klorkalciumtillsatsen, samt i jämförelse 
med nr 2 och 1, framgår, att en klorkalciummängd av 0.081 gr 75-%  :igt salt 
per cm2 ( = 0 .8 1  kg per m2) vid ifrågavarande luftfuktighets- och tempera
turförhållanden minskar avdunstningen med ca 2/5, alltså till 60 % av den 
ursprungliga. Denna ganska obetydliga nedsättning gäller för försökets 
f ö r s t a  p e r i o d ,  alltså när jordpelarna voro kapillärt vattenfyllda samt 
nedtill stodo i förbindelse med fritt vatten. Avståndet från det fria grund
vattenförrådet till den avdunstande ytan, endast 15 cm, är emellertid ofant
ligt mycket — omkring tio gånger — mindre än de i verkligheten för vägar



na aktuella grundvattenavstånden, och fallet är icke kvantitativt tillämpligt 
på praktiska vägförhållanden.

Betydligt mer överensstämmande med de verkliga förhållandena är slutet 
av försöksserien, när jordpelarna äro avsevärt uttorkade — de motsvara då 
med avseende på fuktigheten mer den övre, uttorkade delen av en väg under 
torr väderlek. Det är då att märka, att vid denna mindre absoluta vatten
halt i jorden blir klorkalciums avdunstningsnedsättande effekt större, och 
större ju mindre vattenhalten är. Så är ju under perioden 16/5— 23/3 avdunst
ningen från nr 3 endast hälften så stor som från nr 2, trots det att mot slutet 
av denna period den absoluta vattenhalten i nr 3 är dubbel så stor som i 
nr 2.

Ännu mer talande blir den kvantitativa jämförelsen, om man jäm för av
dunstningen från de olika rören vid samma vattenhalt1, härpå skall nedan 
givas ett par exempel.

V id  vattenhalten 10.8 gr ( =  14.8 % ), motsvarande nr 3 den 23/5, och nr 2 
den 14/5, är avdunstningen från nr 3 endast 29 % av avdunstningen från nr 2; 
d. v. s. en saltmängd av 1.0 kg per m2 minskar vid denna relativt höga vatten
halt avdunstningen till mindre än tredjedelen.

V id  vattenhalten 7.5 gr ( =  10.3 % ), motsvarande nr 1 den 24/5, och nr 2 
den 18/s— 19/5, är avdunstningen från nr 1 40 % av avdunstningen från nr 2; 
d. v. s. bortsett från att jordpelaren nr 1 äger större genomsläpplighet, vilket 
framgår av den högre avdunstningen vid försökets början, minskar denna 
saltmängd av 0.56 kg/m2 avdunstningen med 60 %.

Klorkalciumbehandlingen minskar alltså avdunstningen från vägen med 
ett belopp som beror på vattenmättningsgraden; vid  i praktiken vanligen 
förekommande saltmängder och vattenhalten torde den kunna sättas till 
mellan hälften och fyra  femtedelar.

Denna avdunstningsminskning får emellertid ej den effekten, att väg
kroppens vattenhalt ökas i motsvarande grad, alltså i genomsnitt med det 
dubbla till femdubbla. H ur stor effekten i detta avseende blir beror på en 
mängd faktorer; förloppet skall nedan skisseras i korta drag.

Den vattenvandring uppåt från grundvattenytan till markytan som un
der torka sker t. ex. i en vägkropp av lera eller »jäslera», är rätt kompli
cerad. Från grundvattenytan och upp till ett avstånd av högst några dm 
från vägytan är vägkroppen kapillärt vattenfylld, och vattenuppsugningen 
sker inom denna zon som kapillär vattenströmning, orsakad av skillnaden i 
kapillärtryck. Från grundvattenytan, där kapillärtrycket är =  noll, växer 
det kontinuerligt upp till den kapillärt mättade zonens övre begränsnings- 
yta, där kapillärspänningen är den för ifrågavarande jordart högsta möj
liga, d. v. s. =  jordartens kapillaritet. Skillnaden i fråga om vattenhalt 
mellan övre och nedre delen av denna zon är för verkliga leror betydande, 
men minskas med ökad kornstorlek, för att i. synnerhet hos grövre jäsleror

1 Visserligen växlar relativt luftfuktigheten och temperaturen något; av diagrammet 
fig. 3 framgår likväl att variationerna icke få så stor betydelse för den relativa av- 
dunstningshastigheten, varför vid ovanstående beräkning denna faktor approximativt sättes 
=  konstant.



bli mycket obetydlig.1 Inom den kapillärt mättade zonen sker vattenström
ningen relativt lätt, och vid en endast obetydlig skillnad i vattenhalt per 
längdenhet.

Ovanför den kapillärt mättade zonen följer en mer eller mindre bred2 
zon, där porerna icke äro fullständigt vattenfyllda; vattnet bekläder här 
partiklarnas väggar (adsorbtionsvatten). Vattenhalten i denna zon avtager 
mycket hastigt uppåt, från kapillär mättning vid undre gränsytan till oftast 
endast ett par procent fuktighet i överytan, beroende på uttorkningsgraden. 
Vattentransporten inom denna zon sker genom »adsorbtionsvattenvandring», 
d. v. s. partiklar med något tjockare vattenhinna avgiva vatten till angrän
sande överliggande partiklar med något tunnare hinna, o. s. v .; man kan 
även betrakta saken så, att vattnet inom hela zonen bildar en samman
hängande, ofantligt månggrenig hinna, vilken är tjockast underst och tun
nast överst; delvis på grund av vanliga ytspänningslagar strävar denna hinna 
att uppnå lika tjocklek, d. v. s. en vattenströmning sker från tjockare till 
tunnare partier av hinnan. Denna vattenströmning sker emellertid jäm förel
sevis långsamt, och för en viss »strömstyrka» kräves ofantligt mycket större 
skillnad i vattenhalt per längdenhet än vid kapillär strömning. Ovanstående 
framställning av vattenfördelningen från grundvattenytan till markytan, 
med de två olika zonerna, är grafiskt återgiven i fig. 5. Om grundvat- 
tensavstånd, relativ luftfuktighet och temperatur äro konstanta, kan ett 
kontinuitetstillstånd uppnås, där ingen förändring av vattenhalten sker, 
utan vattenströmningen *är lika stor per ytenhet på varje höjd i jordpelaren, 
och =  avdunstningshastigheten.

V id  de naturliga förhållandena, som råda vid vägarna, är dels grund
vattenytan variabel, och sjunker i regel under sommarens lopp, dels är vid 
sommarhalvårets inträde vägen i regel kapillärt mättad ända upp till grus
lagret; avdunstningen blir större än den kapillära vattenupptransporten, 
vilket har till följd att vägen uttorkas. Denna uttorkning innebär, att den 
övre zonen vidgas, d. v. s. gränsen för den kapillära mättningen flyttas ned
åt. Direkta fältiakttagelser samt serier av fuktighetsprov från vägar mot 
slutet av torra somrar visa, att den övre zonen i vägkroppen av lera eller 
»jäslera» likväl icke nått något större djup, i regel icke över c:a 30 cm. Som 
även fram går av fig. 5, blir alltså förändringen av vägkroppens totala vat
tenhalt genom uttorkningen relativt obetydlig — uttorkningen ökar den 
övre, skyddande torrzonens djup med ett par dm, men vattenhalten i den 
kapillärmättade zonen minskas endast mycket obetydligt.

Klorkalciumbehandlingen får nu den effekten, att ytfuktigheten hålles

1 Den beror på att kapillärtrycket pressar samman absorbtionsvattenhöljena kring jord- 
artspartiklarna. Då adsorbtionsvattenhöljenas tjocklek i förhållande till partikelstorleken 
är större, ju mindre partikelstorleken är, blir den vattenmängd som adsorbtionsvattnet repre
senterar, och vilket kan utpressas genom tryck, allt större ju finkornigare jordarten är. 
Se f. ö.: »Om jordarternas kapillaritet etc.», Sv. geol. undersökn, Ser. C., nr 356; Meddel. 
fr. Sv. Väginst., nr 25.

2 Om avdunstningshastigheten från kapillärt vattenmättad yta icke är större än den 
kapillära vattenuppsugningsförmågan, vilket kan inträffa vid ringa grundvattendjup, stor 
genomsläpplighet eller hög luftfuktighet, resp. låg temperatur, utbildas icke ifrågavarande 
»torr zon».



Fig. 5. Schematisk framställning av vattenfördelningen i ett jordlager vid avdunstning 
från ytan. A. Avdunstning och grundvattendjup konstant; varje kurva motsvarar ett 
slutligt jämviktsläge eller kontinuitetstillstånd, där vattenuppsugningen på varje höjd i 
jordpelaren är konstant och lika stor, och lika stor som avdunstningen. 4 olika avdunst- 
ningshastigheter äro antagna ( 1— 4), varav 1 representerar den minsta och 4 den största. 
B. Skall ungefärligt åskådliggöra förloppet i t, ex. en vägkropp under sommaren; a-b-c 
motsvara 3 olika studier i den fortskridande uttorkningen. Kurvorna a, ft, y repre
sentera vattenhalten vid motsvarande tidpunkter, i det fall att vägytan är klorkalcium- 
behandlad. Bägge figurerna förutsätta fullkomligt enhetlig jordarts sammansättning: i syn

nerhet B är dessutom starkt schematiserad. — ” O.-P.”  betyder den s. k. 
omslagspunktens vattenhalt.

högre, och den övre zonens utbildning sker långsammare; ungefärliga skill
naden vid uttorkningens slutstadium fram går av fig. 5 B.

Den kvantitativa beräkningen kan endast ske i form av en rå uppskatt
ning. Om den övre zonens djup utan klorkalciumbehandling hade varit 30 
cm, och dess fuktighetsgränser 3 % överst och 18 % underst ( =  kapillär 
mättning), representerar den ett vattenunderskott i förhållande till kapillär



mättning av i genomsnitt 7.5 % ; med en volym vikt av 1.6 motsvarar detta 
1.6 . 0.075 • 30 =  3.6 gr vatten per cm2, motsvarande 36 mm nederbörd.1 
Den relativa vattenökningen som klorkalcium här kan orsaka motsvarar allt
så 36 mm nederbörd, varvid  förutsättningen är, att minskningen i avdunst- 
ningshastighet helt omöjliggör torrzonens utbildning ( =  vattenupptransport- 
förmågan större än avdunstningshastigheten); minskas torrzonen till hälften, 
motsvarar detta 18 mm nederbörd.

Denna ungefärliga uppskattning, som anger storleksordningen av den 
åstadkomna relativa fuktighetsökningen, visar att denna bör kunna vara 
praktiskt ganska betydelsefull. Det fuktighetsunderskott som uttorkningen 
orsakar i vägkroppen, omräknad som den nederbördsmängd som vägkrop- 
pen kan upptaga innan den blir kapillärt mättad, uppgår till några tiotal 
mm, vilket motsvarar en avsevärd del av höstregnen; särskilt när man be
tänker, att endast en mindre del av nederbördsmängden nedtränger genom en 
någorlunda väl bomberad vägbana.

Genomsnittliga månadsnederbörden för oktober och november (för 
perioden 1881  — 1920) för ett antal norrländska orter utgör, enligt Statens 
meteorologisk-hydrografiska anstalts månadsmeddelanden:

O r t
M å n a d

O ktober N ovem ber

H aparan da................................................ 60.6 mm 51.4  mm
P i t e å ........................................................... 47.8 » 37.4 »
Stensele . . . 39.9 » 28.1 »
Um eå . . . . 60.7 » 54.0 »
H ärnösand................................................ 70.8 » 55.8 »
Ö ste rsu n d ................................................ 40.6 » 28.6 »

Om alltså nederbörden i form av »höstregn» sättes till i genomsnitt 60 
mm, och därav hälften, eller 30 mm, nedtränger i vägen finner man, att i det 
tidigare antagna fallet, med en uttorkning av 3 6 mm, den nedträngda 
nederbördsmängden nätt och jämnt skulle räckt till att kapillärt mätta väg
kroppen, medan, vid en uttorkningsminskning till 18 mm, ett avsevärt 
överskott utöver den härför erforderliga vattenmängden skulle uppstått.

Effekten skulle alltså bliva, att efter torra somrar, när avdunstningen el
jest orsakar en kraftig uttorkning av vägkroppen, i klorkalciumbehandlade 
vägar dess fuktighetshalt i stor utsträckning bevaras, så att uttorkningsgra- 
den endast motsvarar resultatet i vanliga fall efter en ganska våt och kylig 
sommar. Då emellertid beträffande de allra flesta vägar även efter en regnig 
sommar vägkroppens bärighet likväl är tillräcklig, innebär ju detta i sig 
ingen risk.2 På vägar där tjälskott bruka uppstå kan det emellertid innebära 
en allvarlig olägenhet att vägkroppens vattenhalt v id  tjälningens inträde 
redan är tämligen hög, ty den vattenmängd som uppsuges under tjälningen

1 H ärtill kommer ökningen av  den kapillärm ättade zonens vattenhalt; ju lerigare jo rd 
arten är, desto större kan denna bli.

2 En våt sommar blir den relativt fuktighetsstegrande effekten av  klorkalcium  med 
säkerhet m ycket obetydlig.



får, då det i tjällossningen frigöres, därigenom större bärighetsnedsättande 
effekt.

V erklig olägenhet av klorkalciums fuk tighet she v  ar ande — och därmed 
relativt fuktighets ste grande — effekt torde endast förekomma på vägar med 
lätt uppblött och då dåligt bärig vägkropp och vägbana, d. v. s. fram för 
allt å ler- eller jäslerevägar med vanlig , enklare grus till pinnmovägbana, 
och fram för allt då i sankt eller fuktigt läge. På de vägar, vilka enligt er
farenheten äro särskilt dåliga i tjällossningen eller efter långvariga regn
väder, kan man ju därför undvika klorkalcium som dammbindningsmedel, 
vilket faller sig så mycket lättare som just här sulfitlut borde vara gynn
sammare.

Sulfitluten binder ju vägdammet ej genom hygroskopicitet, utan genom sin 
egenskap att kitta ihop partiklarna. Dess olägenhet är, att vägarna vid 
starkare torka bli så hårda, att hyvling omöjliggöres och löst grus ej kan 
pressas ned i vägbanan. Uppdelningen av de två dammbindningsmedlen på 
olika sträckor, klorkalcium på de torrare och sulfitlut på de fuktigare väg- 
sträckorna synes därför lämplig och naturlig (när det gäller enkla grus- och 
pinnmovägbanor).

2. Nedsättning av frystemperaturen.

Den omständigheten att lösta substanser nedsätta lösningsmedlets frys- 
temperatur, och att denna nedsättning av vattnets fryspunkt för t. ex. klor
kalcium är mycket stor, får betydelse för klorkalciumbehandlade vägar. En 
klorkalciumhaltig vägbana, som vilar på ett nästan saltfritt underlag, får 
en frystemperatur som kan ligga flera grader lägre än underlagets. V id  icke 
alltför hastig avkylning kan det alltså inträffa, att frysningen i jorden (tjäl- 
ningen) börjar under det klorkalciumhaltiga lagret, och ofrusen vägbana 
kommer att vila på tjälat underlag. På motsvarande sätt kommer den frusna 
vägbanan att börja smälta vid en temperatur av någon grad under noll
punkten. Om vägen är snötäckt, erhåller vid blidväder snötäcket tempera
turen o° C, och förblir vid denna temperatur tills snötäcket bortsmält. 
Denna temperatur av o° C , vilken ofta råder intill markytan under längre 
tidrym der, verkar som plustemperatur, d. v. s. avsevärt tinande på en klor- 
kalciumbehandlad vägbana. Då under pågående snösmältning smältvattnet 
sipprar ned till snötäckets botten, kommer därför den under snötäcket tinan
de vägbanan att bli mer eller mindre starkt uppblött. Ett av de viktigaste 
villkoren för bibehållande av jordvägarnas bärighet i tjällossningen är ju, 
att det tidsmoment, under vilket den på tjäle vilande, tinande vägbanan är i 
beröring med fritt vatten blir så kort som möjligt. I vanliga fall börjar väg
banan knappt tina, förrän snötäcket är borta, och i synnerhet om de sista 
resterna av detta vid lämplig tidpunkt bortskrapas kan (vid gynnsam 
väderlek) detta tidsmoment praktiskt taget förminskas till noll, men vid 
större klorkalciumhalt i vägbanan blir det, som nämnt, avsevärt förlängt. 
Och över huvud taget är det ju ur vägunderhållsynpunkt gynnsamt, ju längre 
tid vägytan förblir frusen, då slitage och deformation under denna tid är 
minsta möjliga.



Möjligheten för ökad isgatebildning genom klorkalciumbehandlingen kan 
icke heller avvisas. Då vid inträffade blidväder snötäckets temperatur höjes 
till o° och vägbanan börjar tina, förblir dennas yttemperatur till en början 
vid den nedsatta smältpunkten, d. v. s. avsevärt under noll. I gränsskiktet 
mellan vägbana och snö kommer därför det nedsipprande smältvattnet att 
frysa, d. v. s. vägen täckes av isgata. Motsvarande sker även på vanliga 
vägbanor, särskilt vid hastiga väderleksomslag med töväder, då marken är 
avkyld långt under fryspunkten, men klorkalciumbehandlingen kommer att 
ytterligare öka möjligheten härför.

För att i någon mån kunna bedöma den kvantitativa betydelsen av ovan
stående resonemang är det nödvändigt att känna storleken av den frys- 
punktsnedsättning, som klorkalcium och sulfitlut orsaka, samt vidare känna 
de ungefärliga temperaturvariationer etc., med vilka man har att räkna.

a. Inverkan av  klorkalcium på fry stemperaturen.

Den fryspunktnedsättning, som ett ämne orsakar i utspädd lösning, är 
som bekant proportionell mot antalet partiklar av den lösta kroppen som 
finnes per volymenhet av lösningen. Ju  mindre molekylarvikten, eller, när 
det gäller elektrolyter, ju mindre jonvikten och ju fullständigare dissociatio- 
nen är, desto större blir alltså fryspunktsnedsättningen per viss viktsenhet av 
ämnet. Det är därför å priori säkert, att sulfitlutens fryspunktsnedsättande 
effekt måste vara ofantligt mycket mindre än klorkalciums.

För klorkalcium finnes erforderliga data tillgängliga i litteraturen, på 
grundval av vilka fryskurvan för klorkalciumlösningar med avseende på 
koncentrationen kan konstrueras (se fig. 6). En del värden, tagna från nämn
da kurva, framgå av nedanstående tabell.

T abell y.

Gram CaCl.2 
pr 100 gr 

vatten

Frys-
temperatur1

Gram CaCl2 
pr 100 gr 

vatten

Frys-
temperatur1

Gram CaCl2 
pr 100 pr 

vatten

Frys-
temperatur1

1 -  O. 4 2°C 6 — 2.8 °C 15

O0001

2 1 O VO 0 7 — 3*35 20 —  1 3 . 2

3 — 1-35 8 — 3-9 25 — 18.4
4 — I . 7 2 9 — 4-5 30 —24.0
5 — 2.3 10 — 5-* 35 — 30.0

De saltkoncentrationer och därmed de fryspunktsnedsättningar som kunna 
tänkas förekomma äro i nedanstående tabell (6) beräknade för ett antal olika 
fall, varvid det är antaget, att mängden C aC l2 utgör i kg per m2, motsva
rande i V3 kg 75-procentig klorkalcium per m2, och denna mängd antages 
fördelad på ett vägbanelager av olika tjocklek och vattenhalt. Denna klor- 
kalciummängd per m2 antages vara resultatet av några års klorkalciumbe-

1 =  den temperatur vid vilken en saltlösning av ifrågavarande koncentration börjar frysa.
I och med att is börjar bildas ökas saltkoncentrationen i den kvarvarande lösningen och tem
peraturen måste ytterligare sänkas för att isbildningen skall fortsätta; detta sker kontinuerligt 
efter kurvan fig. 6.



handlingar, och ganska stora fördelningsdjup äro även antagna. I de fall 
där man t. ex. har att räkna endast med resultatet av en sommars ytbehand
ling, med en kvarvarande klorkalciumhalt av t. ex. 1/2 kg C a C l2 per m2, är 
denna säkerligen fördelad till ganska ringa djup.

A v  de antagna vattenhalterna torde den högsta, 30 % , praktiskt taget 
aldrig förekomma i en vägbana; den representerar vattenhalten hos en ganska 
mjuk lera. — Kolumnerna för 30 % , resp. 20 % vattenhalt gälla även för
0.5 kg C aC l2/m2 och 15 % , resp. 10 % , vattenhalt.

Den fryspunktsnedsättning som kan väntas i en klorkalciumbehandlad 
vägbana blir alltså av storleksordningen upp till — io °  C, eller mer; myc
ket ofta torde den för ett lager av 5— 10 cm tjocklek vara 1 — 50 C.

Huruvida frysning börjar på större eller mindre djup under vägytan, 
beror dels på temp er atur gradient en, dels på fördelningskurvan av klorkal
cium med avseende på djupet. Enligt flera olika observationer1 kan tempe- 
raturgradienten för den översta 1 V2 m under hösten, vid begynnande och 
pågående tjälning sättas till ca 40 per m, =  0.04°/cm. V id  hastig avkylning 
kan givetvis gradienten bli avsevärt större, i synnerhet på ringa djup. Förf. 
har utfört jordtemperaturmätningar på hösten efter inträffande frost, under 
nybildad pipkrake. För de översta 10 eller 15 cm har den praktiskt taget 
lineära gradienten haft värdet omkring i °  C, högst upp till 1 .5 0 C  per dm.

1 Ex. A. Ångström och E. Petri, »En ny jordtermometer etc.», Tekn. Tidskrift 1928, häfte
23 (allm. avdeln.), samt enligt Statens Provningsanstalts för Sv. väginstitutet utförda termo
elektriska jordtemperaturmätningar i Stockholm 1927— 1928.

Fig. 6. Fryskurva för systemet klorkalcium— vatten. Konstruerad enl. data i Landolt-
Börnstein, Phys.-Chem. Tabellen.



Tabell 6. Den fry stemperaturneds ättande effekten av i  kg Ca CI2 per ni2.

C aC l2-hal- 
ten fördelad 
på ett lager 

av tjock
leken

C a C l2 
gr/100 cm 3 

jord

C aC l2 
gr/100 gr 
jord (vo
lym vikt 
=  1.6)

C aC l2/ioo  gr vatten vid nedanstående vattenhalter 
(i viktsprocent per torrsubstans)

10  % vattenhalt 20 % vattenhalt 30 % vattenhalt

gr per 
100 gr 
vatten

Frys-temp.
° C

gr per 
100  gr 
vatten

Frys-temp.
° C

gr per 
100 gr 
vatten

Frys-temp.
° C

1 cm 10.0 6.2 5 62.5 — 5 1 31-3 — 25-5 20.8 — 14.0
2 5.0 3-I 3 31-3 — 25.5 15.6 —  9.2 10.4 “  5*4
3 3*33 2.08 20.8 — 14.0 10.4 —  5*4 6*93 — 3-3
4 2.5 1.56 15.6 — 9.2 7.8 —  3.8 5.20 —  2.4
5 2.0 1.25 • 12 .5 —  6.8 6.2 5 —  3.0 4-1 6 —  1 . 9

7 1-43 0.89 8. 9 * 4-5 4*45 —  2.05 2.65 ■--- 1.2 0
10 I.o 0.62 5 6.2 5 —  3.0 3-13 —  1.4 2.08 — 0.91
20 0 . 5 0-3 1 3 3-x3 —  1.4 I.56 —• 0.7 0 1.04 —  0.45
50 0.2 O . 1 2 5 1.25 —  0.55 O. 63 — 0.2 9 0.4 2 --- 0.2 0

(För sulfitlut blir temperaturnedsättningen endast 1 : 1 5  å 1 : 20 av ovanstående).

Om man vid begynnande tjälning av en vägbana räknar med den ganska 
höga gradienten av i °  C  per dm, och vidare antager klorkalciumhalten lika 
fördelad på ett lager av viss tjocklek, utgör den klorkalciumhalt som er
fordras för att vägen skall börja tjälas under det klorkalciumhaltiga lagret, 
för 5 cm lagertjocklek 1 .15  gr, för 7 cm 1.6 1 gr, för 10 cm 2.3 gr per 100 gr 
vatten, motsvarande klorkalciumhalter, som mycket väl kunna väntas (se 
tabell 6).

Naturligtvis är klorkalciumhaltens fördelning med avseende på djupet be
tydligt mycket mer komplicerad och i ytterligt hög grad växlande. G rafiskt 
låter sig emellertid hithörande förhållanden mycket enkelt beräknas. För 
låga klorkalciumhalter, upp till 5 gr per 100 gr vatten, är fryspunktsnedsätt- 
ningen (p) en lineär funktion av klorkalciumhalten (k), varvid  k =  2.3 . p, 
där p uttryckes i 0 C  och k i gr C a C l2 per 100 gr vatten. Om man alltså 1 
ett diagram med koordinaterna djup under markytan och temperatur inför 
en temperaturkurva, representerar det avsnitt av denna kurva, vilket faller 
under o° C, även den klorkalciumhalt vid vilken frysningen just börjar, om 
nämligen varje 0 C  motsvarar 2.3 gr C a C l2. Omvänt kan man införa en viss, 
antagen eller funnen, klorkalciumfördelningskurva i diagrammet (varvid 
lämpligare gramtalet C aC l2 per 100 gr vatten användes som enhet), och se 
hur frysningen sker vid olika temperaturförhållanden, i det man t. ex. låter 
en temperaturkurva med gradienten o .i °  C  per om förskjutas nedåt (paral
lellt med sig själv, se fig. 7). Den yta som begränsas av klorkalciumkurvan 
och y-axeln representerar, när det gäller temperaturen, helt ofrusen jord; 
själva kurvan utgör gränsen för begynnande frysning. Generellt gäller nu 
den regeln, att om för någon del av klorkalciumkurvan gradienten (tangen
tens vinkel mot y-axeln) är större än temperaturgradienten, kommer frys
ning under en överliggande of rusen zon att ske. Ju  mer utpräglat klorkal
ciumhalten är koncentrerad till ytlagret och därefter hastigt avtager nedåt, 
desto större är möjligheten härför och desto längre kommer detta tillstånd att 
råda. F. ö. hänvisas till de i fig. 7 fram ställda fallen.



Fig, 7. A. Förenklat diagram, exemplifierande frysningsförloppet i väg, behandlad med 
klorkalcium. Den tjocka S-formiga kurvan anger en viss klorkalciumfördelning (i gr CaCU 
per 100 gr. vatten) med avseende på djupet. På x-axeln är, utom CaCh-halten, även 
motsvarande frystemperatur utsatt; koordinatsystemet äger alltså dubbel betydelse.

Linjerna ai, a.2, aa, a4 äro successivt efterföljande tidslägen av temperaturkurvan, vars 
gradient, som synes, är i °  C/dm. Skärningspunkterna mellan temperaturlinjerna och klor- 
kalciumfördelningskurvan ange det djup, där tjälningen just börjar ( =  tjälgränsernas resp. 
tjälgränsens läge vid ifrågavarande tidpunkt). Tjälningen sker från ytan till djupet r, 
samt från djupet s dels nedåt, dels uppåt till punkten r. N är endast ett obetydligt ytskikt 
är tjälat (ca 4 mm), börjar alltså tjäle att utbilda sig även på djupet s (10.2 cm), vilken
växer uppåt och nedåt (i pilarnas riktning). Lagret mellan ca 0.4 och 10 cm. djup kommer
alltså att av tjäle avskäras från vattenförbindelse med underlaget (— ingen tjälskjutning i 
detta lager). Ytan t. h. om klorkalciumkurvan representerar helt ofruset, t. v. frysande 
material.

Den här antagna CaCU-mängden motsvarar följande klorkalciumhalt: 
vid en vattenhalt av 1 0  % c:a 0 . 4 5  kg CaCU pr m2

» » » » 15 % » 0 . 6 8  » » »
» » » » 20 % » 0.9 » » »

Om temperaturgradienten är — eller större än linjen b, sker tjälningen endast uppifrån.

B. Samma klorkalciumfördelningskurva, men vid inträdande töväder (linjerna ai, 3,2------
 as =  efterföljande lägen av temperaturkurvan). Vägytan antages snötäckt, varför
yttemperaturen snart uppnås och en tid kvarstannar vid +  o° C. Vägytan börjar tina 
vid minustemperatur (på djupet t, vid temperaturen — 1.7 0 C).

Anm. I bägge fig. är för större enkelhets skull jordartens egen frystemperaturnedsätt- 
ning försummad, och den C aC ^-fria  jordens fryspunkt alltså satt till o° C. Då emellertid 
den av saltet orsakade fryspunktsnedsättningen synes addera sig till jordartens egen, mot
svarar fig. mer verkligheten, om man förskjuter temperaturkoordinaten med ett belopp, 
som motsvarar jordartens egen minsta frystemperaturnedsättning (ca 0.2—0.50 C).

Framhållas bör även, att klorkalciumfördelningskurvan — fryspunktskurvan, motsvarar 
begynnande frysning, resp. sista smältning. T . ex. 50 % av vattnet är fruset först vid 
betydligt lägre temperatur; smältningen vid  minustemperatur (fig. B) börjar alltså i själva 
verket vid ännu lägre temperatur än fig. visar.



Denna frysning under en viss nivå innebär ju, att intet vatten kan upp
sugas underifrån till överliggande skikt. Om ifrågavarande nivå kunde an
tagas ligga på avsevärt djup i vägen skulle alltså denna frysning få  praktisk 
betydelse som hinder mot isanrikning och tjälskjutning i vägens övre del. 
Villkoret härför är, att en avsevärd klorkalciumhalt är nedträngd till rela
tivt stort djup i vägkroppen, och vidare att denna klorkalciumhalt hastigt 
avtar med ytterligare ökat djup. Dels förefaller en sådan fördelning ytterst 
osannolikt, — nedtvättas avsevärda klorkalciummängder till större djup blir 
fördelningsgradienten sannolikt ganska liten — och vidare förutsätter den 
en mycket hög sammanlagd klorkalciumhalt per ytenhet vägbana. I alla hän
delser kan någon praktisk betydelse av denna teoretiskt tänkbara effekt av 
klorkalciumbehandlingen icke väntas annat än möjligen i rena undantags
fall.

V id  tining däremot, när temperaturkurvorna få motsatt lutning, kommer 
det å sid. 22 antydda förhållandet, med en nollgradig temperatur vid m ark
ytan, vilken verkar som flera graders plustemperatur för den frusna klor- 
kalciumhaltiga vägbanan, att gälla även om klorkalciumhalten är fördelad 
på stort djup med ringa gradient, men ju mer utpräglad koncentrationen till 
ytan är, desto fortare kommer denna yttining att inträffa, och under desto 
längre tidsintervall kommer tinad vägbana att vila på tjälat underlag.

Ä  andra sidan kan icke möjligheten av den nyttiga effekten tillbakavisas^ 
att i relativt milt klimat, där upprepade kortare frostperioder inträffa, i 
vanliga fall medförande ett tjäldjup av högst någon decimeter, genom klor
kalciumhalt i vägbanan dennas tjälning vid dessa tillfällen kan helt för
hindras. Om i en viss klorkalciumfri vägbana tjäldjupet blir 10 cm, räcker 
det emellertid icke att samma vägbana äger märkbar klorkalciumhalt ned 
till 10 cm djup för att den skall förbli tjälfri, ty i det förra fallet 
fördröjes temperatursänkningen avsevärt genom värmefrigörelsen vid tjäl- 
ningen; i den klorkalciumfria vägbanan når nollisotermen större slutligt 
djup, eller mycket förr djupet 10 cm, än i den klorkalciumhaltiga vägbanan.

Det förefaller därför icke troligt att denna nyttiga effekt får någon större 
praktisk betydelse, annat än i de fall där den tillförda klorkalciummängden 
är stor, och nedträngd till betydande djup, och vidare vinterklimatet är så 
milt att vägbanans yttemperatur endast under relativt korta perioder kom
mer under nollpunkten. I vårt land torde den skadliga effekten av vägbanans 
genom klorkalcium nedsatta frystemperatur i alla händelser att överväga 
över den nyttiga.

Det bör ånyo betonas, att i ovanstående framställning termen »frystempe
ratur» hela tiden betyder den temperatur vid vilken frysningen börjar. Då 
saltkoncentrationen i den ofrusna lösningen i och med isbildningen kontinu
erligt ökas, erfordras en ständigt lägre temperatur, för att frysningen skall 
fortsätta. En lösning med t. ex. 4 gr C a C l2 per 100 gr vatten börjar frysa 
vid — i.8 °  C  men först vid — 3.90 C  är halva vattenmängden frusen, vid 
— 9.50 C  75 % av vattenmängden, o. s. v. — Fryskurvorna för ett par ut
spädda klorkalciumlösningar äro framställda i fig. 8.



Fig. 8. Frysdiagram för
C i —= klorkalciumlösning; 2 gr CaCl2 per 100 gr vatten,
C2 =  » 4 » » '> » » »
C 3 =  » IO » » » » » »
a — jordart (lerig mo från S. Sunderbyn) med rent vatten, 
b — d:o med 25 gr koncentrerad sulfitlut per 100 gr. vatten.

Den stora skillnaden ifråga om frystemperaturnedsättning mellan klorkalcium och sulfitlut 
framgår av detta diagram (kurvan b motsvarar ju i praktiken en nära 10 ggr så stor 
tillsats av dammbindningsmedel som C i ). Därtill kommer, att klorkalciumkurvorna gälla 
för vattenlösning; uppsugen i jord (som b) blir frystemperaturnedsättningen ännu större, 

i det jordartens egen frystemperaturnedsättning skall tillfogas.

b. Inverkan a v  sulfitlut på fry stemperaturen.

Beträffande sulfitluts inverkan på frystemperaturen har förf. icke kunnat 
finna några data i tillgänglig litteratur, varför några bestämningar härav 
verkställts. Principen har därvid varit temperaturavläsning med korta tids
intervall vid konstant avkylning eller uppvärmning av sulfitlutlösning; ur 
de deformationer av temperatur-tidskurvan, som orsakas av de vid isbild-



Pig. 9. Approximativ frystemperaturkurva för systemet sulfitlut: vatten. 10 0 %  sulfitlut 
representerar vanlig koncentrerad lut, med en torrsubstanshalt av 59 vikts- %.

ningen frigjorda (resp. för smältningen erforderliga) värmemängderna, fram 
går icke endast begynnande frystemperaturer för den ifrågavarande koncen
trationen, utan kan också fryspunktsnedsättningen för övriga, större kon
centrationer med rätt stor säkerhet beräknas.

D ylika försöksserier ha utförts med två olika koncentrationer: outspädd 
koncentrerad sulfit, med 59 % torrsubstans, och en lösning med 20 v ik ts-% 
koncentrerad sulfitlut ( =  1 1 . 8 % torrsubstans). Begynnande frystemperaturer 
för den förra är omkring — 7 .50 C , för den senare — o.6° C. På grundval 
av de antydda beräkningsmöjligheterna för olika mellanliggande koncentra
tioner är fryskurvan för vatten: sulfitlut approxim ativt konstruerad (fig. 9).

Som fram går av tabell 5 och fig. 6 i jämförelse med fig. 9, är fryspunkts
nedsättningen för sulfitlut ofantligt mycket mindre, för måttliga koncentra
tioner mellan 1 5 och 20 ggr, än för klorkalcium. D å de mängder per ytenhet 
vägbana, som brukar användas av koncentrerad sulfitlut och klorkalcium i 
flingor äro ungefär lika stora — omkring 1 kg per m2 och år — fram går av 
tabell 6 (sid. 25) även ungefärliga fryspunktsnedsättningen för sulfitlut vid 
alternativt olika fördelningsdjup och vattenhalt, om man minskar tempera
tursiffrorna till V15 å V20. Man ser härav omedelbart, att endast om sulfit- 
luthalten är koncentrerad till ett mycket tunt ytskikt blir temperaturnedsätt- 
ningen avsevärd (för 1 cm =  omkring 1, högst 2 0 C), men för ett lager av 
så ringa tjocklek blir den praktiskt betydelselös; vid fördelning på ett tjocka
re lager, 5 å 10 cm, blir fryspunktsnedsättningen så liten som en eller ett 
par tiondels grader. Sulfitlutens fryspunktsnedsättande effekt, vilken endast 
är en bråkdel av klorkalciums, är alltså så liten, att den med säkerhet för 
vägarnas del är fullkomligt betydelselös.



3. Klorkalcium och sulfitlut kvarhålla vägdammet och öka därigenom 
vägbanans halt av fint material.

Denna omständighet — en direkt följd av bägge medlens eftersträvade 
nyttiga effekt — är givetvis obestridlig; för att avgöra hur skadlig den kan 
vara, saknas ännu nödiga data. H alt av fint material i vägbanan är ju i sig 
icke skadlig, utan nödvändig (bindjord). Om, genom att krossprodukterna vid 
trafiknötningen kvarhållas, denna halt blir för stor, kan detta ju lätt kom
penseras genom skrapning och grusning. Men den springande punkten är här: 
hurudant är detta förmalningsstoft? Erfarenheten visar, att det vid förmal- 
ning i regel är mycket svårt att komma ned till partikelstorlekar motsvarande 
det äkta leret. Det är troligt, att det stoft, som bildas i vägbanan genom 
trafiknötning, är relativt grovt, endast ned till mjälastorlek. Men mineralstoft 
av sådana kornstorlekar visar ytterst ringa bindeförmåga; det är dessa korn
storlekar, som ingå som huvudbeståndsdel i de s. k. jäslerorna. Det är alltså 
möjligt, att i vägbanan genom trafikkrossning anrikas föga bindigt mo- till 
mjälmaterial i en mängd, som verkar skadlig. I så fall bör sand och grus 
samt något (ytterst litet) styv lera tillföras. Hela denna fråga kan endast 
utrönas genom noggranna undersökningar, bl. a. av kornförändringen genom 
uppkrossning (»slitning») i vägbanan, genom undersökning av vägdammets 
kornstorleksfördelning, o. s. v.

4. Eventuellt ökad sönderdelningshastighet av isynnerhet skiffrigt 
materiel ( =  dispergerande effekt).

I Svenska Väginstitutets meddelande 14, sid. 14, refereras vissa norska er
farenheter om ytterst ogynnsamma verkningar av klorkalciumbehandling.1

I ifrågavarande fall (i Sor-Trondelag sommaren 1928) klorkalciumbehand- 
lades vissa sträckor, vilka på eftersommaren och hösten visade en ytterligt 
uppmjukad och lös vägbana just på de klorkalciumbehandlade sträckorna; 
försöksförhållandena voro sådana, att orsaken otvetydigt låg i klorkalcium
behandlingen. Men vid undersökning av prov av den uppmjukade vägbanan, 
tagna på hösten, kunde intet spår av klorkalcium påvisas. Även om någon 
klorkalciumhalt förefanns, ehuru verkligt absorberad av mineralpartiklarna, 
måste den dock ha varit mycket obetydlig. H ur kan bärigheten då hava blivit 
så starkt nedsatt?

I uppsatsen i fråga framhäves, att gruset i detta fall i stor utsträckning 
består av skiffermaterial (rikt på glimmer och klorit); på samma sätt som vid 
tillsats av elektrolyter till porslinslera (vilken huvudsakligen består av ett 
fjälligt mineral, kaolin) denna förlorar sin plasticitet och blir flytande, bör 
detta grus rikt på fjälliga mineral, förhålla sig. Men hur kan denna effekt 
här kvarstå även när ingen klorkalciumhalt längre kan spåras i jorden?

En förklaring kan vara, att klorkalciumhalten verkat dispergerande, d. v. s. 
i de minsta enheterna (mineralpartiklarna) sönderdelat de mer eller mindre 
löst sammanfogade aggregat av glimmer- och kloritfjäll, som ingått i ler- 
skiffergruset, vilken dispergerande inverkan möjliggjorts genom den meka
niska bearbetningen av gruset vid trafiken. Det hela skulle då utgöra ett 
jättestort motstycke till, när man i laboratoriet skakar och bearbetar en jord

1 A v  överingenjör A. Rode i »Meddel. fra Veidirektören», h. 2, 1929.



art i en viss elektrolytlösning för att få  isär de enskilda partiklarna i och för 
slamningsanalys. — H ar på detta sätt skiffergruset sönderdelats, bibehåller 
det givetvis sin lösa konsistens även sedan klorkalciumhalten urtvättats.

Vilken än förklaringen är, är det alltså mycket möjligt, att klorkalcium 
på detta klorit-glimmerskiffriga material haft en direkt bärighetsnedsättande 
verkan. Men ifrågavarande jord skiljer sig helt från de i våra urbergster- 
ränger förekommande jordarter, å vilka författarens bärighetsundersökningar 
utförts, varför ovanstående saknar större betydelse för våra vägar, med några 
redan preciserade undantag. Liknande jordarter som i Trondhjemsfältet före
komma i vårt land i södra och mellersta Sveriges kambrosilurområden, där 
berggrunden utgöres av lerskiffer, samt i Norrland, fram för allt i det jämt
ländska silurområdet, där svart eller mörkgrå, kolig lerskiffer är mycket 
vanlig, och vidare i fjälltrakterna, där liknande mjuk skiffer (»kölisskiffer») 
eller något grövre glimmerskiffer förekommer. Dessa lerskiffrar ingå i traktens 
lösa jordslag, nämligen i mer eller mindre lerig skiffermorän samt i lättkrossat 
skiffergrus eller sand. På vägar byggda av eller grusade med sådant material 
torde det därför vara klokast att t. v. undvika klorkalciumbehandling, åtmin
stone tills denna fråga närmare utrönts. Däremot vore kortare klorkalcium- 
behandlade sträckor på sådana vägar av största värde ur provsynpunkt.

Men i det behandlade fallet — i Sor Trondelag — behöver förklaringen till 
de observerade förhållandena icke nödvändigt vara en på ett eller annat sätt 
orsakad direkt bärighetsnedsättande effekt av klorkalcium. Den tidigare 
framhållna verkan av klorkalcium — att kvarhålla de finaste partiklarna i 
vägen samt att öka vägens fuktighetshalt — kan här tänkas vara en till
fyllestgörande förklaring. N är höstregnen började, var vägkroppen på de icke 
klorkalciumbehandlade sträckorna relativt uttorkad, kanske sprickig och 
vattenledande, varför slutliga vattenhalten i vägbanan aldrig blev så hög 
som vid de klorkalciumbehandlade sträckorna. Effekten av klorkalcium vore 
alltså indirekt och berodde på dess dammbindande och avdunstningshäm- 
mande verkan under torrtiden; att sedermera på hösten den till ytan anrikade 
klorkalciumhalten var uttvättad och bortrunnen är lätt förståeligt.

Sammanfattning.
De slutsatser beträffande frågan om klorkalciums och sulfitluts inverkan 

på vägarnas bärighet, som på utredningens nuvarande ståndpunkt kunna dra
gas, äro följande:

Någon så småningom skeende nedsättning av vägkroppens bärighet, där
igenom att vid upprepad klorkalciumbehandling av vägbanan saltet nedtränger 
i vägkroppen, behöver icke befaras. Däremot får klorkalciumbehandlingen 
av ytan den indirekta effekten, att vägbanans och vägkroppens genomsnitt
liga vattenhalt ökas, varigenom bärigheten i vissa fall i allt för hög grad kan 
minskas. Om efter ett eller ett par års klorkalciumbehandling i detta avseen
de ingen olägenhet kan spåras, behöver man emellertid icke heller frukta för 
någon sådan inverkan i fortsättningen.

Genom saltets egenskap att nedsätta vattnets frystemperatur kan klorkal
ciumbehandlingen medföra den nackdelen, att vägbanan tinar eller förblir 
ofrusen även vid temperaturer i vägytan betydligt under nollpunkten; detta



på tjälat underlag vilande ofrusna ytlager blir i de flesta fall vattenövermättat, 
och därigenom löst och spårigt, åtminstone när det gäller ordinära eller sva
gare grusvägar. Dessutom ökas genom klorkalciumbehandlingen faran för is- 
gatebildning. — Sulfitlutens frystemperaturnedsättande effekt är helt negli- 
gerbar — den är endast V15 å V20 av klorkalciums. Sulfitluten verkar direkt 
bärighetsökande, en effekt, som särskilt vid liten vattenhalt är relativt 
betydande.

Genom dammbindningen bidrager klorkalcium till ävjebildningen i väg
banan — en olägenhet, som dock kan avhjälpas genom skrapning eller genom 
lämpligt avpassad materialtillförsel vid grusningen.

Vidare synes vid  vissa jordarter, nämligen sådana med stor halt av skiffer
material, klorkalcium kunna utöva en mer direkt bärighetsnedsättande verkan.

Man torde därför kunna säga, att klorkalciumbehandling kan befaras med
föra skadliga biverkningar på fuktigt belägna vägar och sådana vägar, som 
efter långvarigt regn eller i tjällossningen bruka få avsevärt uppmjukad väg
bana (i allm. svagare vägar) samt vidare vägar, byggda av skifferrikt ma
terial (fram förallt inom Sydsveriges och Jäm tlands kambrosilur samt i fjä ll
trakterna). De lokala förhållandena äro dock så varierande, att man gör 
klokt i att i varje fall genom praktiska prov undersöka, vilka följder en 
saltbehandling medför.

Behandling med sulfitlut har under alla förhållanden en gynnsam inverkan 
på vägarnas bärighet.

Det bör ånyo betonas, att föreliggande undersökning endast avser att söka 
klarlägga vilka biverkningar behandling av vägbanan med hygroskopiskt salt 
kan tänkas få, samt vilka orsakerna kunna vara till de skadliga biverkningar, 
som enligt den praktiska erfarenheten uppträtt i vissa fall. Resultaten av 
denna utredning äro emellertid på intet sätt ägnade att avskräcka från fort
satt användning av klorkalcium som dammbindningsmedel. De synnerligen 
goda praktiska erfarenheter av klorkalcium, som förligga från södra och mel
lersta Sverige, ger ju också vid handen, att för vanliga makadam- eller grus
vägbanor ingen annan egentlig olägenhet än något ökad ävjebildning (av
hjälpt genom skrapning) kunnat förmärkas. De praktiskt-ekonomiska f ö r 
d e l a r n a  av klorkalciumbehandlingen äro i dessa fall a b s o l u t  ö v e r 
v ä g a n d e  ö v e r  n a c k d e l a r n a .

Men, som nämnt, på lerskifferrika vägar, och på svagare, i tjällossningen 
eller efter höstregnen dåliga grusvägar är det möjligt att nackdelarna bli så 
stora, att klorkalciumbehandlingen ej är motiverad. Även här innebär det 
dock ingen större risk att ett år försöka med saltbehandlingen, då den till 
nästa år kvarstannande salthalten blir mycket ringa. Och på starkare vägar, 
samt vägar över torrare, fram för allt sandig-grusig terräng — t. ex. i N orr
land kustlandsvägen inom Väster- och Norrbotten — kan klorkalciumbe
handlingen utan tvekan antagas vara uteslutande fördelaktig.

Slutligen bör det framhållas, att vad som ovan framkommit beträffande 
klorkalcium med största sannolikhet i huvudsak även gäller för klormagne- 
sium, på grund av dessa båda salters nära frändskap och likartade fysikaliska 
egenskaper.



INVERKAN AV KLORKALCIUM, KLORMAGNE- 
SIUM OCH SULFITLUT PÅ JÄRNPLÅT, 

GUMMI, LÄDER OCH TYG
A V  C I V I L I N G E N J Ö R  N I L S  VON M A T É R N

S å SO M  E N  O L Ä G E N H E T  med de dammbindande medlen klorkalcium, klor- 
magnesium och sulfitlut har man framhållit, att dessa ämnen skulle in
verka skadligt på fordonens järndelar och gummiringar samt på fotgängares 
skodon och kläder vid uppstänkning av vägmaterial. V id  spridning av dessa 
ämnen skulle de därmed sysselsatta arbetarnas kläder och skodon i särskild 
grad lida skada samt likaså de för spridningen använda järnredskapen.

För att klarlägga denna fråga har Svenska Väginstitutet låtit utföra en 
del undersökningar vid Statens Provningsanstalt, för vilka i det följande 
lämnas en redogörelse.

För undersökningen användes prov av klorkalcium, klormagnesium och 
sulfitlut erhållna från Stockholms stads arbeten i Bromma. De hygroskopiska 
salterna voro i det skick, de användas på vägarna.

V id  provning av vattenhalten hos dessa ämnen befanns det, att

vattenhalten hos klorkalcium var 29 %
» » klormagnesium » 55 %
» » sulfitlut » 44 %

Provningen med de båda salterna verkställdes dels med vid 20° C  mättad
lösning i destillerat vatten, dels med 5 % -iga lösningar i destillerat vatten. 
Sulfitluten utspäddes med destillerat vatten till en halt av dels 20 % , dels 
10 % torrsubstans. Dessutom utfördes provning med destillerat vatten samt 
vanligt vattenledningsvatten. Inverkan av dessa lösningar och av vatten 
undersöktes på provstycken av järn, gummi, läder och tyg.

Inverkan på järnplåt.

1. Första undersökningsserien.

Denna provning verkställdes med mättade saltlösningar och 20 % -ig sul- 
fitiutlösning.

Följande oskyddade eller skyddade slag av plåtstycken av dimensionerna 
10 X  10 cm förvarades under 1 månad nedsänkta till 2/s av ytan i de 3 
provlösningarna samt i destillerat vatten, allt vid ca 20° C  rumstemperatur:



a) O skyddad svartplåt med kvarsittande glödspånslager och befriad från 
rost genom borstning.

b) Färgbestruken svartplåt. Plåtarna beströkos i gång med blymönje- 
färg (83 del. blymönja + 1 7  del. kokt linolja) samt därpå 1 gång med zink- 
vittfärg (60 del. zinkvitt 40 del. kokt linolja) med mellankommande tork
ning av den förstnämnda bestrykningen under ca 3 dygn. Efter sista bestryk- 
ningen lämnades plåtarna att torka ca 8 dygn, varefter plåtarnas kanter 
överdrogos med ett skydd av naturasfalt.

c) Lackerad plåt. Plåtarna lackerades på för bilar vanligt sätt med svart 
lackering, varvid  en del plåtar lackerades med s. k. ducolackering, övriga 
plåtar medelst s. k. oljelackering. Lackeringen utfördes av Karosseriaktiebo- 
laget Norrmalm, Stockholm.

d) Galvaniserad plåt. Plåtstyckenas kanter överdrogos med ett skydd av 
naturasfalt.

De sålunda preparerade och förvarade plåtarna granskades med vissa 
mellanrum, varvid anteckningar fördes över iakttagna förändringar. Resul
tatet av undersökningen blev följande:

Efter an 
tal dygr

Klorkalcium
i:

Sulfitlut Klorm agnesium Vatten

4 Stark rostbildning. 
Rostfällning på 
kärlets botten.

Rostbildning ovan 
vätskeytan.

Stark rostbildning. 
Vätskan hade an
tagit svagt blå färg.

Stark anfrätning. Stor 
rostfällning på kärlets 
botten.

IO Ingen ytterligare 
förändring.

Stark rostbildning 
isynnerhet ovan vät
skeytan.

Ingen ytterligare 
förändring.

Ingen ytterligare 
förändring.

3° Stark rostbildning 
såväl över som un
der vätskeytan.

Stark rostbildning 
ovan vätskeytan. An- 
frätning i enstaka 
stora områden under 
vätskeytan.

b) Färgbestruken

Stark rostbildning 
såväl över som un
der vätskeytan.

svartplåt.

Stark rostbildning så
väl över som under 
vätskeytan.

4 Färgskiktet hade 
gulnat svagt.

Färgskiktet oförändrat 
men under vätskeytan 
överdraget med en 
löst vidhäftande grön
aktig hinna.

Färgskiktet hade 
gulnat mycket 
svagt.

Ingen nämnvärd 
förändring.

IO Ingen ytterligare 
förändring.

Färgskiktet hade 
mjuknat starkt under 
vätskeytan.

Ingen ytterligare 
förändring.

Färgskiktet hade 
mjuknat något och 
hade blivit matt.

20 Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Färgskiktet grönaktigt 
och av svampig kon
sistens. Kunde lätt av
lägsnas.

Ingen ytterligare 
förändring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare förändring.

30 Färgskiktet hade 
under vätskeytan 
svagt gulbrun färg 
och svagt klibbig 
konsistens.

Zinkvittfärgskiktet 
var under vätskeytan 
starkt brunfärgat, av 
tämligen lös konsistens 
samt blåsigt. Blymön- 
jeskiktet till synes 
oförändrat.

Under vätskeytan 
svagt gulbrun 
färgton.

Ytan översållad med 
ett stort antal mycket 
små blåsor.

a) Oskyddad svartplåt.



Efter an- - î i i • 
tal dygn : K “ * m m Sulfitlut Klorm agnesium Vatten

D u c o la c k e r in g :

4 Ingen märkbar 
förändring.

O l j e la c k e r in g :

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Stort antal upphöj
ningar över den ena 
plåtens hela yta, hos 
den andra plåten i 
mindre grad.

Färgnyans under 
vätskeytan svagt 
gråaktig.

Ingen märkbar 
förändring.

Färgnyans under 
vätskeytan svagt 
gråaktig.

Ingen nämnvärd 
förändring.

D u c o la c k e r in g :

io Ingen märkbar 
förändring.

O lj e la c k e r in g :

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ökat antal upphöj
ningar på båda plå
tarna.

Under vätskeytan 
något mattare 
glans. Färgnyans 
svagt gråaktig.

Ingen märkbar 
förändring.

Under vätskeytan 
något mattare 
glans. Färgnyans 
svagt gråaktig.

Skiktet starkt grå- 
färgat.

D u c o la c k e r in g :

20 Ingen märkbar 
förändring.

Begynnande blåsbild- 
ning.

Ingen märkbar 
förändring.

Stort antal upphöj
ningar.

O lj e la c k e r in g :

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar tydli
gare förändring.

Ingen märkbar yt
terligare föränd
ring.

Skiktet gråvitt och 
kunde relativt lätt av
lägsnas.

D u c o la c k e r in g :

30 Ingen märkbar 
förändring.

Under vätskeytan 
stort antal små upp
höjningar.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
ytterligare förändring.

O l j e la c k e r in g :

Under vätskeytan 
ett gråaktigt beslag.

Ett större område 
med stort antal små 
punktformiga upphöj
ningar. Fiela ytan 
ojämn under vätske
ytan.

Under vätskeytan 
mycket svagt grå
aktig färgton.

Ingen märkbar 
ytterligare förändring.

4 Zinköverdraget 
angripet. Plåten 
svärtad under vät
skeytan. Skum
bildning omkring 
plåtarna.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Översållad av svarta 
punkter. I vätskan en 
vit, flockig fällning.

10 Ökat angrepp på 
zinköverdraget.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ökat antal svarta 
punkter. Plåten efter 
torkning överdragen 
av en gråvit massa.

d) G alv anis er ad plåt.



2. Andra undersökningsserien.

Denna provning verkställdes med 1) 5 % -ig klorkalciumlösning i destille
rat vatten, 2) 5 % -ig klormagnesiumlösning i destillerat vatten, 3) sulfit
lut, utspädd med destillerat vatten till en halt av 10 % torrsubstans, 4) 
destillerat vatten samt 5) Stockholms vattenledningsvatten.

Följande oskyddade och skyddade slag av plåtstycken av dimensionerna 
10 X  10 cm förvarades under 15 dygn nedsänkta till 2/3 av ytan i de 3 prov
lösningarna samt i destillerat vatten och vattenledningsvatten vid ca +  20° C  
rumstemperatur:

a) O skyddad svartplåt med kvarsittande glödspånslager och befriad från 
rost genom borstning.

b) Färgbestruken svartplåt. Plåtarna beströkos 1 gång med blymönjefärg 
(83 d. blymönja +  17  d. kokt linolja) samt därpå 1 gång med zinkvittfärg 
(60 d. zinkvitt +  4.0 d. kokt linolja) med mellankommande torkning av den 
förstnämnda bestrykningen under ca 2 dygn. E fter sista bestrykningen läm
nades plåtarna att torka ca 14 dygn, varefter plåtarnas kanter överdrogos 
med ett skydd av naturasfalt.

c) och d) Lackerad plåt. Plåtarna lackerades på för automobiler vanligt 
sätt med svart lackering, varvid  en del plåtar lackerades medelst s. k. duco- 
lackering, övriga plåtar medelst s. k. oljelackering. Lackeringen utfördes av 
Karosseriaktiebolaget Norrmalm, Stockholm.

e) Galvaniserad plåt. Plåtstyckenas kanter överdrogos med ett skydd av 
naturasfalt.

De sålunda förvarade plåtarna granskades med vissa tidsmellanrum. V id 
varje granskning överspolades plåtarna fullständigt med vätskan.

Resultatet av undersökningen blev följande:

®.te ,r a n - Klorkalcium  
tal dygn: Sulfitlut Klorm agnesium Vatten

20 Starkt angrepp på Ingen märkbar Förekomst av vita Ingen ytterligare
zinköverdraget. förändring. saltanhopningar. förändring.
Enstaka vita salt
anhopningar.

30 Plåten under vät Plåten över vätske Under vätskeytan Ingen ytterligare
skeytan täckt av ytan gråfärgad. Zink ljusgrå beslag och förändring.
ljusa och mörka överdragets kristall gyttringar.
beslag. struktur starkt fram

trädande under vät
skeytan.

rt £-pj

a) Oskyddad svartplåt.

”  K lorkalcium  
P 3

Klormagnesium Sulfitlut Destillerat vatten Vattenledningsvatten

V* Ringa mängd Rostbildning i Stark rostbildning Begynnande rost- Stark rostbildning
rostfläckar ovan spridda områden ovan vätskeytan, bildning ovan vät- över och under
vätskeytan. över hela ytan. skeytan. Stark rost- vätskeytan.

bildning under
vätskeytan.



b) Färgstrukna plåtar.

s'3’uO2

Efter 
an 

tal 
dygn

K lorm agnesium Sulfitlut Destillerat vatten V  attenlednings vatten

i Stort antal rost
fläckar ovan 
vätskeytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

4 Stark rostbild- 
ning ovan vätske
ytan. Ingen rost
bildning under 
vätskeytan.

Stark rostbild
ning över och un
der vätskeytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring. Ingen rost
bildning under 
vätskeytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

10 Avsevärd rost
bildning även 
under vätske
ytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Rostbildning över 
och under vätske
ytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

15 Ovan vätskeytan 
stark rostbild
ning. Under 
vätskeytan rost
bildning i stora 
fält och fläckar.

Ovan vätskeytan 
stark rostbild
ning. Under 
vätskeytan rost
bildning i stora 
fält och fläckar.

Ovan vätskeytan 
stark rostbildning. 
Under vätskeytan 
avflagring av glöd- 
spånslagret men 
ingen rostbildning.

Ovan vätskeytan 
enstaka små rost
fläckar. I vätske- 
gränsen stark rost
bildning samt un
der vätskeytan en
staka rostfläckar 
och roststrimmor.

Stark rostbildning 
såväl ovan som un
der vätskeytan.

1 Färgnyans svagt 
gulaktig under 
vätskeytan.

Ingen märkbar 
förändring.

Gulbrun färgton 
under vätskeytan.

Ingen nämnvärd 
förändring.

Ingen nämnvärd 
förändring.

4 Ingen ytterligare 
märkbar föränd
ring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Färgnyans svagt 
gulaktig under 
vätskeytan. Stort 
antal punktformi
ga upphöjningar 
under vätskeytan.

Färgnyans svagt 
gulaktig under vät
skeytan. Stort an
tal punktformiga 
upphöjningar un
der vätskeytan.

10 Enstaka punkt
formiga upphöj
ningar under 
vätskeytan.

Mycket svagt 
gulaktig färgton 
under vätske
ytan. Enstaka 
punktformiga 
upphöjningar 
under vätske
ytan.

Starkt brun färg
ton under vätske
ytan. Stort antal 
punktformiga 
upphöjningar un
der vätskeytan.

Stort antal små 
blåsor under vät
skeytan.

Stort antal större 
och mindre blåsor 
under vätskeytan 
och i mindre 
mängd ovan vät
skeytan.

15 Ovan vätskeytan 
något lösare kon
sistens. Under 
vätskeytan avse
värd gulfärgning 
och något lösa
re konsistens.

Ovan vätskeytan 
något lösare kon
sistens. Under 
vätskeytan svag 
gulfärgning och 
något lösare kon
sistens.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar för
ändring. Under 
vätskeytan starkt 
brun färgton och 
avsevärt lös kon
sistens samt stort 
antal små blåsor.

Ovan vätskeytan 
avsevärt lös kon
sistens. Under vät
skeytan mycket lös 
konsistens och stort 
antal små blåsor, 
vilka till större de
len åter försvunno 
efter 1 dygns tork
ning i luften.

Ovan vätskeytan 
avsevärt lös kon
sistens och enstaka 
små blåsor. Under 
vätskeytan avse
värt lös konsistens 
och stort antal små 
blåsor, vilka till 
större delen åter 
försvunno efter 1 
dygns torkning i 
luften.



d) Olj elacker ade plåtar.

g w
^ Klorkalcium

CfQ ju 
0  P

Klorm agnesium Sulfitlut Destillerat vatten V attenlednings vatten

i Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

4 Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

io  Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ringa antal små 
punktformiga 
upphöjningar un
der vätskeytan.

Svagt mattare yta 
och svag skrovlig
het samt enstaka 
punktformiga 
upphöjningar un
der vätskeytan.

Svagt mattare yta 
och spår av svag 
skrovlighet under 
vätskeytan.

15 Ingen märkbar 
förändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan stort 
antal små punkt
formiga upphöj
ningar, delvis för
svinnande vid 1 
dygns torkning i 
luften.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan svag 
skrovlighet och en
staka punktformi
ga upphöjningar, 
delvis försvinnan
de vid 1 dygns 
torkning i luften.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan svagt 
mattare yta och 
spår av svag skrov
lighet.

1 Matt yta och 
blågrå färgnyans 
under vätske
ytan.

Ingen märkbar 
förändring.

Matt rand vid 
vätskeytan.

Gråaktig färgton 
under vätskeytan.

Gråaktig färgton 
under vätskeytan.

4 Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen märkbar 
förändring.

Blågrön färgton 
under vätskeytan.

Ingen nämnvärd 
ytterligare föränd
ring.

Ljusgrå färgton 
under vätskeytan.

10 Matt, blågrå iri- 
serande belägg
ning under vät
skeytan.

Ingen märkbar 
förändring.

Avsevärd blågrå 
färgning, matt yta 
och enstaka punkt
formiga upphöj
ningar under vät
skeytan.

Starkt ljusgrå färg
ton, men relativt 
glansig yta under 
vätskeytan.

Starkt ljusgrå färg
ton och helt matt 
ytan under vätske
ytan.

15 Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Un
der vätskeytan 
svaga iriserande 
fläckar.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Un
der vätskeytan 
svaga iriserande 
fläckar.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan avse
värt mattare, svagt 
iriserande yta.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan starkt 
ljusgrå färgton, 
vilken vid tork
ning i luften un
der 1 dygn åter 
försvann, kvarläm- 
nande matta fläc
kar.

Ovan vätskeytan 
ingen märkbar 
förändring. Under 
vätskeytan starkt 
ljusgrå färgton, 
vilken vid tork
ning 1 dygn i luf
ten åter försvann 
kvarlämnande en 
matt fläckig yta.



Resultaten av de båda nu beskrivna undersökningsserierna rörande inver
kan av klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut på skyddad eller oskyddad 
järnplåt sammanfattas nedan:

Oskyddad järnplåt (fig. io) angripes starkt av samtliga dessa ämnen. I 
regel har stark rostbildning uppstått såväl under som närmast över vätske
ytan. Sulfitluten har däremot en kraftigare angreppsförmåga över denna 
yta. En upprepad bestänkning med sulfitlut, som får torka i luften, är så
lunda skadligare än en nedsänkning av en järnplåt i en sådan lösning. Även 
destillerat vatten och vattenledningsvatten åstadkomma kraftig rostbildning 
på oskyddad järnplåt.

Färgbestruken svartplåt.
Klorkalcium och klormagnesium inverka intet eller obetydligt på sådan 

plåt. Sulfitlut angriper däremot starkt, i det den så småningom åstadkommer 
en lös och blåsig koncistens hos färgskiktet samt färgar detsamma starkt 
brunt. Destillerat vatten och vattenledningsvatten angripa även färgskiktet 
starkt, som vid sådan behandling mjuknar avsevärt. Färgbestrykningen har 
emellertid hindrat rostbildning på samtliga plåtar.

Ducolackerad plåt.
Ducolackering utgör ett effektivt skydd mot angrepp av klorkalcium- och 

klormagnesiumlösningar. Sulfitlutlösning fram kallar efter längre tids på-

1 'jo2

Efter 
an 

tal 
dygn

K lormagnesium Sulfitlut Destillerat vatten V  attenledningsvatten

i Grå strimmor av 
slamartad kon
sistens ovan vät
skeytan. Avse
värd mängd floc- 
kig grå fällning.

Ingen märkbar 
förändring. 
Mycket ringa 
mängd grå, floc- 
kig fällning.

Ingen nämnvärd 
förändring.

Gråaktig slamar
tad avsättning i 
vätskegränsen. 
Svag, grå grum
ling i vätskan.

Gråaktig slamartad 
avsättning i vätske
gränsen. Svag, grå 
grumling i vätskan.

2 Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen märkbar 
ytterligare för
ändring.

Ytan blankare un
der vätskeytan.

Stark, grå flockig 
fällning.

Avsevärd mängd 
grå, flockig fäll
ning.

4 Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen märkbar 
ytterligare för
ändring.

Mörk rand i vät- 
skegränsen.

Mörk rand i vät
skegränsen.

Mörk rand i vät
skegränsen.

io  Ingen nämnvärd 
ytterligare för
ändring.

Ingen märkbar 
ytterligare för
ändring.

Mörk rand i vät- 
skegränsen.

Grå, slamartade 
strimmor såväl 
över som under 
vätskeytan.

Grå slamartade 
strimmor såväl 
över som under 
vätskeytan.

1 5 Avsevärd mängd 
grå, slamartad 
avsättning såväl 
ovan som under 
vätskeytan. Stor 
mängd grå floc- 
kig fällning.

Stor mängd grå, 
slamartad avsätt
ning såväl ovan 
som under vät
skeytan. Mycket 
ringa mängd grå, 
flockig fällning.

Ovan vätskeytan 
svag brunfärgning. 
Under vätskeytan 
blankare yta än 
ursprungligen.

Ovan vätskeytan 
ringa mängd grå, 
slamartad avsätt
ning. Under vät
skeytan stor mängd 
grå, slamartad av
sättning. Stor 
mängd gråvit, floc
kig fällning.

Ovan vätskeytan 
ringa mängd grå, 
slamartad avsätt
ning. Under vät
skeytan stor mängd 
grå, slamartad av
sättning. Stor 
mängd gråvit, floc
kig fällning.



Fig. io.

verkan små punktformiga upphöjningar, men eljest ingen skadegörelse. 
Destillerat vatten och vattenledningsvatten angripa på liknande sätt som 
sulfitluten.

O ljelackerad plåt.
Oljelackering skyddar järnplåten ganska väl mot angrepp av klorkalcium- 

och klormagnesiumlösningar, vilka dock kunna fram kalla en viss förändring 
i glans och färgton. Sulfitluten angriper sådan plåt något kraftigare, i det 
att blåsbildning och smärre upphöjningar uppstå i färgskiktet. Destillerat 
vatten och vattenledningsvatten angripa likaledes färgskiktet något, varvid 
upphöjningar i stort antal och matta fläckar uppstå. Någon rostbildning på 
plåtarna uppstod ej under försöken.

Galvaniserad plåt.
Galvanisering angripes av samtliga prov, klorkalcium, klormagnesium, 

sulfitlut, destillerat vatten och vattenledningsvatten. Sålunda uppstå så små
ningom gråflockig fällning eller slamartad avsättning på plåten. Sulfitluten 
åstadkommer icke sådan fällning men verkar frätande på galvaniseringen. 
Någon rostbildning på plåtarna uppstod ej under försöken.

A v  det ovanstående framgår, att ducolackering är det bästa skyddsmedlet 
mot dessa ämnen. Oljelackering och galvanisering skydda likaledes väl mot 
rostbildning, ehuru fläckar eller fällningar uppstå på skyddskiktet. Den 
oskyddade svartplåten angripes kraftigt av samtliga prov, icke minst av 
vanligt vatten.

Dessa undersökningar ha endast avsett den kemiska inverkan, som åstad
kommes av lösningar av de ifrågavarande dammbindningsmedlen. Det för
tjänar i detta samband påpekas, att man på nylutade vägsträckor tror sig ha 
observerat en mekanisk inverkan av uppstänkande grus mot stänkskärmarna 
på en bil. Detta skulle bero på, att luten binder ihop gruskornen till större 
klumpar, som vid slag mot stänkskärmen skulle fram kalla skadlig åverkan.



Inverkan på gummi.

I allmänna handeln inköptes en innerslang till en cykelring (märkt »Miche- 
lin 28 X  i 1A seminal Fabriqué en France»). För provningen uttogos ur 
slangen ett antal tvärsnittsringar av 15 mm:s bredd, vilka underkastades be
handling med mättade lösningar av klorkalcium och klormagnesium, av sul- 
fitlutlösning med 20 % torrsubstans samt med vattenledningsvatten. P rov
styckena nedsänktes 4 gånger i vätskorna, varvid  varje nedsänkning varade 
1 timme och tidsmellanrummet var ca 7 dygn. Samtliga sålunda behandlade 
provstycken upphängdes därefter under 1 månad i fria luften under tak, 
varefter provstyckena granskades och undersöktes med avseende på avslit- 
ningshållfasthet i en Schoppers hållfasthetsprovare för gummi.

Resultatet blev följande:

P r o v s t y c k e n  be h a n d l a d e m e d :

Klorkalcium-
lösning

Klormagne-
siumlösning Sulfitlut Vatten

Avslitningskraft hos 15 mm breda 
tvärsnittsringar........................kg. 44.8 44*7 4 5 -s 4 5 .1

Angivna resultat äro medelvärden av 10 försök.
A v  denna undersökning synes framgå, att klorkalcium, klormagnesium 

och sulfitlut icke ha någon skadlig inverkan på gummi.

Inverkan på läder.

I allmänna handeln inköptes av Statens Provningsanstalt provstycken ca 
3 5 X 5 0  cm av

dels kromgarvat bottenläder ur krupong, märkt med stämpel »Björnläder» 
och enligt uppgift levererad av firman Johansson &  Björlund, Örebro,

dels vegetabiliskt garvat bottenläder ur krupong, märkt med stämpel 
»Malmö Läderfabriks Aktiebolag, Malmö»,

dels ovanläder, enligt uppgift »naturellt kalvskinn» från Aktiebolaget 
Ehrnberg &  Sons Läderfabrik, Simrishamn.

De inköpta provstyckena uttogos vid bottenläderproven ur krupongen i 
ryggens mitt och nedåt buken.

För provningen uttogos ur vartdera läderprovet dragprovstycken om ca 
300 mm längd samt för bockningsprov provbitar om ca 300 mm längd och 
ca 50 mm bredd, samtliga från ryggen ned mot buken och intill varandra.

De uttagna dragprovstyckena av bottenläder nedsänktes 4 gånger i var sin 
av provlösningarna — de samma som för provningen på gummit — eller 
vatten, varvid varje nedsänkning varade 1 timme och tidsmellanrummet mel
lan de olika nedsänkningarna var ca 7 dygn.

Dessutom nedsänktes olika dragprovstycken av ovanläder 1 gång under 1 
timmes tid på liknande sätt i provlösningarna och i vatten.

Samtliga sålunda behandlade dragprovstycken av bottenläder och ovan



läder upphängdes därefter under i månad i fria luften under tak, varefter 
provstyckena granskades och undersöktes med avseende på avslitningshåll- 
fasthet samt underkastades bockningsprov.

V id  bockningsprovet underkastades läderbitarna enkel vikning i sin tvär
riktning med en belastning av ca 13  kg på vecket, varvid  iakttogs om sprick
bildning ägde rum.

E fter 1 månads förvaring på angivet sätt kunde hos provstyckena av krom- 
garvat läder icke iakttagas någon märkbar förändring. A v  provstyckena av 
vegetabiliskt garvat läder hade de med klorkalcium och klormagnesium be
handlade mörknat något, de med sulfitlut behandlade antagit svart färg, 
under det att de med vatten behandlade voro oförändrade. Beträffande prov
styckena av kalvskinn hade de med klorkalcium behandlade blivit brunfär- 
gade och undergått en krympning av ca 28 % på längden och ca 37 % på 
bredden; de med sulfitlut behandlade hade blivit hårda, spröda och svart
färgade med obetydligt ökad längd men oförändrad bredd, de med klormag
nesium behandlade svällt och brunfärgats med något ökad längd men oför
ändrad bredd, varjämte de med vatten behandlade provstyckena hade oför
ändrat utseende med obetydligt ökad längd och oförändrad bredd.

a) Avslitningshållfasthet.

Brottgräns; hos dragprovstycken behandlade med

Klorkalcium Sulfitlut Klormagne
sium Vatten

Kromgarvat läder, kg/cm2 . . . . 228 215 218 249
22 6 257 210 238

230

Vegetabiliskt garvat läder kg cm2 304 192 312 257

Ovanläder (»Naturellt kalvskinn») 
på remsor av 15 mm bredd och

300 190 290 251
262

10 cm fri inspänningslängd, kg. 20.0 . x7 -2 
(Bristning i 
narven före 

brottet)

24.1 21 .7

b) Bockningsprov.

P r o v b i t a r ,  be . h a n d l a d e  m e d

Klorkalcium Sulfitlut Klormagne
sium Vatten

Kromgarvat läder .

Vegetabiliskt garvat läder . . .

Ingen sprick
bildning 

Ingen sprick
bildning

Sprickbild
ning 

Stark sprick
bildning

Ingen sprick
bildning 

Ingen sprick
bildning

Ingen sprick
bildning 

Ingen sprick
bildning

Undersökningen synes sålunda ha givit följande resultat: 
Klorkalcium lösning har icke verkat nämnvärt nedsättande på hållfastheten 

hos de undersökta läder- och skinnslagen, men åstadkommit en mörkare färg



ton på vegetabiliskt garvat läder och kalvskinn samt stark krympning (ca 
30 %) hos kalvskinn.

Sulfitlut synes icke verka nedsättande på hållfastheten hos kromgarvat 
läder men har däremot nedsatt avslitningshållfastheten hos vegetabiliskt gar
vat läder med ca 25 % och hos kalvskinn med ca 20 % , vilket sistnämnda 
dessutom blivit skört i narven, samt nedsatt vikningshållfastheten hos såväl 
kromgarvat som vegetabiliskt garvat läder och åstadkommit svartfärgning av 
såväl vegetabiliskt garvat läder som kalvskinn.

Klormagnesium  synes icke ha verkat nedsättande på hållfasthetsegenska- 
perna hos de undersökta läder- och skinnslagen men åstadkommit en mörkare 
färgton hos vegetabiliskt garvat läder och kalvskinn.

Den vid undersökningen iakttagna stora krympning, som klorkalcium fram 
kallar hos läder är en olägenhet, i det att de arbetare, som sprida detta ämne, 
såsom även iakttagits vid utförande i verkligheten, kunna få  sina skodon för
därvade. För att undersöka, om man icke genom insmörjning av skodonen 
med lädersmörja kunde borttaga eller minska denna olägenhet, gjordes fö l
jande undersökning.

I allmänna handeln inköptes av Statens Provningsanstalt dels 1 provstycke 
kalvskinn om ca 2 0 X 5 0  cm, enligt uppgift »naturellt» kalvskinn och till
verkat av Aktiebolaget Ehrnberg &  Sons Läderfabrik, Simrishamn, dels 1 ask 
lädersmörja om ca 100 gr och märkt: »Ljus kvalité. Cimbriafett, Aktiebolaget 
Ehrnberg &  Sons Läderfabrik, Simrishamn».

Det inköpta provstycket av kalvskinn uttogs ur ett helt skinn från ryggens 
mitt och nedåt buken.

För provningen uttogs ur det inköpta provstycket kalvskinn erforderligt 
antal provremsor om 160 mm längd och 15 mm bredd bredvid varandra och 
i riktning från ryggen och nedåt buken.

Ett antal av de uttagna provremsorna ingnedos med den inköpta läder
smörjan samt beströkos därefter med ett tjockt lager av samma smörja och 
lämnades orörda under c:a 18 timmar. E fter denna tidrymd avtorkades över
skottet av lädersmörja från de bestrukna provremsorna.

Såväl de sålunda med lädersmörja impregnerade provremsorna som de icke 
impregnerade provremsorna nedsänktes 1 gång under 1 timmes tid i en vid 
+  20° C  mättad vattenlösning av det insända provet på klorkalcium, var
jämte andra dylika impregnerade och icke impregnerade provremsor på samma 
sätt nedsänktes i vatten.

Samtliga på ovan angivna sätt behandlade provremsor upphängdes under 
1 månad i fria luften under tak, varefter provremsorna granskades och un
dersöktes med avseende på krympning.

Efter 1 månads förvaring på angivet sätt hade samtliga med klorkalcium 
behandlade läderremsor mörknat avsevärt, under det att de med vatten be
handlade läderremsorna mörknat endast obetydligt.

Krym pnings graden hos de olika läderremsorna var följande:



Krympningsgrad

På bredden På längden

A. Icke impregnerade remsor,
a) behandlade med v a t t e n ................. . ^ 0.6 1 . 4

b) » » klorkalcium . . . % 10.9 10.1

B. Med läder smörj a impregnerade remsor,
a) behandlade med v a t t e n ........................... ■% 0.2 0
b) » » k lorkalcium ................. • % 0.3 0

A v  denna undersökning synes framgå att impregnering av skodonen med 
lädersmörja kan vara ett gott skydd mot krympning, när skodonen utsättas 
för inverkan av klorkalcium.

Inverkan på tyg.

I allmänna handeln inköptes av Statens Provningsanstalt provstycken om 
ca i m längd av dels ofärgad linneväv, dels ofärgad ylleväv.

V id  undersökningen användes mättade lösningar av klorkalcium och klor- 
magnesium, en lösning av sulfitlut med 20 % torrsubstans samt destillerat 
vatten.

U r vartdera provstycket uttogos provremsor om 9 X 3 5  cm i varprikt
ningen.

De uttagna provremsorna nedsänktes 1 gång under 1 timmes tid i var sin 
av provlösningarna och vatten samt upphängdes därefter under 1 månad i 
fria luften under tak, varvid  remsorna under denna tid vändes 3 gånger. 
E fter nämnda tidrymd granskades remsorna och undersöktes med avseende 
på avslitningshållfasthet.

Bestämningarna utfördes på lufttorra prov vid 65 % relativ luftfuktighet i 
en Schoppers hållfasthetsprovare på remsor av väven vid 200 mm:s fri in- 
spänningslängd och 1/2 kg begynnelsebelastning. Provremsornas bredd var 
från de vattenbehandlade vävproven 50 mm. D å de med provlösningarna be
handlade vävproven förändrat sina dimensioner genom behandlingen, av
passades vid dessa provremsornas bredd, så att trådantalet i dessa blev lika 
med det i de vattenbehandlade. Angivna resultat äro medeltal av 6 försök 
beträffande samtliga linneremsor samt ylleremsor, behandlade med vatten och 
sulfitlut, samt medeltal av 3 försök beträffande ylleremsor, behandlade med 
klorkalcium och klormagnesium. A v  vardera av de sistnämnda slagen av 
ylleremsor uttogos nämligen 3 remsor, vilka urtvättades med vatten och torka
des vid 65 % relativ luftfuktighet.

Efter 1 månads förvaring på angivet sätt visade sig samtliga i sulfitlut 
doppade remsor vara torra och brunfärgade, under det att de i klorkalcium 
och klormagnesium doppade voro fortfarande fuktiga men icke färgade. De 
i vatten doppade remsorna voro torra och ofärgade.

Provningen av avslitningshållfastheten gav följande värden på avslitnings- 
kraften:



Linne Ylle

Remsor, behandlade med:
Klorkalciumlösning, icke urtvättade med vatten • kg 7 i 24

urtvättade med v a t t e n ........................... » 3 1
Sulfitlul............................................................................................... » 66 3 8

Klormagnesiumlösning, icke urtvättade med vatten .............. .......... » 6 8 2 3

urtvättade med vatten........................ .......... » — 3 1

Vatten . ................................................................................. .......... » 69 3 3

Dessa undersökningar synas ge vid handen, att någon minskning i tygets 
hållfasthet icke åstadkommes vid åverkan av klorkalcium, klormagnesium 
och sulfitlut. Dessa ämnen synas sålunda icke verka frätande eller nedsättan
de på styrkan hos tyger. Endast sulfitlut har haft inverkan på färgen, i det 
att de ofärgade tygremsorna färgats bruna. Klorkalcium och klormagnesium 
synas icke haft något sådant skadligt inflytande.

För att ytterligare klargöra denna fråga har en undersökning utförts vid 
Statens Provningsanstalt för att utröna om lösningar av sulfitlut, klorkalcium 
och klormagnesium kunna åstadkomma fläckar på färgade vävnader av ylle 
och bomull samt på damstrumpor av ylle, bomull och konstsilke.

För undersökningen användes följande vävnader och strumpor: 9 stycken 
herrkostymtyger av ylle, nämligen blå cheviot, gråbrun gabardin, mörk grå
brun gabardin, svart kläde, brunfärgat randigt tyg med vita prickar, grå- 
blått-rött randigt tyg, gråblått svagt rutat tyg, mörkbrunt randigt tyg och 
mörkblått-rött tyg med ljusare fiskbensmönster.

4 yllevävnader, färgade med någotdera av följande färgämnen:
Palatinchromschwarz, Indigotin, Azosäurerot B och Anthrachinongriin 

G  X  N .
9 bomullsvävnader, färgade med någotdera av följande färgämnen:
Chicagoblau, Indigotin, M etylviolett BB, Brillanthreinblau 8 G  extra, 

Naphtogenblau R R , Diaminechtrot F, Kryogenviolett 3 R , Immedialcarbon 
och Schwefelschwarz T  extra.

6 olika slag av damstrumpor, varav två av ylle, en svart- och en ljusbrun- 
färgad, två av merceriserad bomull, en mörk- och en ljus gråbrunfärgad samt 
två av konstsilke, en mörk- och en ljusbrunfärgad.

De för undersökningen använda herrkostymtygerna och damstrumporna 
hava inköpts av provningsanstalten i allmänna handeln. De 4 ylle- och 9 
bomullsvävnaderna färgade med angivna färgämnen utgöras av prov, som 
förvaras vid provningsanstalten för särskilt ändamål.

A v  sulfitluten användes lösningar innehållande 10  % och 2 % torrsubstans 
och av kalciumkloriden och magnesiumkloriden 5 % -iga och 1 % -iga lös
ningar. Dessa lösningar tillfördes vävnaderna och strumporna fläckvis me
delst pipett. De så behandlade vävnaderna och strumporna förvarades där
efter utbredda under 6 dygn, varefter de sköljdes i kallt vatten. Sedan de 
torkats, iakttogs, om färgen på vävnaderna och strumporna ändrats, där de 
varit indränkta med de använda lösningarna.

Undersökningen gav följande resultat:
Färgen på de för undersökningen använda 9 stycken olika herrkostym-



tygerna, de 4 ylle- och 9 bomullsvävnaderna, färgade med angivna färgämnen, 
samt på ylledamstrumporna hade, sedan sulfitluten respektive kalcium- och 
magnesiumkloriden bortsköljts med kallt vatten, icke förändrats.

Färgen på de för undersökningen använda 2 olika damstrumporna av 
merceriserad bomull samt de 2 olika damstrumporna av konstsilke hade icke 
förändrats, där de behandlats med lösningar av kalcium- och magnesiumklorid. 
Däremot kvarstod efter sköljning i vatten en mörkbrun fläck tämligen starkt 
framträdande på konstsilkestrumporna och svagt framträdande på strumporna 
av merceriserad bomull, där de försatts med sulfitlut hållande 10 % torr
substans. D är dessa strumpor försatts med sulfitlut hållande 2 % torrsubstans, 
syntes icke några eller endast mycket svaga sådana fläckar. Genom tvättning 
med tvål och kallt vatten kunde samtliga dessa fläckar borttagas utan att 
strumpornas färg förändrades härvid.

A v  den gjorda undersökningen fram går:
att lösningarna av kalcium- och magnesiumklorid icke förändrat färgen hos 

någon av de för undersökningen använda ylle- och bomullsvävnaderna eller 
damstrumporna av ylle, merceriserad bomull och konstsilke.

att sulfitluten endast hos strumporna av konstsilke och i mindre grad hos 
desamma av merceriserad bomull åstadkommit en färgning, som icke kunde 
bortsköljas med enbart vatten, vilken färgning emellertid kunde tvättas bort 
med tvål och kallt vatten, utan att strumpornas ursprungliga färg för
ändrades.



JÄMFÖRELSE MELLAN VATTENUPPTAGNINGS- 
FÖRMÅGAN HOS KLORKALCIUM OCH 

KLORMAGNESIUM
A V  CIVILINGEN JÖ R N ILS VON M ATÉRN

S e d å N NÅGON TID användes såväl klorkalcium som klormagnesium som 
dammbindningsmedel på de svenska vägarna.

Klormagnesium (magnesiumklorid M gC l2) är liksom klorkalcium (kalcium- 
klorid C aC l2) ett delikvescerande salt, d. v. s. har egenskapen att under upp
tagande av fuktighet ur luften flyta  sönder till en vattenlösning. Såväl klor
kalcium som klormagnesium äro industriella avfallsprodukter. Det förra er- 
håiles som biprodukt vid tillverkning av soda, enl. Solvay-metoden, det senare 
vid raffinering av vissa i naturen förekommande kalisalter (exempelvis Karnal- 
lit, K C l, M gC l2, 6  H 2 o ) .

Den dammbindande förmågan hos klormagnesium och klorkalcium grundar 
sig på, att en vägbana, behandlad därmed, håller sig fuktig även under torr 
väderlek. Det är salternas egenskap att under upptagande av fuktighet ur 
luften flyta  sönder till en lösning, som tages i anspråk. Även under varma 
sommardagar innehåller som bekant luften icke obetydlig fuktighet (dagg
bildningen).

Klorkalcium föres i handeln i smält tillstånd, dels gjutet i tunnor, med en 
salthalt av 90— 95 % , dels finfördelat i form av små flingor eller pulver 
(malet), levererat i hermetiskt slutna plåtcylindrar. I senare fallet, som är det 
vanligaste leveranssättet, har saltet en salthah av 70— 75 % . Resten är i båda 
fallen huvudsakligen vatten.

Klormagnesium säljes däremot i kristalliserat tillstånd, i form av ett kristall
pulver. I denna form innehåller klormagnesium i regel mer vatten än klor
kalcium. Salthalten hos klormagnesium, såsom det vanligen levereras till väg- 
ändamål, är 45— 50 % . Resten är huvudsakligen vatten. För varje kilogram 
klorkalcium, som man köper, erhåller man sålunda i normala fall omkring 
7 å 7.5 hg salt och 3 å 2.5 hg vatten. V id  köp av klormagnesium erhåller man 
däremot för varje kilogram 4.5 å 5 hg salt och 5.5 å 5 hg vatten.

Denna olikhet i salthalt, som förefinnes hos klorkalcium och klormagnesium, 
synes tyda på, att salterna ha en olika vattenupptagande förmåga. För att 
närmare klarlägga frågan och få  en ungefärlig uppfattning om de båda salter
nas relativa värde i detta avseende har en undersökning utförts vid Statens 
Provningsanstalt på uppdrag av väginstitutet.

N ågra prov på klorkalcium och klormagnesium erhölls från Stockholms 
Stads gatukontors distriktskontor i Bromma. Proven inkommo i plåtbehållare



och voro i det tillstånd, som de användas ute på vägen. En undersökning av 
vattenhalten gav vid handen, att

klorkalcium hade en vattenhalt av ca 29 %
klormagnesium hade en vattenhalt av ca 55 %

I det tillstånd, salterna hade vid inlämnändet, lades 50 gr av vartdera
saltet i flata porslinsskålar (diameter 160 mm, höjd 35 mm). Salterna för
delades jämnt över skålarnas botten. Skålarna placerades invid en vägg och 
över dem uppsattes som skydd en 18 cm bred pappskiva på 9 cm höjd över 
skålarna. V id  denna höjd inverkar pappskivan ej nämnvärt minskande på 
vattenupptagningen, men placeras den närmare, försiggår vattenupptag
ningen avsevärt långsammare.

T illfölje sin hygroskopicitet upptogo salterna fuktighet ur luften, var
igenom vikten ökades. Denna viktsökning uppmättes varje eller varannan 
dag.

Skålarna stodo först placerade i ett rum med ca 65 % relativ luftfuktig
het under 14 dygn. Därpå flyttades skålarna till ett rum med ca 30 % luft
fuktighet, där de fingo stå 24 dygn. Därefter ställdes skålarna ånyo i det 
första rummet med 6 5 % fuktighet, där försöken avbrötos efter 7 dygn.

Försöken utfördes sålunda först i relativt fuktig luft — motsvarande för
hållandena en sommardag. Därefter studerades inverkan av en period av 
mycket liten luftfuktighet, varefter inverkan av en återgång till den höga 
fuktighetshalten observerades.

Samtliga prov utfördes som dubbelprov. Rumstemperaturen var ca 20° C.
I nedanstående tabeller framgå resultaten av undersökningen. Den i tabel

lerna angivna volymen på lösningarna har beräknats med ledning av i Lan- 
dolt— Börnstein, Physikalische-chemische Tabellen, angivna spec, vikten av 
ifrågavarande saltlösningar, under antagande, att salterna äro ren kalcium- 
klorid resp. ren magnesiumklorid.

Tabell I. i :a  perioden: luftens relativa fuktighet ca 65 %.

T i d K l o r k a l c i u m K  1 0 r m a g n e s i u m

dygn
Provets vikt Lösningens Provets Provets vikt Lösningens Provets

volym viktsökning volym viktsökning
gr cm 3 % gr cm 3 %

0 5° __ 5°
1 66.0 5 — 32.1 65.25 — 30.5
2 81.2 — 62.4 7 5 • 1 5 1 59 50-3
3 9 S - ° 1 70 90.0 80.6 5 64 61.3
4 104.45 78 108.9 84.55 68 69.1
5 110 .4 5 85 120.9 87.4 7 1 74.8
6 113 .6 88 127.2 88.3 72 76.6
8 117 .8 5 92 135-7 89-95 74 79-9

10 122.8 97 145.6 9 2 *35 76 84.7
12 124.45 99 148.9 9 2-95 76-5 85,9
14 125.8 100 I 51.6 93.60 77 87.2

1 Saltet fullständigt löst i det upptagna vattnet.



Tabell 1 1 .  2 :a perioden: luftens relativa fuktighet ca 30 %.

T i d K l o r k a l c i u m K l o r m a g n e s i u m

Provets vikt Lösningens Provets Provets vikt Lösningens Provets
dygn volym viktsökning volym viktökning

gr cm 3 % gr cm 3 %

14 125.80 100 15 1 .6 93.60 77 87.2
16 108.40 83 116 .8 77-5 5 62 55-1
J 9 94.70 69 89.4 66-3 5 .5° 32.7
2 1 90.05 65 80.1 62.80 Kristaller 25.6
23 86.9 0 62 73.8 59*15 18.3
26 82.15 Kristaller 64-3 5 5 .1 ° 10.2
28 79-2 5 » 58.5 52.80 5.6
30 77-95 » 55-9 51-50 3.0
32 76.90 » 53.8 50.50 1.0
34 76.2 0 » 52.4 50-45 0.9
36 75-35 » 50.7 50.40 0.8
38 75 *2 5 » 50.5 50.40 0.8

Sedan salterna till större delen utkristalliserat, bildade sig på ytan en 
kristallhinna, som hindrade den underliggande lösningen att avdunsta. Efter 
varje vägning omrördes kristallmassan med en glasstav, när detta inträffat. 
V id  avslutningen av de i tabell II  sammanställda försöksserierna voro de i 
skålarna utkristalliserade salterna praktiskt taget torra.

Tabell I I I .  j :e  perioden: luftens relativa fuktighet ca 65 %.

T i d K l o r k a l c i u m K l o r m a g n e s i u m

Provets vikt Lösningens Provets Provets vikt Lösningens Provets
dygn volym viktsökning volym viktsökning

gr cm3 % gr cm3 %

38 75-^5 _ 50.5 50.40 _ 0.8
39 89.00 (ringa mängd 78.0 C\ 00 0 (ringa mängd 29.6

olöst) olöst)
4 i 106.35 81 1 12 .7 81.30 65 62.6
43 114.65 89 129.3 87.40 7 i 74.8
45 120.00 94 140.0 9°-9 5 74 81.9

På diagrammen, fig. 1 1  och 12 , äro resultaten av dessa försök grafiskt 
framställda. På digrammet fig. 1 1  fram går vikten av salterna samt volymen 
av de uppstående lösningarna. På diagrammet fig. 12  anges den procentuella 
viktsökningen av de båda salterna i förhållande till provens ursprungliga 
vikt 50 gr.

Man ser av diagrammen, att samtliga kurvor för klorkalcium hela tiden 
ligga rätt mycket över kurvorna för klormagnesium, med undantag för de 
första dagarna i 1 :a perioden.

Man ser vidare, att ändring i luftens fuktighet har ett i stort sett likartat 
inflytande på de båda salterna, i det att kurvorna ha ett nära likartat för
lopp. V id  liten luftfuktighet kristalliserar klormagnesium tidigare än klor
kalcium. N ära jämviktstillståndet vid ca 65 % luftfuktighet har klorkalcium
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upptagit ca 32 gr mer vatten än klormagnesium. Viktsökningen är sålunda 
i detta stadium ca 64 % större för klorkalcium än för klormagnesium i för
hållande till ursprungliga vikten.

För att av de erhållna resultaten få  en jämförelse mellan dammbindnings- 
förmågan hos de båda salterna förefaller det riktigast att jämföra volymen 
av de erhållna lösningarna. Det visar sig då, att 50 gr klorkalcium ger ca 
100 cm3 lösning (1 kg alltså 2 lit), medan samma mängd klormagnesium ger 
blott ca 77 cm3 lösning (alltså 1 kg 1.54 lit), vid ca 65 % luftfuktighet 
nära jämviktstillståndet. Räknar man med ett inköpspris av 10 öre pr kg 
för båda salterna, blir priset på lösningarna:

10
för klorkalcium —  =  5 öre/lit,

» klormagnesium =  6.5 öre/lit.

För att lösningarna skola ha samma pris pr liter fordras, att klormagne
sium skall kosta ca 7.7 öre pr kg, om klorkalcium kostar 10 öre pr kg — 
detta under förutsättning att salterna ha den vattenhalt, som de vid vägin
stitutet undersökta salterna.

Under avdunstning av lösningarna vid minskad luftfuktighet synes volym-



Fig. 12.

skillnaden likväl hålla sig i det närmaste konstant, tills salterna börja 
kristallisera.

Fig. 13  visar en jämförelse mellan viktsökningen pr gram torrsubstans hos 
proverna av klorkalcium och klormagnesium. Diagrammet är uträknat med 
utgångspunkt från de vattenhaltsbestämningar, som blivit utförda på de 
provade salterna, varvid viktsökningen pr gram torrsubstans (saltmängd) be
räknades. Man ser av diagrammet, att de båda kurvorna nära följa varandra 
under första och sista perioden. Under den torra mellanperioden visar klor
magnesium starkare viktsförlust. Vattenhaltsbestämningen har möjligen icke 
varit tillräckligt exakt för att man med säkerhet skall kunna avgöra, vilket 
av de båda salterna, som i vattenfritt tillstånd är mest hygroskopiskt. Det 
framgår dock med tydlighet, att vattenupptagningsförmågan hos de båda sal
terna i vattenfritt tillstånd är ganska lika, när luftfuktigheten icke är ab
normt låg. H ärav kan dragas den slutsatsen, att vattenhalten har stor bety
delse för vattenupptagningsförmågan. En större vattenhalt hos saltet med
för därför mindre förmåga att upptaga vatten.

D ärav framgår även betydelsen av, att man vid köp av hygroskopiska 
salter för dammbindning bör hålla reda på den vattenhalt, som finnes i 
salterna. Vattenhalten bör efterfrågas och angivas vid varje leverans.

A v  undersökningen har sålunda framgått, att vattenupptagningsförmågan 
hos de undersökta proven, som hade i praktiken vanligen förekommande 
salthalt, var större för klorkalcium än för klormagnesium, vilket sannolikt 
i främsta rummet är att tillskriva den mindre vattenhalten hos klorkalcium.



Fig. 13.

Såväl vikten som volymen av de uppkommande lösningarna voro större för 
klorkalcium.

Möjligen kunna även andra förhållanden än vattenupptagningsförmågan 
tänkas inverka på sakernas inbördes värde som dammbindningsmedel, exem
pelvis deras inverkan på vägbanans slirighet. Därom föreligger hittills ringa 
erfarenhet.
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