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Företal.

F ö r e l i g g a n d e  PUBLIKATIO N  avser att ge en allmän orientering rörande de 
bituminösa bindemedlen, asfalt och tjära, deras förekomst, framställning och 
viktigaste egenskaper. Det omfattande ämnet har i denna publikation begrän
sats till sådana områden, som äro av särskilt intresse för de praktiskt arbe
tande vägmännen.

Publikationen omfattar några allmänna kapitel om asfalt, tjära och emul
sioner för vägändamål. Därefter följa några kapitel om bestämning av dessa 
ämnens egenskaper genom provning. Därvid ha endast de vanligast förekom
mande och viktigaste provningarna blivit berörda. Provningsförfarandena ha 
ej i detalj beskrivits. Endast en allmän redogörelse har lämnats för varje prov
ning, varjämte ändamålet och avsikten med varje sådan provning diskuterats. 
Det förtjänar i detta sammanhang påpekas, att provning av bituminösa pro
dukter måste ske med standardiserade apparater och alltid likartade metoder, 
därest jämförbara provningsresultat skola erhållas. I samband med beskriv
ningen av de olika provningsförfarandena framläggas resultaten av de prov
ningar, som utförts genom eller av väginstitutet av de flesta i Sverige nu an
vända bituminösa produkterna för vägändamål. Dessa provningar ha i regel 
av ekonomiska skäl endast omfattat ett fåtal prov av samma produkt, varför 
resultaten icke med säkerhet kunna anses vara karakteristiska genomsnittsvär
den av produkten i fråga. Resultaten torde dock ge en god helhetsbild samt 
i olika avseenden en viss ledning. I det sista kapitlet lämnas en redogörelse 
för några utländska normer för bituminösa bindemedel för vägändamål.

Vid utarbetandet av detta meddelande har väginstitutet erhållit värdefulla 
upplysningar av några svenska fackmän, nämligen bl. a. civilingenjören B. 
Dahlberg, civilingenjören S. Ekelund samt direktören S. E. Sieurin, för vilkas 
välvilliga bistånd härmed framföres väginstitutets tacksamhet. Civilingen
jören Dahlberg har väsentligen utarbetat kapitlet om asfalt för vägändamål. 
Inom väginstitutet har undertecknad samt civilingenjörerna Fr. Schiitz och 
S. Hallberg varit sysselsatta med utarbetandet. Arbetsutskottet inom Svenska 
Väginstitutet har för granskning av detta meddelande anlitat doktor Iwan 
Bolin samt civilingenjörerna B. Dahlberg, J . Gendt och N. Wibeck.

Stockholm i juli 1931.

Nils von Matérn.



Preface.

This work is meant to give a general description of bituminous binders, 
their origin, production, and most important properties. The vast subject 
has been confined to such problems as are of particular interest to the road 
engineer.

The work contains some general chapters on asphalt, tar and emulsions 
for road making purposes. After that some chapters dealing with the deter
mination of the properties of these materials by tests. Only the most com
monly used and most important methods of testing are described in general, 
not in detail. The aim and object of each test is discussed. In this connection 
tests made of bituminious road materials mostly used in Sweden are published. 
The last chapter contains an account of some foreign specifications for 
asphalt and tar.

Stockholm, July 1931.
Nils von Matern.



ALLMÄNT OM BITUMINÖSA BINDEME
DELS ANVÄNDNING FÖR VÄGÄNDAMÅL

j/ \ s F A L T  OCH T J Ä R A  ha på senare tid kommit till stor användning som bin
demedel vid framställning av vägbeläggningar. Det är därvid dessa ämnens 
beständighet mot atmosferilierna, deras utomordentliga förmåga att binda 
och sammanhålla stenmaterial samt deras relativt låga pris, som gjort dem 
lämpliga härtill. De beläggningar, i vilka asfalt och tjära ingå, bliva i viss 
mån elastiska, varigenom de lättare kunna upptaga trafikens stötar samt 
kunna utan att brista följa mindre rörelser i undergrunden. De bliva i viss 
mån självläkande, så att uppkomna skador gå igen i varmt väder under tra
fikens inverkan. Genom att de äro relativt vattentäta, hindra de även vatten 
att nedtränga i vägkroppen och upplösa denna.

Till asfaltens och tjärans olägenheter hör deras med temperaturen förän
derliga konsistens, varigenom de vid låg temperatur bli spröda men vid hög 
temperatur mjukna. Dessa olägenheter komma även i viss mån att vidlåda 
många av de av asfalt och tjära utförda beläggningarna. Genom val av 
lämplig asfalt- eller tjärsort och genom lämplig sammansättning av de i be
läggningen ingående bitumen-1 och stenmaterialierna kan emellertid en sta
bilisering av beläggningsmassan åstadkommas, varigenom beläggningen blir 
mindre känslig för temperaturens förändringar.

Såväl asfalt som tjära äro i allmänhet vid normal temperatur av alltför 
hård eller tjockflytande konsistens, för att de vid framställning av belägg
ningar skola kunna blandas direkt med stenmaterialet. Man måste därför till
sätta bindemedlet på något av nedan angivna sätt.

1) Smält form, varvid asfalten vanligen upphettas till ca i8 o °  samt tjä
ran till 120°.

2) Emulgerad form, varvid vatten vanligen användes som en av faserna, 
medan bitumen är den andra fasen.

3) Löst form, varvid vanligen lättare destillationsprodukter erhållna vid 
destillation av bergolja eller tjära användas som lösningsmedel.

Genom att tillföra asfalt eller tjära till stenmaterialet under någon av 
dessa former samt genom att variera mängden bindemedel och stenmateria
lets kornstorlek kan ett stort antal olika bituminösa beläggningstyper fram
ställas till väsentligt olika kvalitet och kostnad. Man äger på detta sätt möj
lighet att anpassa de olika beläggningstyperna efter exempelvis önskad livs
längd, trafikens storlek, undergrundens beskaffenhet m. fl. föreliggande om
ständigheter.

1 I denna publikation avses med bitumen den del av asfalt och tjära, som är löslig i 
kolsvavla. Såväl asfalt som tjära anses sålunda innehålla bitumen och benämnas bituminösa 
bindemedel, liksom beläggningar framställda av dem, benämnas bituminösa beläggningar.



ASFALT FÖR VÄGÄNDAMÅL

Asfalt erhålles antingen färdigbildad i naturen, naturasfalt, eller som bi
produkt vid utvinnande av bensin och fotogen m. m. ur rå bergolja, bergolje- 
asfalt eller petroleumasfalt. I själva verket torde både naturasfalter och berg- 
oljeasfalter hava bildats på likartat sätt, nämligen genom destillation av 
bergolja. Medan naturasfalt uppstår som slutprodukt efter en mycket lång
sam destillation i naturen, erhålles bergoljeasfalt som återstod vid en relativt 
snabb destillation i industriella anläggningar.

Den ojämförligt största asfaltmängden erhålles som biprodukt vid fram
ställning av bensin, som erhålles vid destillation av bergolja. Automobiltrafi- 
ken förbrukar för vart år allt större kvantiteter bensin, varigenom asfaltpro
duktionen därvid automatiskt växer med biltrafikens tillväxt. Asfaltproduk
tionen är för närvarande större än förbrukningen.

Naturasfalt.
Den i naturen förekommande färdigbildade asfalten kallas naturasfalt. 

Denna förekommer dels tämligen ren, dels i intim blandning med olika berg
arter, vanligtvis kalksten eller sandsten.

De mest kända fyndorterna för naturasfalter i Europa äro Vorwohle i Tyskland, 
V a l de Travers i Schweiz, Ragusa i Italien och Seguil i Frankrike. På samtliga dessa 
platser förekommer asfalten impregnerad i kalksten, s. k. asfaltsten. I Albanien 
(Selenitza), Rumänien (M atitza), Grekland (Marathonpolis), Jugoslavien (Vrgorac) 
finnas andra mera kända fyndorter för europeisk naturasfalt. Mindre dylika finnas 
spridda över hela Europa med undantag endast för de skandinaviska staterna. Dessa 
europeiska naturasfalter hava särskilt kommit till användning inom byggnadsindu
strien men användas även för gatubeläggningar vid  fram ställning av  stamp- och 
gjutasfalt. Bitumenhalten hos dessa naturasfalter varierar avsevärt (5— 40 %) men 
uppgår i de vanligen förekommande asfalterna till ca 5 — 15 % . De bitumenfattiga 
naturasfalterna bruka vanligen anrikas genom tillsats av  bitumen.

De mest kända och största fyndorterna för naturasfalter äro emellertid belägna 
i Am erika. Såväl den norra som den södra amerikanska kontinenten är synnerligen 
rik på naturasfalt. A sfa lt förekommer sålunda i Kanada, Kentucky, Oklahoma, 
Utah, K alifornien och Oregon m. fl. stater i Nordam erika, över hela M exiko samt 
på Kuba. I norra Sydam erika finnas världens största förekomster av  naturasfalt, 
nämligen asfaltsjöarna på ön Trinidad och i Bermudez i Venezuela.

Trinidadasfalten innehåller vid  fyndorten ca 30— 40 % rent bitumen, resten ut- 
göres huvudsakligen av växt- och mineralbeståndsdelar samt vatten. Genom raffi
nering före utskeppningen kommer bitumenhalten att uppgå till ca 50— 60 %. 
Återstoden utgöres huvudsakligen av finfördelade mineralämnen. Denna raffinerade 
asfalt benämnes »Trinidad épuré».

N aturasfalt förekommer 1 Sydam erika i Argentina, Kolom bia, Bolivar, Peru. V äl 
kända fyndorter finnas dessutom på många platser i Asien, exempelvis omkring 
Döda H avet samt i Jap an  och på Filippinerna, i A fr ik a  (Algeriet, N igeria, R h o
desia) samt i Australien (Coorong, Tasm ania).



Den totala brytningen av naturasfalter för hela världen kan uppskattas till 
ca 1,600,000 ton (år 1927). Mer än hälften härav utgöres av asfaltsten med 
relativt ringa halt av asfalt, cirka V5 utgöres av asfalt från Trinidad och 
Bermudez. Den största mängden naturasfalt, ca 45 %, produceras av Nord
amerikas Förenta stater, därefter komma Italien, England (Trinidad), Tysk
land, Frankrike och Venezuela.

Bergolja och bergoljeasfalt.

Under de senare åren har naturasfalt för vägändamål fått en relativt allt 
mindre betydelse på grund av den våldsamt växande produktionen av berg
oljeasfalt. De för bensinframställning destillerade bergoljorna lämna bero
ende på sin sammansättning i vissa fall som destillationsåterstod asfalt, vilken 
benämnes bergoljeasfalt eller petroleumasfalt. Med hänsyn till sin asfalthalt 
kunna bergoljorna indelas i nedanstående tre grupper:

1) Asfaltrika bergoljor (»bergoljor med asfaltbas»), varur kunna utvinnas 
stor mängd asfalt. Fasta paraffiner saknas antingen eller förekomma endast 
i mindre mängd.

2) Paraffinhaltiga bergoljor (»bergoljor med paraffinbas»). Ur dessa kan 
ringa eller ingen mängd vanlig asfalt erhållas. Fasta paraffiner förefinnes 
oftast. På denna grund kallas gruppen även för paraffiniska bergoljor.

3) As falt fattiga bergoljor utgöra ett mellanting mellan de båda föregående. 
Fasta paraffiner kunna både förefinnas eller saknas.

Paraffinhaltig asfalt är stundom, ehuru ej nödvändigtvis, olämplig för väg
ändamål. Man anser, att hög paraffinhalt kan orsaka bristande seghet hos 
asfalten, särskilt vid låg temperatur.

Tabell I 1 innehåller en förteckning över de förnämsta oljefyndigheterna i 
världen jämte den utvunna oljans karaktär.

Världsproduktionen av petroleum har varit i oavbruten stegring år från 
år och utgjorde år 1929 ca 210,000,000 ton med ett värde av ca 11  miljarder 
kronor. Vid raffinering av den ovannämnda oljemängden erhålles en mängd 
biprodukter, bland dem oljeasfalt till en mängd av för närvarande ca 
15,000,000 ton per år.

Tabell I.
De förnämsta bergoljefyndigheterna i världen.

Land Oljans benäm
ning

Område, inom vilket oljan 
erhålles

Typ av 
olja

Fasta
paraffiner

Nordamerika

Förenta Staterna Appalachian New York, Pennsylvania, Väst-Vir- 
ginia, östra Ohio, Kentucky och 
Tennessee

Paraffin
haltig

Finnas

Lima Michigan, nordvästra Ohio och In
diana

Paraffin
haltig

Finnas

Illinois Sydöstra Illinois Asfaltfattig Finnas

1 Hämtad ur Abraham ” Asphalts and Allied Substances” .



Land Oljans benäm
ning

Område, inom vilket oljan 
erhålles

Typ av 
olja

Fasta
paraffiner

Mid-continental Kansas; Oklahoma; norra, västra och 
centrala delen av Texas; norra Loui
siana och södra Arkansas

Asfaltrik 
Asfaltfattig 
Paraffin - 

haltig

Saknas
Finnas
Finnas

Gulf-coastal Kusten utmed Texas och Louisiana Asfaltrik Saknas

Rocky Mountain Colorado, Wyoming, Montana, Utah 
och New Mexico

Asfaltrik
Asfaltfattig
Paraffin-

haltig

Saknas
Finnas
Finnas

Northern Cali
fornian

San Joaquin Valley Asfaltrik Saknas *

Southern Cali
fornian

Los Angeles Basin och Coastal Asfaltrik Finnas

Mexiko T ampico- 
Tuxpan

Norra Vera Cruz (inkl. Panuco) och 
södra Tamaulipas

Asfaltrik Saknas

Tehuantepec Från södra Vera Cruz till östra grän
sen av Tabasco

Asfaltrik Finnas eller 
saknas

Sydamerika

Venezuela Lagunillas,
La Roza och 
Mene Grande

Längs östra stranden av Maracaibo- 
sjön

Asfaltrik Saknas

Trinidad Trinidad Södra delen av ön Asfaltrik Saknas

Colombia De Barco Längs Venezuela-gränsen, nordväst 
om staden Cucuta, i trakten av 
Barranca-Berme j a

Asfaltrik Saknas

Peru Peruvian Längs kusten från Ecuadorgränsen 
till en punkt söder om Payta

Asfaltrik Saknas

Argentina Comodoro-
Rivadavia

Längs kusten av Patagonien Asfaltrik Saknas

Europa

Rumänien Rumänsk Vid Prahova, Dambovitza, Buzeu 
och Bacau

Asfaltfattig
Paraffin-

haltig

Finnas
Finnas

Polen Galicisk På norra, östra och södra sluttningen 
av Karpaterna vid Boryslaw och 
Tustanowice

Paraffin-
haltig

Finnas eller 
saknas

Ryssland Groznyi Terek-provinsen (norra Kaukasien)- 
vid Groznyi

Paraffin-
haltig

Finnas

Maikop Kuban-provinsen (norra Kaukasien) 
vid Maikop och Bibi-Eibat

Asfaltfattig Finnas

Caspian Norra stranden av Kaspiska havet 
mellan Volga och Uralfloderna i 
Emba-Uralsk-området

Variabel Finnas

Asien

Azerbaijan Baku Baku-provinsen (Transkaukasien) 
även halvön Apcheron, inkl. ön 
Cheleken

Paraffin-
haltig

Saknas

Irak (Mesopota
mien)

Mosul Området mellan Tigris och Eufrat Paraffin-
haltig

Finnas



Land Oljans benäm
ning

Område, inom vilket oljan 
erhålles

Typ av 
olja

Fasta
paraffiner

Persien Schuster Norra stranden av Persiska viken 
(Bakhtiari-området)

Paraffin
haltig

Finnas

Sibirien Sakhalin, Östra 
Turkestan

Sakhalin ön (östra Sibirien) 
Fergh ana-provinsen

Paraffin
haltig

Variabel

Saknas
Finnas

Japan Kurokawa och 
Niitzu

Akita och Niigata Asfaltrik Saknas

Holländska
Ostindien

Holländska
Ostindien

Oarna Borneo, Java och Sumatra Paraffin
haltig

Finnas eller 
saknas

Utvinnandet av asfalt ur bergoljan.

Liksom stenkol består olja av en mängd olika kolföreningar, framförallt 
kolväteföreningar. Dessa skilja sig från varandra bl. a. genom antalet atomer, 
som ingå i varje enskild molekyl. Ju mindre antalet atomer är, dess lättare 
är kolvätet och dess lägre ligger dess kokpunkt. De lättaste kolvätena för
gasas utan svårighet och bilda därvid med luft explosiva blandningar, vilkas 
energi utnyttjas i explosionsmotorerna. De tyngre kolvätena kunna ej använ
das till bränsle i vanliga explosionsmotorer. De finna i stället användning 
som smörjoljor eller som bränsle till ugnar o. d. De tyngsta kolvätena slut
ligen utgöra huvudbeståndsdelen av asfalten.

I allmänhet äro de lättflyktiga oljorna de mest efterfrågade. Vid berg
oljans förädling strävar man därför att utvinna så mycket lätta oljor som 
möjligt. Den ursprungliga råoljan (eng: crude oil) har som sådan mycket liten 
användning.

Destillation.
Upphettas bergolja, förgasas de olika kolvätena, allteftersom temperaturen 

hos bergoljan stiger. Genom att uppsamla de vid olika temperaturer bort
gående gaserna och avkyla dem kan man få kolvätena skilda från varandra 
i flytande form i grupper med olika hög kokpunkt. Att ytterligare skilja de 
olika kolvätena inom en och samma grupp från varandra är däremot med 
undantag för de allra enklast uppbyggda kolvätena praktiskt ogörligt.

Det ovan beskrivna förfarandet benämnes fraktionerad destillation och 
kommer i mer eller mindre komplicerad form till användning för utvinnande 
av de värdefullare kolväteföreningarna ur råoljan.

Det enklaste slaget av industriella destillationsanläggningar äro de, i vilka 
oljan successivt upphettas i stora pannor (eng: batch stills), ofta med en 
rymd av 20— 50 ton. Enär varje dylik panna måste destilleras för sig, blir 
fabrikationen diskontinuerlig, men upphettningen blir jämn och såväl destil- 
lat som återstod i pannan av bästa kvalitet. För att påskynda förgasningen 
blåses ibland vattenånga genom massan. Härigenom sänkes kokpunkten för 
kolvätena.

I stället för de ovannämnda batch-stills har man alltmer övergått till re- 
torter (eng: pipe stills), rörpannor, vilka dels lämna noggrannare fraktione-



rade kolväten, dels äro mycket billigare i drift. Oljan pumpas därvid genom 
ett system av rör, delvis belägna mitt inne i en eldstad. Härvid förgasas en 
större eller mindre del av oljan. Återstoden pumpas in i en härför anordnad 
behållare. De förgasade kolvätena passera en serie kylkamrar av olika allt 
kallare temperatur, i vilka kolvätena kondensera allteftersom gasens tem
peratur sjunker under resp. kolvätens kokpunkt.

Krackning.
Ofta önskar man utvinna mer bensin ur råoljan, än vad denna i sitt ur

sprungliga tillstånd innehåller. Det ökade utbytet sker på de tunga kolväte- 
nas bekostnad, vilka spaltas sönder i lättare kolväten. Detta förfarande, vil
ket benämnes krackning, utföres vanligen i retorter, byggda så att oljan utan 
att förgasas kan upphettas över de tunga kolvätenas kokpunkt. För detta 
ändamål måste oljan utsättas för högt tryck. Efter krackningen återstår en 
mer eller mindre hård massa, beroende på hur långt krackningen drivits. I 
vissa fall drives krackningen så långt, att återstoden blir petroleumkoks. 
Krackningen sker vanligen i samband med destillation av bergoljan.

Man kan även erhålla en lättflytande blandning genom vätgasbehandling 
(hydrering) av oljan.

Blast asfalt.
Därest vid destillationen het luft (i stället för event, vattenånga) blåses ge

nom massan, benämnas de erhållna produkterna blåst asfalt. Genom blås- 
ningen ökas asfaltutbytet, varigenom med denna metod även asfaltfattiga 
råoljor kunna användas för produktion av asfalt. Ju  asfaltrikare råoljan är 
och ju kortare blåsningstiden, dess bättre kvalitet har den blåsta asfalten.

Genom inblåsning av luft vid destillationsprocessen erhålles en asfalt, som 
rätt väsentligt skiljer sig från den vanliga. De blåsta asfalterna ha genom
gående lägre spec, vikt och mindre duktilitet. Däremot ligga dropp- och mjuk- 
ningspunkterna betydligt högre relativt penetrationsgraden samt stelnings- 
punkten ofta lägre vid de blåsta asfalterna än vid vanlig asfalt, därigenom 
får blåst asfalt större spann mellan droppunkt och stelningspunkt. Blåst asfalt 
uppfyller i allmänhet icke normernas fordringar beträffande duktiliteten, 
men somliga fackmän anse, att bl. a. dess ringa sprödhet vid låg temperatur 
och det stora spännet mellan droppunkt och stelningspunkt uppväger denna 
olägenhet.

Asfaltoljor.
Om destillationen av asfaltiska oljor ej drives så långt, att endast koks 

återstår, erhålles vid samtliga ovannämnda förfaranden som destillations- 
återstod en svart flytande, halvfast eller fast massa. Denna massa blir hår
dare, ju längre destillationen drives. Är massan halvfast till fast benämnes 
den asfalt. Är den åter flytande, benämnes den asfaltolja (eng: liquid asphalt). 
»Road oil» är namnet på en flytande, ofta mindervärdig asfaltolja, vilken i 
Amerika fått vidsträckt användning som dammbindande medel. Genom att 
lösa fast eller halvfast asfalt i någon av de vid destillationen erhållna fly
tande, flyktiga fraktionerna erhålles en asfaltlösning (asfabsolution). Denna



produkt går i Amerika under benämningen »cut back»-asfalt och har där 
funpit en vidsträckt användning bl. a. för framställning av asfaltbeläggnin
gar enligt kall metod samt för ytblandningsförfarandet (mixed-in-place). 
Sedan asfaltlösningen blivit utspridd på vägen, avdunstar lösningsmedlet helt 
eller delvis, varvid den hårdare ursprungsasfalten kvarstannar på vägbanan.

Genom tillsats till en hård asfalt av en av de vid destillationen erhållna 
mjukare produkterna, kan den hårda asfalten göras mjukare, fluxas (flussas). 
Metoden kallas fluxning (flussning) och den tillsatta produkten fluxmedel 
(flussmedel).

Asfaltens sammansättning.
Med största sannolikhet är asfalt ett kolloidalt system. Man kan därvid 

urskilja trenne huvudbeståndsdelar:
1. De finfördelade kolloidala partiklarna bestående av rent kol, kolför

eningar eller andra fasta partiklar.
2. Skyddshinnorna, som omge dessa partiklar, och som utgöras av lätt

flytande kolväten.
3. Det oljeaktiga mediet, i vilket partiklarna hållas svävande.
De finfördelade partiklarna äro av sådan storlek, att de endast kunna iakt

tagas i ultramikroskop. Det är huvudsakligen ytspänningen mellan skydds- 
hinnan och det omgivande oljemediet, som hindrar partiklarna att samman
sluta sig. Om skyddshinnan försvagas genom exempelvis överhettning, baka 
partiklarna ihop sig och en utflockning kan påvisas vid upplösning i kall 
koltetraklorid (Richardsons prov). Asfaltens kolloidala egenskaper hava sär
skilt undersökts av den holländske kemisten F. Nellensteyn, vilken under de 
senaste åren framlagt uppmärksammade resultat på detta område.

Olika lösningsmedel (eter, koltetraklorid, kloroform, bensol, kolsvavla, 
m. fl.) ha olika inverkan på asfalten, vilket tidigare givit upphov till en in
delningsgrund för asfaltens olika beståndsdelar, vilken ännu bibehålles. En
ligt denna består asfalt av följande fem beståndsdelar:

1. Petrolener, flyktiga oljor, som bortgå om asfalten upphettas i 7 timmar 
till 1800.

2. Maltener, de oljor, som lösa sig i bensin (eller petroleumeter), sedan pe- 
trolenerna bortkokats.

3. Asfaltener, de i bensin olösliga men i kall koltetraklorid lösliga bestånds
delarna.

4. Karbener, de i kall koltetraklorid olösliga, men i kolsvavla lösliga be
ståndsdelarna.

5. Karboider eller icke bituminösa beståndsdelar, vilka äro olösliga i samt
liga ovannämnda lösningsmedel.

Nellensteyn bibehåller ej den ovan angivna indelningen. Han anser, att asfal
tens löslighet i olika lösningsmedel beror på de senares ytspänning och denna 
ytspännings inverkan på de rådande ytspänningsförhållandena mellan skydds
hinnorna, de kolloida partiklarna och det oljeaktiga mediet. Lösningsmedlets 
ytspänning står, såsom Nellensteyn påvisat, i viss relation till den störande 
inverkan, som lösningsmedlet har på det kolloidala systemet, och den utfäll-



ning eller lösande inverkan, som lösningsmedlet medför för de kolloidala 
partiklarna. Liknande förhållanden gälla för tjära. Följande tabell1 ger en 
sammanställning av olika lösningsmedels ytspänning och deras inverkan på 
asfalt och tjära:

Ytspänning 
dyn cm

Temperatur
C°

Inverkan 
på asfalt

Inverkan 
på tjära

Eter.................................................... 17.1 20 Fällande Fällande
Etylacetat .......................................... 22.9 20 » »
A ceton............................................. 23.1 20 » »
Koltetraklorid................................ 25‘7 20 - Mellanzon »
C yklohexan................................... 26.0 20 » »
Kloroform ....................................... 26.9 20 Lösande »
B e n sin ............................................. 28.8 20 » »
Kolsvavla.......................................... 31.0 20 » »
Anilin................................................ 4 2-5 26.8 » Lösande
0. Nitranisol................  . . . 48.4 25.4 » »

Liksom kolloida system i allmänhet har asfalt ej någon bestämd smält- 
punkt, och viskositeten ändras kontinuerligt vid stigande temperatur. Mot 
inverkan av atmosferilierna är asfalt synnerligen motståndskraftigt.

Mellan vissa renade naturasfalter såsom renad Trinidadasfalt och berg
oljeasfalt föreligger ingen större skillnad. På grund av sitt bildningssätt in
nehåller dock naturasfalt ofta, förutom de ovannämnda organiska, kolloidala 
partiklarna, stora mängder finfördelade mineralämnen och leror, vilka även
ledes kunna befinna sig kolloidalt fördelade i det oljeaktiga mediet. Dessa 
ämnen göra asfalten mer stabil och utgöra på grund av den ytterst finför
delade form, vari de förekomma, en utmärkt naturlig filler. I bergoljeasfalt 
måste denna filler stundom ersättas av konstgjord, malen filler, vilken ej har 
samma utmärkta egenskaper, men i stället till mängd och beskaffenhet kan 
avpassas efter asfaltens användning.
Användning av asfalt.

Asfalten har i modern tid fått en allt större användning för vägändamål. 
För inblandning av bindemedlet använde man därvid tidigare alltid asfalten 
i smält form, men numera användes den även löst i lättflyktigt lösningsme
del, t. ex. bensin, eller emulgerad, t. ex. i vatten. Bergoljeasfalt att användas 
i smält form tillverkas i Nynäshamn vid det enda svenska oljeraffinaderiet 
(Johnsonkoncernen) samt importeras av de stora utländska oljekoncernernas 
svenska bolag, Krooks Petroleum- & Olje Aktiebolag (Standard Oil-koncer- 
nen) och Svensk-Engelska Mineralolje Aktiebolaget (Shell-koncernen), The 
Texas Company A.-B. m. fl. Den sammanlagda förbrukningen av asfalt för 
vägändamål har år från år varit i ständig stigning i vårt land. År 1929 an
vändes sålunda ca 12,000 ton och år 1930 ca 28,000 ton. Förbrukningen har 
hittills huvudsakligen använts för tillverkning av högklassiga asfaltbelägg
ningar. Men även för enkla asfaltbeläggningar, framställda genom indränk- 
ning eller ytbehandling, har asfalten på senare tid fått en allt större an
vändning.

1 Ur rapport 2. o. till V I Internationella Vägkongressen i Washington av F. J. 
Nellensteyn och R. Loman.



T JÄ R A  FÖR V ÄG ÄN D AM ÅL

För ca 30 år sedan började man använda den som biprodukt vid gas- och 
koksverken erhållna råtjäran för vägändamål.1 Ursprungligen sökte man en
dast binda dammet på vägarna genom besprutning med tjära, men man fann 
därvid, att vägens motståndsförmåga mot trafiken även avsevärt ökades. Se
dermera har tjäran fått allt större användning för framställning av vägbe- 
läggningar. Tjäran kan därvid användas för ett stort antal olika beläggnirfgs- 
typer, vilka kunna anpassas efter olika behov och önskemål. Särskilt de län
der, vilka sakna tillgång till bergolja inom landet men hava rika koltillgån
gar, såsom England, Tyskland och Frankrike använda stora mängder av 
tjära för vägändamål.

Råtjära — destillerad tjära.

Den tidigast använda råtjäran visade sig snart mindre lämplig på grund 
av sin stora vattenhalt samt ingående ammoniakföreningar. Vatten i tjäran 
hindrar en god vidhäftning vid stenmaterialet samt orsakar lätt överkok
ning vid dess upphettning. Ammoniakhalten underlättar tjärans emulgering 
i vägytan under inverkan av regn och trafik, varefter den emulgerade tjäran 
kan bortsköljas i regnväder. Vidare innehåller råtjäran vissa flyktiga be
ståndsdelar, vilka komma att senare bortdunsta ur beläggningen och därige
nom orsaka en direkt förlust. Numera underkastas råtjäran nästan alltid en 
destillation, varvid vatten, ammoniakföreningar och flyktiga oljor avlägs
nas. Man har genom forskning sökt utreda de faktorer, vilka inverka på tjä
rans kvalitet. Med ledning av de härvid vunna resultaten och praktiska er
farenheter har man i ett flertal länder uppställt normer för fordringar på 
vägtjära. Därigenom har tjäran ur vägteknisk synpunkt avsevärt förbättrats.

Vägtjärans sammansättning.

Huvudbeståndsdelen i tjära är kolföreningar, av vilka kolväteföreningarna 
utgöra huvudparten. Kolet förekommer även i fritt tillstånd i tjäran. Be
träffande tjärans struktur samt dess lämpligaste sammansättning med hän
syn till dess användning för vägändamål hava ett stort antal olika teorier 
blivit uppställda. Man har bland annat betraktat tjära som ett kolloidalt sy
stem i likhet med asfalten (se sid. 11). I tjäran utgöras de kolloidalt finför
delade partiklarna av kolpartiklar och högmolekylära kolföreriingar. Det 
oljeaktiga mediet utgöres av tjäroljor. De kolloida partiklarna omgivas av 
skyddande hinnor, vilka hindra partiklarna från att sammansluta sig. Vid 
upplösning av tjäran i vissa lösningsmedel kan det skyddande höljet i mer eller 
mindre grad försvagas. Nellensteyn har påvisat, att denna störande inver

1 Det första gasverket anlades i England år 1798,



kan står i viss relation till lösningsmedlets ytspänning. Det kolloidalt förde
lade kolet kan därigenom utfällas till större eller mindre mängd. Så giver 
exempelvis eter, som har låg ytspänning, stark utfällning, då däremot anilin, 
som har hög ytspänning, ger föga utfällning (jfr tabellen sid. 12).

Nellensteyn anser, att ju fler finfördelade partiklar tjäran innehåller, dess 
lämpligare är den för vägändamål, och i de nyligen utkomna holländska 
normerna föreskrives, att vägtjära för ett visst standardiserat provningsför- 
farande skall innehålla minst 10 millioner mikroner per mm3. Även det om
givande oljiga mediet anses utöva ett visst inflytande på tjärans kvalitet.

Framställning av vanlig vägtjära.
Upphettas stenkol utan lufttillträde, erhållas följande produkter: koks, gas, 

tjära, ammoniak, vatten m. m., varvid koks erhålles såsom destillationsåter- 
stod. Denna process äger rum vid gasverken för framställning av i första 
hand lysgas samt vid koksverken för framställning av koks. Vid dessa an
läggningar erhålles bl. a. tjära såsom biprodukt. Nedanstående schematiska 
bild åskådliggör de produkter, vilka i första hand erhållas vid destillation av 
stenkol samt vid destillation av den erhållna tjäran.1

Stenkol 100  kg

I
Giver vid torrdestillation:

_____________________I _____________________________
"V 4' ^ ^

Gas Tjära Ammoniak Koks
ca 34 m8 ca 3 kg ca 3 kg ca 65 kg

Giver vid destillation:

______________________ I _______________________
\|/

Lätta oljor intill Medeltunga ol- Tunga oljor Antracenoljor Beck
17 0 ° och vatten jor 17 0 — 270° 270 — 300° 300— ca 350° Dest. återstod

Tjärans sammansättning blir i hög grad beroende på de använda kolens
beskaffenhet, destillationsugnarnas konstruktion samt destillationstemperatu- 
ren. Tabellen1 nedan visar sammansättningen hos tjära vid användandet av 
olika sorters kol.

Kolsort Vatten

%

Lätta
oljor

%

Medeltunga
oljor

%

Tunga
oljor

%

Antracen
oljor

%

Beck
0//o

Saarkol ................. . . .  4 .1 3.8 10.8

00 12 .1 59-4
Engelska kol . . . . . . 3 .1 3-3 9.4 7.0 17.0 59*9
Ruhrkol .............. . . .  2.7 1.4 3-5 9.9 24.7 56.4

Stenkolens destillation äger rum i ett flertal olika ugnstyper. De mest an
vända typerna äro:

1 Kvantitetssiffror, erhållna vid Stockholms Stads gasverk år 1929.
2 E. Neumann, Neuzeitlicher Strassenbau.



1. Horisontala och lutande retortugnar.
2. Vertikala retortugnar.
3. Horisontala och lutande kammarugnar.
4. Vertikala kammarugnar.

Av dessa äro de horisontella och lutande retortugnarna av äldre typ. Re- 
tortugnarna giva tjära av varierande sammansättning, beroende av retorter- 
nas lutning. Vid horisontella retorter, där gaserna mer direkt komma i be
röring med de heta väggarna, erhålles en kolrikare, mer tjockflytande tjära 
av hög specifik vikt. Tjärans varierande sammansättning, beroende av ugns- 
typen, framgår av följande tabell:1

Beståndsdelar Vågräta retorter Lutande retorter Lodräta retorter

Vatten .............................................  1 . 1  — 15 .7  0.5 — 6.4 1.2  — 7 .1
Lätta oljor intill 17 0 0 . . . . . .  0.3 — 4.0 0.2 — 2.8 0.1 — 5.0
M ellanoljor 17 0 — 250° . . . .  4.4 — 11 .4  5.3 — 8.8 3.8 — 16.5
Tunga oljor 250— 270° . . . .  5.9 — 11 .2  5 .6 — 12 .7  8.9 — 17.2
Antracenoljor 270— 350° . . 10 .7  — 20.9 13 .6  — 17.9  19 .2 — 31.4
Beck .............................................. 53.2 — 76.0 60.5 — 71.8  47.3 — 63.7
Fritt k o l ...........................................  6.6 — 31.5  17.0  — 22.2 2.8 — 5.0
Specifik v i k t .............................  1 . 1 3 — 1.2  1 . 1 7 — 1.22  1.09— 1 .14

Av det föregående framgår alltså, att den vid destillation av stenkol er
hållna tjäran, som vanligen benämnes råtjära, kan erhålla en mycket varie
rande sammansättning, vilket i hög grad kommer att inverka på dess bestän
dighet och konsistens. Råtjäran, som även har en del tidigare omtalade olä
genheter, kan på grund härav icke direkt användas för vägändamål. På 
grund av skillnaden i specifik vikt hos vatten och tjära kan vattnet till viss 
del avskiljas genom råtjärans lagring i cisterner eller avlägsnas genom cen- 
trifugering. Genom dessa metoder kan man nedbringa vattenhalten till ca 
2—5 %. Råtjära, vilken behandlats på detta sätt, benämnes separerad. Allt 
vatten kan dock icke avlägnas ur tjäran med denna metod, beroende på att 
viss del av det i tjäran ingående vattnet med denna bildar emulsioner av 
mycket stabil natur. För att erhålla en i det närmaste vattenfri tjära måste 
man underkasta råtjäran en destillation. Denna utföres vanligen vid 200° 
till 280°. Därvid tillverkas i allmänhet tvenne slag av vägtjära, den ena mer 
lättflytande, avsedd för ytbehandlingar, den andra mer tjockflytande för in- 
dränkningar och för tillverkning av tjärbetong. Den på detta sätt erhållna 
tjäran benämnes destillerad tjära. Vid denna destillation bortgå vatten och 
lätta oljor. De senare äro ur vägteknisk synpunkt skadliga, enär de bort
dunsta från vägen kort tid efter tjärans spridning. En tjära, som är lättfly
tande på grund av större mängd lätta oljor, blir hårdare, när dessa oljor 
bortdunsta.

Genom att reglera proportionerna mellan ingående oljor och beck kan man 
erhålla vägtjära av olika viskositet eller tjockflutenhet. Hög halt av oljor 
gör härvid tjäran lättflytande, under det att hög beckhalt ökar tjärans visko-

1 E. Neumann, Neuzeitlicher Strassenbau.



sitet. I samma riktning verkar hög kolhalt. Naftalin gör tjäran mer lätt
flytande.

Som tidigare anförts, varierar sammansättningen hos råtjärorna högst av
sevärt och det är därför i många fall svårt att erhålla en jämn och riktig 
sammansättning hos destillationsåterstoden. En del verk driva därför destil
lationen ända till framställning av beck som destillationsåterstod, varvid de 
olika tjärfraktionerna uppsamlas för att sedan åter sammansättas med becket 
i vissa proportioner alltefter den sammansättning, som önskas. Dylik destilla
tion kan antingen ske diskontinuerligt i en panna, varifrån de i tur och ord
ning avgående destillaten uppsamlas i olika behållare, eller kontinuerligt på 
så sätt, att råtjäran ledes genom ett antal behållare uppställda i serie. Behål
larna hava härvid olika temperaturer, motsvarande de önskade fraktionerna. 
I den första behållaren, som har den lägsta temperaturen, avdrives vatten 
och lätta oljor. I den sista behållaren uppsamlas destillationsåterstoden i form 
av beck. Becket sammansättes med olika fraktioner ur de olika behållarna i 
vissa proportioner till en lämplig vägtjära. Dylik tjära benämnes preparerad 
tjära.

Framställning av specialtjäror.
Utomlands tillverkas en typ av preparerad tjära, vilken endast samman

sättes av beck och antracenolja i varierande proportioner. Denna benämnes 
stundom antracenoljetjära och består dels av beck med en mjukningspunkt 
av 60—70° (enl. Krämer-Sarnow), dels av tunga tjäroljor, vilka huvudsak
ligen bestå av antracenolja. Proportionen mellan beck och antracenolja varie
rar från 50: 50 ända till 70: 30. Härigenom kan man erhålla tjäror av mycket 
varierande konsistens, vilka lämpa sig för olika beläggningstyper. Enär an- 
tracenoljan och becket tillhöra tjärans beständigaste beståndsdelar blir an- 
tracenoljetjäran av beständigare natur än vanlig vägtjära.

Man har även sökt höja tjärans kvalitet genom diverse patenterade till
satsmedel, vilka göra tjäran mer oföränderlig. Exempel på dylika äro svavel 
och harts. Nyttan av dylika tillsatsmedel är emellertid ganska okänd. Dy
lika patenterade tjäror betinga vanligen högre pris. Man har även sökt er
hålla en beständigare vara genom att inblåsa luft i tjäran i samband med 
tillverkningen. Därigenom skulle tjäran oxideras och polymeriseras under 
den inblåsta luftens inverkan och sedan bli mer oföränderlig. Denna metod 
lär ha givit goda resultat i England, där den särskilt kommit till användning. 
Stundom tillsättes 10—30 % asfalt till tjäran för att förbättra dess goda 
egenskaper. För dylika blandningar av tjära och asfalt redogöres i ett senare 
kapitel.

Samtliga här omtalade tjärtyper blandas med stenmaterialet eller spridas 
på vägbanan i upphettat tillstånd. På senare tid har man utomlands börjat 
tillverka tjäror, vilka kunna spridas i kallt tillstånd eller efter ringa upp
värmning ( s. k. kalltjäror). Vissa av dem bestå av vanlig vägtjära, vilken 
göres mer lättflytande genom tillsats av något lämpligt lösningsmedel, som 
efter spridning får bortdunsta. Andra typer äro att betrakta som emulsioner 
med ringa mängd vatten eller sprit som tillsatsmedel. Vattnet eller spriten



bildar därvid vanligen den inre fasen. De främmande beståndsdelarna i en 
kalltjära tillsättas för att göra tjäran mer lättflytande. De böra därför bortgå 
så snart som möjligt, sedan tjäran kommit i kontakt med stenmaterialet. V i
dare böra de främmande beståndsdelarna ingå till möjligast ringa mängd 
samt icke märkbart försämra tjärans ursprungliga kvalitet.

Förbrukningen av vägtjära.

I vårt land är förbrukningen av tjära för vägändamål obetydlig vid jäm
förelse med andra länder. Under åren 1928, 1929 och 1930 användes i Sve
rige endast 1,000 å 3,000 ton vägtjära årligen. Under 1930 förbrukades i 
Stockholms stad ca 90 ton vägtjära och i Göteborgs stad ca 360 ton. I andra 
svenska städer har tjärförbrukningen ökats på senare år. På landsbygden är 
det praktiskt taget endast i Skåne, som man använt tjära för vägarna. Samt
liga i landet befintliga gasverk och landets enda koksverk vid Oxelösund 
tillverka för närvarande omkring 23,000 ton råtjära årligen. Betydligt större 
mängd vägtjära, än som nu användes, kan därför framställas inom landet.

Danmark förbrukade under år 1930 ej mindre än 22,000 ton tjära för 
vägar och gator. Denna stora förbrukning nödvändiggjorde en betydande 
import av råtjära.

England förbrukar för närvarande ca 700,000 ton vägtjära årligen.
I Frankrike uppgår årligen tjärförbrukningen till ca 350,000 ton och i 

Tyskland till ca 120,000 ton.
Tillverkning av vägtjära direkt vid gasverken förekommer framför allt i 

Stockholm och Göteborg, vilka försälja sina produkter genom Gas- och Koks
verkens Ekonomiska Förening u. p. a. i Stockholm. Vägtjäran benämnes 
Gokef. Vissa firmor inköpa råtjära från olika gas- och koksverk och fram
ställa av denna vägtjära. Bland dessa firmor märkas: Evers, Hälsingborg 
(Herkules), Joh. Ohlssons Tekniska Fabrik, Stockholm (Valvus), A.-B. Malmö 
Takpappfabrik och Kemisk Industri, Malmö (A.K.I.).

I vårt land finnas icke några normer antagna för vägtjära. Sådana finnas 
bl. a. i Danmark, England, Tyskland, Frankrike m. fl. länder. Enär det är 
av vikt både för tillverkaren och förbrukaren, att enhetliga bestämmelser in
föras, vore det önskvärt, att åtgärder vidtagas för att få sådana specifika
tioner fastställda. Att som nu är fallet använda andra länders normer torde 
vara mindre lämpligt, emedan det icke är uteslutet, att i vårt land med an
dra förhållanden dessa specifikationer behöva utformas på annat sätt.

Litteratur för asfalt och tjära:

H . A braham : Asphalts and Allied Substances.

R. Cross: Handbook of Petroleum, Asphalt and N atural Gas.
E. Neum ann. Neuzeitlicher Strassenbau.

Jahrbuch flir Strassenbau 1929.

Tidskriften »Asfalt und Teer».



EM ULSIO NER FÖR VÄGÄNDAM ÅL

Med emulsion menas ett kemiskt system, som består av två i varandra 
olösliga eller svårlösliga vätskor, av vilka den ena i form av små kulor är 
finfördelad i den andra.1 Den vätska, som befinner sig i kulorna, kallas den 
dispersa eller inre fasen. Den vätska, som omger kulorna, kallas dispersions- 
medlet eller den yttre fasen. Ett exempel på en emulsion är mjölk.

Två i varandra olösliga vätskor, exempelvis olja och vatten, kunna ge 
upphov till två olika slag av emulsioner, allteftersom oljan är fördelad i 
vattnet, eller tvärtom vattnet i oljan. En emulsion med vatten som yttre fas 
kallas hydrosol; en emulsion med olja som yttre fas kallas oleosol. Båda 
dessa typer av emulsioner finnas i naturen. Mjölk är ett exempel på en olje- 
vatten-emulsion*, medan exempelvis rå bergolja ofta är en vatten-olje- 
emulsion.

Om olja och vatten skakas tillsammans, bildas en emulsion. Så snart skak- 
aingen upphört, flyta emellertid de olika vätskedropparna genast tillsammans 
och vätskorna skilja sig från varandra i olika skikt. Endast om obetydlig 
mängd olja tillsättes vattnet och blandningen sker på ett särskilt sätt, kan 
en beständig emulsion framställas. För att man skall kunna erhålla en kon
centrerad beständig emulsion, måste man vid blandningen tillsätta en tredje 
ämne, som benämnes emulgeringsmedel (emulgator, stabilisator, skyddskol- 
loid). Emulgeringsmedlet lägger sig som en ytterst tunn hinna kring varje 
kringsvävande kula och utgör ett skydd mot emulsionens sönderfallande. 
Emulgeringsmedlet gör emulsionen stabil. En viss stabilitet är nödvändig för 
en emulsions användning för vägändamål, i det att en sådan emulsion bör 
tåla transport och lagring. Det beror av emulgeringsmedlets beskaffenhet, 
vilket slag av emulsion, som uppstår. Vattenlösliga emulgeringsmedel ge upp
hov till olje-vattenemulsioner, medan oljelösliga sådana framkalla vatten- 
oljeemulsioner.

De asfalt- och tjäremulsioner, som användas för vägändamål, äro sam
mansatta av asfalt eller tjära och vatten. Asfaltemulsioner äro vanligen hy- 
drosoler. I dessa emulsioner förekommer sålunda asfalten i form av små ku
lor, som sväva finfördelade i vattnet. Utomlands har man på senare tid till
verkat tjäremulsioner, som äro oleosoler, d. v. s. ha tjäran som yttre fas och 
vatten eller sprit som inre fas. Oleosolerna skilja sig från hydrosolerna i flera 
tekniskt viktiga detaljer. Viskositeten är sålunda i regel högre hos en oleosol 
än hos en hydrosol.

Asfaltemulsioner äro de vanligaste i vårt land. Endast sådana emulsioner

1 Ett system, som består av ett fast ämne finfördelat i ett flytande ämne kallas suspension 
(exempel: lervatten). Ett system, bestående av ett gasformigt ämne finfördelat i ett 
flytande ämne är skum.



komma i det följande att beröras. För tjäremulsioner gälla i huvudsak lik
artade förhållanden.

När emulsionen sönderfaller, så att asfaltkulorna sammansluta sig till 
klumpar, äger en koagulering rum.

Koaguleringen kan antingen vara reversibel eller irreversibel. Vid den re- 
versibla koaguleringen kunna asfaltklumparna åter finfördelas genom lätt 
omröring eller skakning, enär kulorna ej flutit samman till större klumpar 
utan endast ligga tätt hoppackade med mellanliggande tunna vattenhinnor. 
Vid den irreversibla koaguleringen ha de ursprungliga kulorna flutit ihop 
till större bollar eller klumpar, vilka endast kunna finfördelas genom upp
hettning och kraftig omröring. Vid transport och lagring uppkommen koagu
lering bör tydligen vara reversibel, medan den koagulering, som uppstår på 
vägbanan, bör vara irreversibel.

När en asfaltemulsion utsprides på vägbanan, skall den sönderfalla i asfalt 
och vatten. Asfalten skall kvarstanna på stenmaterialet, medan vattnet ge
nom avdunstning och nedsippring i vägkroppen snarast bör försvinna.

De faktorer, som inverka på emulsionernas egenskaper, deras stabilitet och 
emulgeringsmedlets funktion, äro ännu rätt litet utforskade. Kemiskt-fysika- 
liska problem av komplicerad natur sammanhänga med frågan. Följande 
faktorer ha bl. a. av olika fackmän angivits äga särskild betydelse:

1. Storleken hos de emulgerade kulpartiklarna.
Ju  större de emulgerade kulorna äro, dess större sedimentationshastighet erhålla 

kulorna under tyngdkraftens inverkan. Sedimentationshastigheten är proportionell 
mot kvadraten på kulradien. Graden av finfördelning inverkar därför i hög grad 
på emulsionens beständighet. Om kulorna äro mycket små, blir tyngdkraftens in
verkan obetydlig. N är kulradien understiger o.oooi mm, blir emulsionen en kollo id  
och påverkas föga av  tyngdkraften. Maximistorleken hos kulorna i en asfaltem ul
sion för vägändam ål uppgår i regel till ca o.oi mm, medan de minsta kulorna ofta 
äro kolloidala. Emulsionerna innehålla i regel kulor av m ycket varierande storlek 
och därmed av varierande beständighet.

2. Specifika vikten hos kulpartiklarna.

Specifika vikten hos kulpartiklarna böra vara  så lika vattnets som möjligt. Äro 
kulpartiklarna tyngre än vattnet, sträva de att sjunka till botten. Ju  tyngre de äro, 
dess större blir denna benägenhet. Detta torde vara  en anledning till, att det är sv å 
rare att åstadkomma emulsioner av  tjära än av asfalt, enär tjäran är tyngre än 
asfalten.

3. Kulpartiklarnas elektriska laddning.
Kulpartiklarna äro alla laddade med samma slags elektricitet, vanligen negativ. 

På denna grund stötas partiklarna från varandra och sträva att avlägsna sig från 
varandra. Partiklarnas elektriska laddning påverkas av olika salter, emulgerings
medlet m. m.

4. Inverkan av- elektrolyter.
Emulsioner äro mycket känsliga för tillsats av  en elektrolyt ( =  ämne, som i lös

ning sönderfaller i elektriskt laddade joner). Ä ven en ringa mängd av ett sådant 
ämne, exempelvis klorkalcium, kan fram kalla en ögonblicklig koagulering av 
emulsionen.



5- Ytspänningsförhållanden i emulsioner.

I gränsskikten mellan de olika vätskorna i en emulsion finnas ytspänningar. N är 
två kulpartiklar sammanstöta, sträva ytspänningskrafter att sammanslå dem till en 
enda. Dessa ytspänningar kunna sålunda menligt inverka på emulsionens beständig
het. Emulgeringsmedlet har bl. a. till uppgift att m otverka dessa ytspänningars skad 
liga inverkan.

6. Den Brownska rörelsen.

Finfördelade emulsioner visa vid  betraktande i ett ultramikroskop en ständig sick
sackrörelse hos kulpartiklarna. Fenomenet, som först iakttogs av engelsmannen 
B row n , anses bero på, att kulpartiklarna studsa undan, när de sammanstöta med 
den omgivande vätskans molekyler, vilka  utöva ett kraftigt »bombardemang» på 
kulorna. Rörelsen avtager med växande kulstorlek och upphör, när denna överskri
der ca 0.004 mm- Fenomenet anses inverka menligt på emulsionens beständighet.

7. Emulsionens p ^ -vä rd e .1
En emulsion är känslig för ändring av  dess vätejonkoncentration eller p H-värde. 

Den är stabilast inom ett visst pH-intervall, som är större än 7.

8. Em ulgeringsmedlets egenskaper och inverkan.
Emulgeringsmedlets förm åga att sänka den yttre fasens ytspänning är av  bety

delse för emulsionens stabilitet. Emulgeringsmedlets egenskaper inverka på emul
sionens byggnad, om den blir en vatten-olje-emulsion eller en olje-vatten-emulsion.

Emulgeringsmedlet inverkar på kulornas elektriska laddning. Emulgeringsmedlet 
bildar en mekanisk hinna, som hindrar kulorna att f ly ta  samman.

D et finnes flera  orsaker till, att emulsionen brytes, när den sprides på v ä g 
banan. N ä r  emulsion utbredes över en större yta , avdunstar vattnet, v a r i
genom en koncentration av  asfalthalten äger rum med p åfö ljd , att den inre 
jäm n vikten rubbas. Y tspän n in gskraf terna och de elektriska laddningarna p å
verkas k ra ftig t v id  kontakten med stenm aterialet i vägbanan. Genom  luftens 
inverkan kan emulgeringsmedlet förändras, varigenom  dess stabiliserande in
verkan upphör. Surhetsgraden hos emulsionen ändras genom inverkan av  
markens pH-värde.

Den tidslängd, som emulsionen erfordrar för att bryta, bör avpassas efter 
vägarbetets beskaffenhet. Vid indränkning och ytbehandling fordras en täm
ligen hastig brytning. Vissa arbetsförfaranden, som framställning av emul- 
sionsbetong, erfordra emulsioner, som tåla att blandas med sand och sten
material utan att brytning därvid sker omedelbart. Brytningstiden kan regle
ras inom vissa gränser genom åtgärder, som i det föregående berörts. Genom 
tillsats av en elektrolyt, exempelvis klorkalcium, kalkvatten, kan brytningen 
påskyndas. Genom tillsats av vatten, därest emulsionen tål detta utan ome
delbar koagulering, kan brytningstiden uppskjutas.

Emulgeringsmedlet har endast till ändamål att hålla asfalten emulgerad i 
vattnet. Så fort emulsionen är uthälld på vägbanan, är emulgeringsmedlets 
mission fylld. Det bör därefter vara overksamt. Emulgeringsmedlet bör ej

1 En lösnings pn-värde är ett mått på dess vätejonkoncentration. Närmare bestämt är 
P h =  -logaritmen för vätejonkoncentrationen. För en neutral lösning är pH=  7, för en 
sur lösning mindre än 7 och för en alkalisk större än 7.



hindra en god adhesion mellan asfalten och stenmaterialet. Emulgeringsmed
let får ej, om det kvarstannar i vägen, ge benägenhet åt asfalten att under 
inverkan av regn och trafik ånyo bilda en emulsion. En sådan åter emulger ing 
är givetvis till skada för den framställda beläggningen, i det att asfalten däri
genom upplöses och kan bortsköljas. Det finnes exempel på emulsioner, som 
ha denna olämpliga egenskap.

När en asfaltemulsion sprides på vägen, bör den koagulera irreversibelt, 
d. v. s. emulgeringsmedlets hinnor kring asfaltkulorna skola förstöras, så att 
asfalten kan sammanflyta till en homogen massa. Vanligen förstöras dessa 
hinnor, när emulsionsvattnet uppsuges av stenmaterialet i vägen eller avdun
star. Emulgeringsmedlet bör därvid försvinna fullständigt ur asfalten. Stund
om inträffar det emellertid, att asfaltkulorna sammanflyta först sedan vält- 
ning eller tra/ ik sprängt hinnorna kring kulorna. En sådan emulsion är vansk
lig att använda och har även tendens att återemulgera.

Asfaltemulsioner för vägändamål innehålla i regel 50—60 % asfalt, 0.1 
— 1 % emulgeringsmedel och resten vatten. En minskning av vattenhalten 
medför, att emulsionen blir mer tjockflytande, varigenom dess nedträng- 
ningsförmåga nedsättes. För indränknings- och ytbehandlingsarbeten måste 
emulsionen ha en lämplig nedträngningsförmåga, varför vattenhalten bör av
passas med hänsyn härtill. Den teoretiskt maximala asfalthalten i en emul
sion utgör 74 %, i vilket fall asfaltkulorna skulle ligga så tätt packade som 
möjligt och varje kula beröra 12 andra kulor. Detta procenttal är gränsen 
för emulsionens koncentration, därest kulorna äro lika stora och ej deforme
ras. I själva verket äro kulorna ej lika stora och kunna dessutom i viss grad 
deformeras, varigenom mer koncentrerade emulsioner äro möjliga att fram
ställa. Sålunda ha laboratoriemässigt framställts olje-vatten-emulsioner med 
ända till 99 % olja. Ur transportsynpunkt är det givetvis bättre, ju mindre 
vattenmängd emulsionen innehåller. Koncentrerade emulsioner ha kommit 
till ganska stor användning bl. a. i Schweiz. Före spridningen på vägen för
tunnas sådana emulsioner genom tillsats med vatten.

Asfalten i en asfaltemulsion bör vara av en hög kvalitet. Skall emulsionen 
användas till indränkning, bör den ingående asfalten helst vara av hårdare 
beskaffenhet än om emulsionen skall användas till ytbehandling.

Tjäran i en tjäremulsion bör även vara av hög kvalitet. Vanligen uppstäl
las samma fordringar för denna tjära, som gälla för vägtjära.

Emulgeringsmedel finnas av många slag. De äro vanligen kolloider och 
kallas därför stundom skyddskolloider.

Såsom exempel på några emulgeringsmedel för asfaltemulsioner kunna föl
jande ämnen anföras:

1. Äggviteämnen, exempelvis gelatin och kasein.
2̂. Alkalitvålar av högre fettsyror, exempelvis oljesyra.
3. Alkalitvålar av hartssyror.
4. Alkalitvålar av naftensyror samt av vissa fenolsulfosyror.
5. Vissa finkorniga fasta ämnen, såsom leror.



Det är ett önskemål, att mängden emulgeringsmedel hålles så liten som 
möjligt med hänsyn till dess eventuellt mindre goda inverkan på emulsionen 
efter spridningen.

Beskaffenheten av det vatten, som användes vid emulsionstillverkning, är 
av en viss betydelse. Salthalten inverkar sålunda på de elektriska laddnin
garna samt på emulsionens beständighet. Organiska ämnen i vattnet kunna 
inverka på liknande sätt.

Vid tillverkning av emulsion uppvärmes asfalten (eller tjäran) för sig och 
vatten och emulgeringsmedel för sig till ca ioo°, varefter dessa ämnen blan
das under kraftig omröring i särskilda maskiner. Tillverkningen utföres 
i vårt land uteslutande av specialfirmor, som för sina emulsioner ofta ha 
skyddade patentförfaranden. I utlandet förekommer det på sina håll, att 
förbrukarna själva framställa sin emulsion. Så är förhållandet i stor utsträck
ning i Frankrike, där vägförvaltningen framställer emulsion. På senare tid ha 
små flyttbara emulsionsmaskiner kommit i marknaden, vilka maskiner kunna 
framställa emulsionen på arbetsplatsen.

Asfaltemulsioner tillverkas av bl. a. följande fabriker i Sverige: A. K. 1. 
av Aktiebolaget Kemisk Industri, Akvabit av Nya Asfaltaktiebolaget, Bisol 
av Bönnelyche & Thuröe, Bitumuls av A.-B. Gatu- och Vägbeläggningsäm- 
nen, Colas av Svensk-Engelska Mineralolje Aktiebolaget, Dafas av Evers & 
Co (från år 1931), Koldmex och Icobit av A.-B. Svenska Icopal- och Tak- 
pixfabriken, Mexolit av A.-B. Joh. Ohlssons Tekniska Fabrik samt Svebit av 
A.-B. Kasper Höglund.

Användningen av emulsioner har i vårt land ännu ej blivit särskilt stor 
vare sig på landsbygden eller i städerna. Vårt kalla och fuktiga klimat torde 
emellertid medföra, att emulsionerna ha vissa förutsättningar för en större 
förbrukning.

Litteratur:
V. Pöschl: Einfuhrung in die Kolloidchemie.
R. Zsigmondy: Kolloidchemie.
W . Clayton: Die Theorie der Emulsionen und der Emulgierung.
H. Limburg: Onderzoekingen over Emulsies.



BLANDNINGAR AV TJÄRA OCH ASFALT

Tjära och asfalt, vilka båda användas för framställning av bituminösa be
läggningar, ha i vissa avseenden olika egenskaper. Tjäran är smidigare och 
har större klibbkraft än asfalten, åtminstone vid lägre temperatur, samt har 
lägre stelningspunkt. Asfalten å andra sidan är beständigare än tjäran samt 
håller sig mer stabil vid hög temperatur. Den har dock svårare än tjäran att 
nedtränga i en tät vägbana.

c d

Fig. i. Mikrofotografier av blandningar av asfalt och tjära, Schw. Z. fur Strassenwesen 
1929, h. 15, a) 80 % tjära +  20 % asfalt, förstoring 100 ggr, b) 20 % tjära +  80 % 

asfalt, förstoring 100 ggr, c) och d) 60 % tjära +  40 % asfalt,
c) 100 ggr förstoring, d) 530 ggr förstoring.

Fig. 1 . Micro photo graph 5 of tur-hitumen mixtures.

I vissa fall använder man sig av en blandning av tjära och asfalt, vari
genom man avser att vinna många av dessa ämnens goda egenskaper, utan
att man samtidigt erhåller deras mindre goda. Talrika undersökningar och 
praktiska prov med dylika blandningar ha bekräftat, att en sådan vinst upp-



Fig. 2. Viskositet, droppunkt, stelningspunkt och penetration hos blandningar av asfalt 
och tjära enl. Schläpfer och Liier.

Fig. 2. Viscosity, drop point, solid point and penetration for tar-bitumen mixtures.



står, men samtidigt ådagalagt, att tjära och asfalt icke äro lösliga i varandra, 
utan att blandningen ofta blir ganska ofullständig. Man kan sålunda vid 
blandning av asfalt med tjära i vissa proportioner erhålla ogynnsamma flock- 
ningar, vilka nedsätta blandningens klibbkraft. Dessa flockningar synas in
träda vid ungefär lika proportioner av asfalt och tjära, under det att bland
ningar med mindre mängd tjära (ca 20 %) eller mindre mängd asfalt (ca 
20 %) lämna ett gynnsamt resultat (fig. 1). Utflockningsfenomenet är svå
rare att påvisa vid kolfattiga tjäror samt vid tillsats av hårdare asfalter. 
Schläpfer, Hoepfner och Liier hava utfört vissa försök med blandningar av 
asfalt och tjära för att utröna dessa blandningars fysiska egenskaper. Fig. 2 
visar några resultat från dessa omfattande undersökningar.

I Schweiz, där man äger långvarig erfarenhet av asfalt och tjära för väg
ändamål, användes nästan undantagslöst en tillsats av 10—20 % asfalt till 
tjäran vid ytbehandling av vägar. Dylik tillsats användes dock icke vid 
första ytbehandlingen av en väg, då man önskar god nedträngningsförmåga 
hos tjäran. Även vid ytbehandling med asfalt kan 10—20 % tjära användas 
som tillsatsmedel för att göra asfalten smidig och öka dess klibbkraft. Bland
ningar av asfalt och tjära användas även vid tillverkning av öppen asfalt- 
och tjärbetong. Tjärtillsatsen gör därvid beläggningsmassan mer lättarbetad, 
så att den kan utläggas i halvvarmt eller kallt tillstånd.

Blandning av tjära och asfalt utföres vanligen av leverantören. Sådan för 
vägändamål färdigblandad produkt benämnes stundom »asfalttjära». Vid 
inköp av sådan tjära bör upplysning av leverantören inhämtas om asfaltens 
och tjärans egenskaper. Blandningen kan även utföras på arbetsplatsen. Vid 
blandningen uppvärmes tjäran och asfalten.
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BESTÄMNING AV ASFALTENS E G E N 
SKAPER GENOM PRO VN IN G

De vanligaste provningar, som asfalten underkastas, avse att klarlägga föl
jande fundamentala egenskaper:

1. Specifik vikt.
2. Löslighet i kolsvavla.
3. Löslighet i kall koltetraklorid.
4. Askhalt.
5. Stelningspunkt.
6. Mjukningspunkter.
7. Penetration.
8. Duktilitet (tänjbarhet).
9. Viskositet (endast för flytande konsistens).

10. Beständighetsprov.
11 . Flytprov.
12. Flampunkt och antändningspunkt.
13. Paraffinhalt.
Specifika vikten bestämmes vanligen vid 250. Bestämmes specifika vikten 

vid en annan temperatur än 25°, kan korrektion utföras genom tillägg eller 
avdrag med 0.0006 för varje grads skillnad.

Specifika vikten kan tjänstgöra som medel för identifiering, särskilt i för
ening med penetrationsbestämning, av olika asfaltsorter såsom framgår av 
tabellen:

Trinidad asfalt .......................................  spec, vikt 1.4
B erm u d ezasfa lt............................................  » » 1.08— 1.05
O ljeasfalt ...................................................... » » 1 .0 5 — 0.96
Lätta fluxoljor .........................................  » » 0.94— 0.90

Provet är dessutom av betydelse såsom kontroll av produktens jämna kva
litet, för jämförelse mellan volym- och viktsmätning av asfaltprodukter samt 
för beräkning av sammansättningen hos asfaltbeläggningar.

Större avvikelser från den normala specifika vikten kan tyda på förore
ningar.

Enligt undersökningar, utförda genom väginstitutet, ha några asfaltsorter, 
använda i Sverige, följande specifika vikt:

Provets Asfaltsort och penetrations- Penetration Spec, vikt
nr gränser hos provet vid 250

S. V . 224 M exfalt 41/50 ...................................  4 1 1.037
S. V . 226 Standard 51/60  ................................. 57 1.027
S. V . 228 Cortez E  51/60 .  ..............................  60 1-045



Provets Asfaltsort och penetrations- Penetration Spec, vikt
nr gränser hos provet vid 250

S. V . 22 7 Cortez D 6 1 / 7 0 ......................... 65 1.040
S. V . 225 Standard 61/70 ......................... 66 1.043
S. V . 198 M exfalt 61/70 .......................... 74 1.0 4 1
S. V . 223 Spram ex 80/100 ...................... 93 1.036
S. V . 2°3 Cortez C  80/100 ...................... IOI 1.039
S. V . 206 Standard Binder B 100/120 . . . 1 1 7 1.0 }  2
S. V . 1 99 Spram ex 18 0 / 2 0 0 ...................... . . 182 1.032
S. V . 202 Cortez B 18 0 / 2 0 0 .................... • • 199 1.028
S. V . 2 °7 Standard H eavy  Flux 180/200 199 I.OI 5

Löslighet i kolsvavla (CS2).

Enligt den vanligen använda definitionen menar man med bitumen en pro
dukt, som bl. a. är löslig i kolsvavla. En asfaltprodukts löslighet i kolsvavla 
ger sålunda dess bitumenhalt eller dess renhet.

Provet tillgår så, att asfaltprovet behandlas med kolsvavla och därefter 
filtreras. Den på filtret kvarblivande resten utgör ett mått på lösligheten, 
varvid dock föroreningarnas finhet inverkar i viss mån.

Närvaron av organiska beståndsdelar i den olösliga resten kan antyda, att 
materialet blivit vårdslöst behandlat eller överhettat vid framställningen. 
Procenthalten och sammansättningen av de minerala beståndsdelarna hos en 
naturasfalt kunna ge upplysningar om fyndplatsen. Asfalt, erhållen ur berg
oljor, är väsentligen utan minerala beståndsdelar och innehåller blott föga 
organiska ämnen, olösliga i kolsvavla. Några naturasfalter, exempelvis Tri- 
nidadasfalt (jämför sid. 6), innehålla relativt stor mängd av finfördelade be
ståndsdelar, olösliga i kolsvavla.

Löslighetsprovet är sålunda användbart för identifiering av olika asfalt- 
sorter, för kontroll av jämnheten i tillverkning samt för bedömning av pro
duktens lämplighet och kvalitet.

En undersökning av några i Sverige använda asfaltsorter gav följande 
resultat:

Provets
nr

Asfaltsort och penetrations- 
gränser

Löslighet i 
kolsvavla %

Askhait
%

S. V . ■224 M exfalt 41/50 ............................... 99-9 0.15
S. V . 226 Standard 5 1 / 6 0 .............................. 99.9 0.10
S. V . 228 Cortez E  5 1 / 6 0 .............................. 100.0 0.10
S. V . 227 Cortez D 6 1 / 7 0 .............................. 99.9 0 .10
S. V . 2 2 5 Standard 6 1 / 7 0 .............................. 99.9 0 .15
S. V . 198 M exfalt 61/70 ............................... 99.9 0.15
S. V . 223 Spram ex 80/100 ........................... 99.9 0 .10
S. V . 203 Cortez C  8 0 / 10 0 ........................... 100.0 0.55
S. V . 20 6 Standard Binder B 100/200 . . . 100.0 0.35
S. V . 199 Spram ex 18 0 / 2 0 0 ......................... 100.0 0.15
S. V . 202 Cortez B 180/200 ...................... 100.0 0.15
S. V . 207 Standard H eavy  F lux 180/200 100.0 0.20



Löslighet i kall koltetr aklor id (CC14).

D etta p rov, som utföres på liknande sätt som föregående, är av  värde för 
identifieringen av  bituminösa m aterial, kontroll av  jämnheten i tillverkning 
samt bedömning a v  kvaliteten.

Provet bestämmer mängden av »karbener», varmed menas den del av en 
bituminös produkt, som är löslig i kolsvavla men olöslig i koltetraklorid.

A v  särskilt intresse i detta sam manhang är, att bergoljeasfalt icke inne
håller »karbener», såvida ej produkten b liv it överhettad. Provet kan sålunda 
användas fö r kontroll i detta avseende.

Askhalt.

Den del av asfalten, som är löslig i kolsvavla eller koltetraklorid, kan till 
någon del innehålla så finfördelade mineralämnen, att de gå igenom det fil
ter, som enligt föregående användes för att fånga den olösliga resten. För 
bedömande härav utföres askhaltsbestämning, vilken tillgår så, att asfalten 
totalt förbrännes. Den oförbrända resten, askan, som innehåller icke bränn
bara mineralämnen, väges. Askhalten uttryckes i procent av ursprungliga 
provet. Askhalten och löslighetsresten böra sammanställas; de båda tillsam
mans ange i vanliga fall mängden icke bituminösa beståndsdelar i asfaltpro
dukten samt hur stor del därav, som kan passera filtret, använt vid löslig- 
hetsprovet, se tabell sid. 27. För att kontrollera om finfördelade organiska 
ämnen förekomma eller finfördelade mineralämnen, som vid upphettning 
bortgå i gasform, använder man speciella metoder.

S telningspunkt.

Vid sjunkande temperatur blir asfalten allt hårdare och sprödare. Vid till
räckligt låg temperatur blir den så spröd och skör, att den kan malas sönder 
eller spricka under trafikens inverkan. Stelningspunkten anger den tempera
tur, vid vilken asfalten mister sin seghet och erhåller en spröd struktur. Stel
ningspunkten är av betydelse för bedömande av, om en viss asfaltsort lämpar 
sig för en viss orts vinterklimat. Stelningspunkten för en asfalt, avsedd exem
pelvis för ytbehandlingar i södra och mellersta Sverige, bör ligga under — 15 0.

Stelningspunkten bestämmes enklast genom att neddoppa en termometer i 
uppvärmd asfalt, så att ett tunt ytskikt av asfalt erhålles kring termometer
kulan. Termometern avkyles så småningom, tills asfalthuden blir spröd och 
glasartad. Stelningspunkten definieras därvid stundom som den temperatur, 
vid vilken man icke förmår göra intryck i asfalthuden med en nagel eller en 
nål. Metoden, benämnd nagelprovet, är dock mindre god och väl mycket be
roende på vederbörande laborators subjektiva* omdöme.

En mer exakt metod har utarbetats av A. Hoepfner och H. Metzger, Dan
zig, som för ändamålet konstruerat ett särskilt instrument (fig. 3).

Instrumentet verkar som en penetrometer, i det en trubbig nål med 0.5 mm 
diam., belastad med 450 gr, får sjunka i ett asfaltprov under 6o sek, varvid 
nedsjunkningen uppmätes. Asfaltens temperatur uppmätes medelst ett i asfalt
massan inlagt termoelement. Avkylningen åstadkommes av kolsyrekyld sprit,



omgivande provet. Stelningspunkten definieras som den temperaturgrad hos 
asfalten, vilken ger penetrationen i°  ( =  Vio mm). Stelningspunkten bestäm
mes genom en serie observationer mellan 0.5—30 penetration och resultatens 
uppritande på grafisk väg. Hoepfners metod ger exakta och objektiva värden 
på stelningspunkten.

En annan metod har utarbetats av Fraass, Berlin. Vid denna metod pressas 
bitumenet genom en uppslitsad plåt, vars springa är 0.5 mm bred och 20 mm 
lång. Härigenom erhålles ett band av bitumen, som sedan upplägges på ett 
litet stålblad av 0.1 mm tjocklek och 20 mm bredd. Stålbladet med den

Fig. 3. Hoepfner-Metzgers apparat för bestämning av stelningspunkt. 

Fig. 3. Hoepfner-Metzger apparatus for determination of solid point.

tunna bitumenhinnan insättes därefter i en böjningsapparat och avkyles, un
der det stålbladet böjes. Den temperatur, vid vilken bitumenhinnan spricker 
under inflytande av de uppkomna böjspänningarna, kallas stelningspunkt en
ligt Fraass. Metoden giver värden, vilka ligga ca 4—6° högre än de, som er
hållas med fingernagelprovet och i regel något högre än de, som erhållas med 
Hoepfners apparat.

Stelningspunkten hos några asfaltsorter använda i Sverige, bestämda enligt 
dessa metoder, har provats genom väginstitutet och angives i tabellen sid. 36.

M 'jukningspunkter.

Vid stigande temperatur blir asfalten allt mjukare. Den övergår» från fast 
till halvfast och slutligen till flytande form. Någon bestämd smältpunkt, vid 
vilken asfalten plötsligt övergår till flytande form, såsom fallet är med en 
mängd ämnen i naturen, finnes ej. övergången från fast till flytande form 
sker så småningom vid stigande temperatur. Olika metoder finnas för att an
giva mjukheten i närheten av den flytande konsistensformen. Mjukhetsgra-



den är beroende av den metod, som användes. Varje metod ger dock möjlig
het till jämförelse mellan olika asfaltsorter. Det relativa förhållandet mellan 
olika metoder kan även angivas.

a) K r ä m e r - S a r n o w s  me t o d .
En viss mängd av det bituminösä ämnet smältes i ett glasrör med 6 mm 

inre diameter. Sedan bitumenproppen stelnat i röret, påfylles en viss mängd 
kvicksilver, varefter röret nedsättes vertikalt i ett vätskebad (fig. 4). Vätskan, 
som för ämnen med lägre mjukningspunkt än 8o° utgöres av vatten, uppvär
mes därefter långsamt. Den temperatur, vid vilken kvicksilvret genombryter

F ig . 4 .

Fig. 4. Apparat för bestämning av mjukningspunkt enl. Krämer — Sarnow. 
Fig. 4. Apparatus for determining fusion point according to Krämer — Sarnow. 

Fig. 5. Apparat för bestämning av mjukningspunkt enl. kulan och ringen. 
Fig. j .  Apparatus for determining fusion point, ball and ring method.

Fig. 6. Apparat för bestämning av droppunkt enl. Ubbelohde.
Fig. 6. Apparatus for determining drop point according to Ubbelohde.

bitumenskiktet, anges som ämnets mjukningspunkt (stundom mindre riktigt 
smältpunkt) enligt Krämer & Sarnow (förkortas stundom till K. S.). Krämer- 
Sarnow-metoden användes huvudsakligen i Tyskland.

b) M e t o d  me d  k u l a  och r i n g  (»ring and ball method»).
En viss mängd av det bituminösä ämnet smältes i en ring av metall (15.9 mm 

inre diam.). Sedan bitumenet stelnat, placeras en stålkula (vikt 3.5 gr) på det
samma (fig. 5). Kulan och ringen nedsättas i ett vätskebad, som långsamt 
uppvärmes. Den temperatur, vid vilken kulan och asfalten sjunkit och nått 
kärlets botten, belägen 25 mm under ringen, benämnes mjukningspunkt »en
ligt kulan och ringen» (förkortas stundom till K. R.). Metoden med kula och 
ring användes i Förenta Staterna, Tyskland, England, Danmark, Schweiz 
m. fl. länder.

Kg- 5 - Fig. 6.



c) D r o p p u n k t  e n l i g t  U b b e l o h d e .
Det bituminösa ämnet pressas in i en liten glashylsa med 3 mm öppning i 

bottnen (fig. 6). I hylsan inskjutes en termometer. Apparaten införes i ett 
glasrör, som placeras i ett vätskebad, vilket långsamt uppvärmes. Den tem
peratur, vid vilken den första droppen utrinner ur hylsan och faller, definie
ras som droppunkten. Samtidigt observeras dropplängden, d. v. s. den upp
kommande trådens längd, innan den brister. Dropplängden, som likväl ofta 
icke kan bestämmas med skärpa, ger en bild av asfaltens seghet. Metoden an
vändes mest i Tyskland.

Av dessa tre metoder ger Ubbelohde-metoden de högsta temperaturvärdena 
och Krämer-Sarnow-metoden de lägsta. Den senare metoden anger den tem
peratur, vid vilken skiktet närmast glasröret mjuknar.

Fig. 7. Penetrometer.

Några i Sverige använda asfaltsorters mjukhet, bestämd enligt olika meto
der, ha undersökts genom väginstitutet, se tabell sid. 3 6.

Penetration.
Mjukheten hos asfalt av fast eller halvfast konsistens bestämmes genom att 

mäta det djup, till vilket en lodrät, standardiserad nål sjunker ned i ett asfalt
prov under vissa förutsättningar beträffande belastning, tid och temperatur. 
En sådan penetrationsbestämning utföres med hjälp av penetrometer (fig. 7). 
Penetrometern består av en noggrant tillverkad nål av visst standardiserat ut
förande. Nålen, som är fritt rörlig i vertikalled, är belastad, när den frigöres, 
med en vikt av 100 gr, vari ingår nålens vikt. Nålens rörelse angives av en 
visare på en cirkulär tavla. Asfaltprovet uppvärmes i ett vattenbad till viss 
temperatur. Nålens inträngningsdjup mätes i tiondels millimeter. En penetra- 
tionsgrad är =  710 mm nedsjunkning. Penetrationsbestämning utföres normalt 
vid +  250 och under en tid av 5 sek. Den utföres även vid annan temperatur, 
ofta vid o°. Stundom utföres sådan vid olika temperaturer från stelnings
punkten upp mot droppunkten, varvid man erhåller en för produkten karak
teristisk kurva. Äro villkoren vid bestämningen icke närmare angivna, avses 
en temperatur hos provet av 250, en belastningstid av 5 sek samt en belast
ning av nålen med 100 gr. Med penetrationen 18 0 — 200 för en viss asfaltsort 
menar man, att mjukheten är sådan, att nålen sjunker 18—20 mm vid 250



temperatur under 5 sek vid en belastning av 100 gr. Penetrationen varierar 
med temperaturen och detta olika för olika asfaltsorter, jämför exemplet 
fig. 8.

Penetrationsprovet är en av de äldsta och mest använda provningarna för 
identifieringen av en asfalt. Penetrationen ensam är icke tillräcklig för detta 
ändamål. Men den blir värdefull för detta ändamål, om den studeras jäm
sides med exempelvis specifika vikten av en produkt. Penetrationsbestämning 
kan med fördel utföras före och efter asfaltens upphettning i samband med

Fig. 8. Samband mellan penetration och temperatur för ett par asfaltsorter.

Fig. 8. Influence of temperatur on penetration.

beläggningsarbeten i och för undersökning, i vad mån asfalten hårdnat genom 
upphettningen.

Penetrationen är vidare av värde för studier rörande mjukheten hos den 
produkt, som erhålles genom att blanda en hårdare asfaltsort med en mju
kare, en procedur, som kallas fluxning och som användes för att framställa 
en produkt med önskad mjukhetsgrad.

Penetrationens variation vid blandning av tvenne asfaltsorter med olika 
mjukhet framgår av fig. 9.

Inga allmängiltiga regler kunna fastställas för den lämpligaste penetratio
nen för en viss beläggningstyp, enär denna beror icke allenast av material-



typen utan även av förhållandena i verkligheten, framför allt klimatförhål
landen samt sättet för arbetets utförande. Man bör vidare komma i håg, att 
två asfaltsorter med samma penetration vid +  25° kunna ha en avsevärt 
olika mjukhet vid exempelvis den kritiska 50°-punkten, en temperatur, som 
en beläggning i regel uppnår sommartid. I allmänhet användes för sand
asfalt och asfaltbetong en asfalt av penetrationen 40—90, medan högre pe
netration brukar föreskrivas för asfalt till ytbehandlingar och indränkningar.

Visko sitet.

Flytande asfaltsorter äro mer eller mindre lättflytande. Graden av lättflu- 
tenhet anges genom bestämning av den s. k. viskositeten.

Fig. 9. Penetration vid blandning av asfaltsorter av olika mjukhet.

Fig. 9. Penetration by mixing two asphalts of different hardness.

För viskositetsbestämning användas ett flertal olika apparater. Närmare 
redogörelse för dessa återfinnes under kapitlet om provning av tjära.

Hoepfner och Metzgers mjukhets skala.

De i det föregående beskrivna metoderna för bestämning av ett bituminöst 
ämnes mjukhet från flytande form till spröd — fast konsistens behärska var 
och en icke mer än en liten del av området. Där den ena viskosimetern så
lunda icke längre går att använda, måste man gå över till annan typ av 
viskosimeter, och där ej heller denna räcker till, måste man måhända övergå 
till penetrationsmätning.



A. Hoepfner och H. Metzger ha nyligen angivit en mjukhetsskala, som bi
dragit till att klarlägga dessa förhållanden. Varje bituminöst ämne karak
teriseras av en rät linje, vars läge i ett rätvinkligt axelsystem fastlägges av 
ämnets stelnings- och droppunkt, i vilket stelningspunkten är förlagd på 
x-axeln och droppunkten på en horisontell linje parallell med x-axeln och 
på avståndet 100 från denna. Fig. io visar de karakteristiska linjerna för 
några olika asfalt- och tjärsorter. Mjukningspunkter enligt Krämer-Sarnow 
ligga städse på en rätlinje på avståndet 68.2 från x-axeln. Mjukningspunkter 
enligt ring- och kulmetoden ligga på avståndet 87.2 från x-axeln. Sambandet

Fig. 10. Hoepfner och Metzgers mjukhetsskala.

Fig. 10. Scale of softening according to Hoepfner-Metzger.

mellan olika metoder att bestämma viskositeten och mjukheten framgår av 
fig. 1 1 , vilken även visar olika provningsmetoders användningsområde med 
hänsyn till ämnets mjukhet. Med hjälp av diagrammet finner man exempel
vis, att tjäran B vid 30° temperatur har en viskositet enligt Hutchinson av 
10 sek men enligt Engler vid ioo° C har viskositeten 2.2 E°.

Hoepfner och Metzger ha genom ett stort antal försök visat, att dessa sam
band gälla för de flesta asfalt- och tjärsorter. Suida har emellertid konsta
terat, att det finnes vissa asfaltsorter, som icke lyda samma lagar.

I tabellen sid. 36 är sammanställt resultaten av provningar utförda genom 
väginstitutet av olika asfaltsorter med avseende på mjukheten enligt olika 
metoder:



Fig. i i . Diagram, visande sambandet mellan olika metoder att bestämma mjukheten (viskositet, penetration, droppunkt, mjukningspunkter,
stelningspunkt) enl. Hoepfner—Metzger.

Fig. i i . Diagram showing the relation between different methods for determining the softness (viscosity, ,penetration, drop-
point, solid point) according to Hoepfner—Metzger.



Provets
nr

Asfaltsort och 
penetrationsgränser

Penetration
vid

Stelningspunkt
°C

Mjuk
nings
punkt 

enl. kula 
0. ring 

0 C

Dropp
punkt
enl.

Ubbel-
ohde
° C

25° 
100 gr. 
5 sek.

o° 
200 gr. 
60 sek.

Hoepfner-
Metzger Fraas

S.V. 224 Mexfalt 4 1 / 5 0 ....................... 4i 9 — 13 — 11 59.0 68.0

» 226 Standard 51/60 ....................... 57 15 — 17 — 9 52.0 62.5

» 228 Cortez E 51/60 ...................... 60 16 — 17 — 9 54-s 64.5
» 227 Cortez D 6 1/70 ....................... 65 17 — 16 — 10 53-5 62.0

» 225 Standard 6 1/7 0 ...................... 66 17 — 15 —12 52.0 62.0

» 198 Mexfalt 61/70 74 19 ■—20 — *5 52.5 6l.s
» 223 Spramex 8 0 / 10 0 ................... 93 24 —  19 — 16 50.5 59-5
» 203 Cortez C 80/100................... I OI 26 —  18 — 17 52.0 6 1 .5
» 206 Standard Binder B 100/120 . 1 17 30 - -20 —20 48.0 58.0
» 199 Spramex 180/200................... 182 48 —23 —24 42.5 50.5
» 202 Cortez B 18 0 /2 0 0 ................ 199 54 — 25 — 21 4°-5 49.0

» 207 Standard Heavy Flux 180'200 199 45 —23 — 19 41-5 49-5

Duktilitet.
Duktiliteten eller tänjbarheten är förmågan hos ett bituminöst material att 

förlängas eller sträckas utan att brista. De fysiska egenskaper, som i synner
het inverka på duktilitetens storlek, äro konsistensen och kohesionen hos 
materialet.

Fig. 12. Duktilometer.

Provmaterialet gjutes i en standardiserad form till en provkropp med en 
minsta genomskärning av i cm2. Provkroppen insättes i en dragmaskin 
(Dows’ apparat, fig. 12), i vilken provet tänjes ut med en konstant hastig
het av 5 cm per minut. Längden av den sålunda uttänjda bitumentråden upp- 
mätes. Duktiliteten anges i cm, avseende trådens längd vid bristning. Prov
ningen utföres i ett vattenbad med bestämd temperatur. I regel bestämmes 
duktiliteten endast vid 250 . Av värde är emellertid att känna duktilitetens 
variation med temperaturen, varför duktiliteten ofta bestämmes även vid o° 
och 450. Detta är av så mycket större betydelse, som olika asfaltsorter med



samma duktilitet vid 250 kunna ha mycket avvikande värden för andra tem
peraturgrader.

Sambandet mellan tänjbarheten och temperaturen för tvenne olika asfalt
sorter framgår av fig. 13. Enligt Abraham har varje bituminöst ämne en 
temperatur, vid vilken duktiliteten når ett maximivärde. Detta värde ligger 
vanligen 50— 17 0 under dess mjukningspunkt enligt Krämer-Sarnow. Det är 
önskvärt, att maximipunkten sammanfaller med medeltemperaturen av be
läggningen.

Fig. 13. Samband mellan duktilitet och temperatur hos två asfaltsorter enligt Abraham.
Fig. 13. Relation between ductility and temperature for two asphalts.

Duktilitetsprovet kan bl. a. ge värdefulla upplysningar om eventuella för
ändringar hos en viss asfaltsort genom viss behandling. Det användes för att 
studera kvaliteten hos en asfaltsort samt för kontroll av tillverkningen.

Vissa i Sverige saluförda asfaltsorter ha genom väginstitutet blivit under
sökta med avseende på duktiliteten vid o° och 250 C. Denna undersökning 
har upprepats efter 5 timmars upphettning till 163° C. Resultatet av denna 
undersökning framgår av tabellen sid. 40.

Be ständighet sprov.
Genom längre tids upphettning samt allt för stark upphettning kan asfal

ten förändras och skadas. Innehåller asfalten flyktiga beståndsdelar, som avgå 
vid längre tids upphettning, blir den återstående asfalten hårdare, penetra
tionen blir lägre, varemot värdena på stelnings- och mjukningspunkterna bli 
högre. Dessutom nedsättes asfaltens seghet. Även om asfalten icke innehåller 
flyktiga beståndsdelar, inverkar dock alltid en längre tids upphettning på 
asfaltens egenskaper, i det att en hårdare produkt uppstår. Ju mindre denna 
förändring vid upphettning blir, desto lämpligare anses asfalten vara för väg- 
tekniska ändamål.

Ett standardprov på beständigheten vid upphettning hos asfaltmaterial ut- 
föres på så sätt, att asfalten upphettas i ett tunt skikt på 128 cm2 yta till 
163° och hålles vid denna temperatur under 5 timmar. Den eventuellt upp-



Fig. 14. Några undersökningsresultat för några vid väginstitutet undersökta 
asfaltsorter, uppritade enl. Hoepfner.

Fig. 14. Some tested asphalts in Hoepfner’s diagram.



Fig, 15. Några undersökningsresultat för några vid väginstitutet undersökta 
asfaltsorter, uppritade enl. Hoepfner.

Fig. 15. Some tested asphalts in Hoepfner's diagram.



stående viktsminskningen mätes. Likaså undersökes asfalten med hänsyn till 
penetration, droppunkt m. m. före och efter upphettningen, varvid känne
dom om event, förändringar i dessa avseenden erhållas.

Goda asfaltsorter med penetration under 200 visa i allmänhet ej större 
viktsminskning än 1 å 2 %.

I tabellen nedan anges resultaten av det nämnda beständighetsprovet på 
några asfaltsorter, som undersökts genom väginstitutet och som användas i 
Sverige:

Fig. 14 och 15 visa resultatet av samma provning i grafisk framställning.

Flytprov.
Provet är ett prov på viskositeten hos tjockflytande bitumen. För det

samma redogöres under kapitlet rörande vägtjärors provning.

Fla?npunkt och ant andnings punkt.
Uppvärmes ett bituminöst ämne, avgår en brännbar gas, som blandas med 

den omgivande luften. När gasutvecklingen blir tillräckligt kraftig, kan ga
sen antändas av en låga, varvid dock vanligen den uppträdande flamman 
strax slocknar. Flampunkten är den lägsta temperatur, till vilken ett ämne 
skall uppvärmas, för att den avgående gasen skall antändas av en låga.

Uppvärmes materialet starkare, uppnår man slutligen en temperatur, vid 
vilken den antända gasblandningen fortsätter att brinna.

Denna temperaturgrad är antändningspunkten, som sålunda anger den
1 Den använda apparatens mätområde var endast 50 cm.
2 Försäljaren av Mexfalt har meddelat väginstitutet, att produkten numera framställes 

av en annan asfaltsort, som betr. duktiliteten undersökts vid väginstitutet och befunnits 
äga en duktilitet efter upphettning större än 50.

Provets
nr

Asfaltsort och 
penetrations- 

gränser

Förändring efter upphettning till 163° C under 5 tim. (50 gr. 
på 128 cm2 yta)

V
iktförlust 

i 
%

Penetra
tion vid

O25 C

Stelnings- 
punkt enl. 
Fraas °C

Dropp
punkt

°C

Dropp
längd i 

cm

Duktilitet i cm.1
O / n25 C O0 C

Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter

S.V. 224 Mexfalt 41/50. 0.03 4 i 3 i — 11 — 10 68 70-5 > 18 > 18 > 50 36. 0 0
» 226 Standard 51/60 0.08 57 40 — 9 — 8 62.5 68,0 > 18 > 18 > 50 > 50 0 0
» 228 Cortez E 51 60 0.08 60 43 — 9 —  8 64.5 7°*5 > 18 > 18 > 50 > 50 0 0
» 227 Cortez D 61/70 0.09 65 49 — 10 — 9 62 68 > 18 > 18 > 50 > 50 4*5 0
» 225 Standard 61/70 0.05 66 48 —12 — 1 1 62 ^7 > 18 > 18 > 50 > 50 2-5 0
» 198 Mexfalt 61/70 2 0 .15 74 4 i —  15 —  13 61.5 70-5 > 18 > 18 > 50 *7 3-5 0
» 2 2 3 Spramex 8o/ico 0.5 6 93 68 — 16 —  13 59-5 66 > 18 > 18 > 50 > 50 6-5 4
» 203 Cortez C

80/100 . . . . 0.5 2 101 64 —  17 — 15 .61.5 66 > 18 > 18 > 50 > 50 6.5 4-5
» 20 6 Standard Binder

B 100/120 . . O.15 117 81 —20 —  17 58 62.5 > 18 > 18 > 50 > 50 7-5 5-5
» 1 99 Spramex

180^00 . . . I .32 182 105 —24 —23 50-5 57*5 > 18 > 18 > 50 > 50 1 9-5 6.5
» 202 Cortez B

180/200 . . . 0.88 199 120 —21 —20 49 55-s > 18 > 18 > 50 > 50 25 9
» 207 Standard Heavy

Flux 180 200 . 0 . 1 0 x99 123 — 19 — 18 49-5 54-s > 18 > 18 > 50 > 50 19 7



lägsta temperatur, till vilken ett ämne skall uppvärmas för att den avgående 
gasen skall antändas och fortsätta att brinna.

Flampunkten ligger naturligen lägre än antändningspunkten. För homo
gena bitumensorter ligga flampunkt och antändningspunkt nära varandra.

Dessa prov äro av värde att känna för att man skall kunna bestämma, till 
vilken temperatur en bitumenprodukt kan uppvärmas utan risk för antänd
ning. Proven tjäna även till identifiering av olika asfaltsorter och oljor.

Proven utföras i två typer av apparater, i öppen eller sluten degel. Resul
tatet av den öppna äro vanligen högre än de, som erhållits i den slutna.

Vissa asfalt- och tjärprodukter, exempelvis sådana som äro fluxade med 
lättflyktig olja, äro att hänföra till eldfarliga oljor. Med hänsyn till eldfaran 
finnas i vårt land vissa bestämmelser utfärdade för sådana oljor (Kungl. 
Maj:ts förordning angående eldfarliga oljor av den 7 oktober 1921). Dessa 
bestämmelser gälla flytande kolväten, vilka vid provning i Abel-Penskys 
apparat avgiva antändbar ånga vid 40° C eller därunder. De eldfarliga ol
jorna indelas i två klasser:

Eldfarliga oljor av första klass äro flytande kolväten, vilka vid provning 
i Abel-Penskys apparat avgiva antändbar ånga vid +  2 10 C eller därunder.

Eldfarliga oljor av andra klass äro övriga oljor, varå förordningen äger 
tillämpning.

Abel-Penskys apparat är av den slutna typen. Dess närmare konstruktion 
och användning finnas även beskrivna i nämnda bestämmelser.

Beträffande dessa eldfarliga oljor finnas i nyss nämnda förordning bestäm
melser angående transport, förvaring och användning.

Paraffinhalt.
Närvaro av paraffin i asfalten anses av många fackmän innebära en sämre 

kvalitet. Ett flertal officiella bestämmelser fixera en maximalt tillåten paraf
finhalt. Andra fackmän, bland dem Abraham, anse, att det ej är något verk
ligt samband mellan halten av paraffin och kvaliteten samt, att kännedom 
om paraffinhalten endast är av värde för identifiering av olika asfaltsorter.

Bestämning av mängden fasta paraffiner i en asfalt kan ske genom ett 
flertal rätt omständliga kemiska metoder, närmare beskrivna i facklittera
turen, till vilken den intresserade hänvisas.



Sammanställning av några genom Svenska V ä gins tit ut et utförda 
asfaltundersökningar.

A. Egenskaper hos asfalt utan föregående starkare upphettning.

Provets

nr

Asfaltsort och 
penetrations- 

gränser

Spec, 
vikt 

vid 
25°/25° 

C

Penetra
tion Löslighet 

i 
kolsvavla 

i 
%

Askhalt 
i 

%

Stelningspunkt 
enl. 

H
oepfner-M

etzger

Stelningspunkt 
enl. 

Fraas

M
jukningspunkt 

enl. 
kula 

och 
ring 

0 
C

D
roppunkt 

enl. 
U

bbelohde 
°C

D
ropplängd 

enl. 
U

bbelohde 
cm

Duktilitet 
i cm

100
gr
5

sek

200
gr
60
sek

00

vid
25°
C

vid
ou
C

S.V. 224 Mexfalt 41/50 . . I.O37 4 i 9 99.9 0.15 — 13 — 11 59.° 68.0 > 18 >  IOO 0
» 226 Standard 51/60 . I.O27 57 15 99.9 0.10 —  J7 — 9 52.0 62.5 > 18 >  IOO 0
» 228 Cortez E 51 /60 . I.O45 60 16 100.0 0.10 —  17 — 9 54-s 64.5 > 18 >  IOO 0
» 227 Cortez D 61/70 . I .040 65 17 99-9 O. X 0 — 16 — 10 53-s 62.0 > 18 >  IOO 4*5
» 225 Standard 61/70 . I.O43 66 17 99.9 0.15 — J 5 — 12 52.0 62.0 > 18 >  IOO 2.5
» 198 Mexfalt 61/70 . . I .O 4 I 74 19 99.9 0 . 1 5 — 20 l_ 15 52.5 61.5 > 18 >  ICO 3-5

223 Spramex 80/100 . I.O36 93 24 99.9 0 . 1 0 —  19 — 16 50.5 59-s > 18 >  IOO 6.5
» 203 Cortez C 80/100 1.039 IO I 26 100.0 0.55 — 18 - V 52.0 61.5 > 18 >  IOO 6.5
» 206 Standard Binder B

100/120 . . . . I .032 XI7 30 100.0 0-3 5 —20 —20 48.0 58.0 > 18 >  IOO 7-5
» 199 Spramex 180/200 I.032 182 48 100.0 O. 1 5 —23 — 24 42.5 50-5 > 18 >  IOO 19-5
» 202 Cortez B 180/200 I.028 199 54 100.0 0.15 — 25 —21 4 0 -5 49.0 > 18 >  IOO 25
» 207 Standard Heavy

Flux 180,200 . I . o i  5 199 45 100.0 0.2 O —23 — 19 41.5 49-5 > 18 >  IOO 19

B, Egenskaper hos asfalt efter upphettning i 5 timmar till 16 3 °  C  
(50 gr på 128 cm2 yta).

Provets
nr

Asfaltsort och 
penetrationsgränser

V
iktförlust 

i 
%

Penetration 
vid 

250 
C

Stelningspunkt 
enl. Fraas 

o° 
C

D
roppunkt 

enl. 
U

bbe
lohde 

0 
C

D
ropplängd 

i 
cm

Dukt 
i <

vid 
25° C

ilitet1
:m

vid 
o° C

S.V. 224 Mexfalt 4 1/5 0 .......................... 0.03 3 i — 10 70.5 > 18 36 0
» 226 Standard 5 1/ 6 0 ...................... 0.08 40 — 8 68.0 > 18 > 50 0
» 228 Cortez E 5 1/6 0 ....................... 0.08 43 — 8 7°*5 > 18 > 50 0
» 227 Cortez D 61 7 0 ....................... 0.09 49 -  9 68.0 > 18 > 50 0
» 225 Standard 6 1 / 7 0 ...................... 0.05 48 — 11 67.0 > 18 > 50 0
» 198 Mexfalt 6 1/70 .......................... 0.15 4 i — 13 70.5 > 18 17 0
» 223 Spramex 80/100 ................... 0.5 6 68 — 13 66.0 > 18 > 50 4
» 203 Cortez C 80 / 1 0 0 ................... 0.5 2 64 — 15 66.0 > 18 > 50 4*5
» 206 Standard Binder B 100/120 . O.15 81 — 17 62.5 > 18 > 50 5*5
» 199 Spramex 180/200................... I.32 105 —23 57*s > 18 > 50 6.5
» 202 Cortez B 180/200................... 0.88 120 —20 55-s > 18 > 50 9
» 207 Standard Heavy Flux 180/200 0.1 0 123 — 18 54-s > 18 >50 7

/ Sverige försäljas de undersökta asfalterna av följande firmor: 
F i r m a  Hemort Asfaltmärken

A . Johnson &  C o ...........  Stockholm  » C o rtez»
Krooks Petroleum  &  Olje A /B . . . .  » »Standard»
Svensk-Engelska Mineral-Olje A/B . . » »Mexfalt»

» 1 » » » » . . » »Spramex»
1 Den använda apparatens mätområde var endast 50 cm.



Undersökta asfaltprov.
S .V .  202 »Cortez B» 180/200 provet erhållet från A . Johnson &  Co. d. 12/i 19 3 1 ,

» 203 »Cortez C» 80/100 p r o ^ t  erhållet från A . Johnson &  Co. d. 12/i 19 3 1 ,
» 227 »Cortez D» 61/70 provet erhållet från A . Johnson &  Co. d. 8/4 19 3 1 ,
» 228 »Cortez E» 51/60 provet erhållet från A . Johnson &  Co. d. 8/4 1 9 3 i>
» 207 »Standard H eavy  Flux» 180/200 provet erhållet från Krooks Petroleum

&  Olje A .-B . d. 20/i 19 3 1 ,
» 206 »Standard Binder B» 100/120 provet erhållet från Krooks Petroleum &

Olje A .-B . d. 20/i 19 3 1 ,
» 225 »Standard» 61/70 provet erhållet från Krooks Petroleum &  Olje A .-B .

d. 7/4 19 3 1 ,
» 226 »Standard» 51/60 provet erhållet från Krooks Petroleum &  Olje A .-B .

d. 7/4 19 3 1 ,
» 199 »Spramex» 180/200 provet erhållet från Svensk-Engelska Min. Olje A .-B .

d . 14/ i  1 93

» 223 »Spramex» 80/100 provet erhållet från Svensk-Engelska Min. Olje A .-B .
d. 16/s 19 3 1 ,

» 198 »M exfalt» 61/70 provet erhållet från Svensk-Engelska Min. Olje A .-B .
d. 6/12 1930,

» 224 »M exfalt» 41/50 provet erhållet från Svensk-Engelska Min. Olje A .-B .
d . 2/4 1 9 3 1 .

Litteratur:

H . A braham : Asphalts and A llied Substances.
J . Marcusson: Die Naturlichen und Kiinstlichen Asphalte.
Deutsche Industrie Normen (D. I N . 1995 och 1996).
Tentative standard methods of sampling and testing h igw ay materials (United Sta

tes Department of Agriculture D. B nr 12 16 ) .
H . M etzger: Starrpunkt und Viscosität bituminöser Stoffe.



BESTÄMNING AV VÄGTJÄRANS EGEN
SKAPER GENOM PROVNING

De provningar, som vägtjära i regel underkastas, avse att klarlägga föl
jande fundamentala egenskaper:

1. Specifik vikt.
2. Fraktionerad destillation.
3. Halt av fritt kol.
4. Halt av naftalin.
5. Halt av fenoler och andra sura ämnen.
6. Viskositet.
7. Flytprovet.
8. Stelningspunkt och droppunkt.

Specifik vikt.
Denna bestämmes vid 15 0 eller 250.
Stor mängd tjäroljor nedsätter specifika vikten, medan hög halt av beck 

och fritt kol höjer densamma. Konstant specifik vikt vid flera provningar av 
samma, vid olika tillfällen levererad tjära tyder på jämn och likformig sam
mansättning och likformig tillverkning.

Specifika vikten av de olika i tjäran ingående fraktionerna åskådliggöres 
av exemplet nedan.

Spec, vikt vid 2 j °  för Gokef 2 , (S. V. 37 ).
Fraktion 17 0 — 2 10 0 ............................................................... 0-944

2 10 — 2300 ...............................................................  0-974
230— 2700 ...............................................................  1.00 1
270— 3000 ...............................................................  1.030
300— 3500 ...............................................................  1.069

Destillationsåterstoden ........................................................... 1-243

I nedanstående tabell angives specifika vikten hos några genom Svenska 
Väginstitutet undersökta tjäror.

Tjärans namn: . . . . Gokef Gokef Gokef A. K. I. A. K. I. A. K. I.
nr 1 nr 2 nr 2 nr 1 nr 2 nr 3

Provets n r : ................ S.V. 36 S.V. 37 S.V. 55 B S.V. 44 S.V. 45 S.V. 32

Spec, vikt vid 250: . . I - i S I . i 6 I . 2 I i . i  7 I . i  8 1.20

Tjärans namn: . . . . A. K. I. asfalt- 
tjära nr 1

Valvus 
nr 1

Valvus 
nr 2

Herkules 
nr 1

Dansk
vägtjära

Tysk
vägtjära

Provets n r : ................ S.V. 46 s-v. 39 S.V. 40 S.V. 185 S.P. 69646 S. P. 95646

Spec, vikt vid 250: . . 1 •1 s 1 .21 I . i  8 1 - 15 i * T 5 1 . 1 7



Några utländska bestämmelser föreskriva följande spec, vikt för vanlig 
vägtjära till ytbehandling:

Danm ark, spec, vikt vid 150 ........................  1.190—1.225
England, » » » » ...............................  1 . 14 0 — 1.225
Schweiz, » » » » ...............................  mindre än 1.225
Tyskland, » » » 250 .................................  mindre än 1.22 å 1.24.

(Jämför sid. 71.)

Fraktionerad destillation.
Detta prov är av stort värde för bedömande av tjärans sammansättning, 

kvalitet och lämplighet. I första hand får man därvid besked, huruvida det i 
råtjäran befintliga vattnet bortskaffats. Vatten bör nämligen icke förefinnas.

Fig. 1 6. Destillationsapparat för tjära. 

Fig. 16. Distillation of tar.

Det minskar tjärans vidhäftning vid stenmaterialet samt orsakar överkok
ning vid tjärans uppvärmning.

Tjärans destillation sker under jämn uppvärmning, varvid destillaten mel
lan olika temperaturgrader uppfångas var för sig i olika kärl. Den procen
tuella fördelningen av dessa fraktioner av tjäran ger god upplysning om tjä
rans beskaffenhet. Den första fraktionen brukar bestå av destillat upp till 
170°. Denna fraktion, som innehåller vatten, lätta oljor m. .m., bör vara 
liten eller ingen. De lätta oljorna göra tjäran lättflytande men bortgå dels 
vid tjärans uppvärmning på arbetsplatsen, dels genom förflyktigande från 
vägbanan.

Nästa fraktion omfattar destillat mellan 170°—270° eller de s. k. mellan- 
oljorna. Dessa bidraga likaså till att göra tjäran lättflytande. De böra icke 
ingå med alltför hög procent, enär de ofta innehålla de mindre önskvärda 
beståndsdelarna fenol och naftalin.

Nästa fraktion mellan 270° och 300° utgöres av de tunga oljorna.



över 300° ligga antracenolja och beck. Enligt tyska normer räknas grän
sen mellan beck och antracenolja vara uppnådd, då becket har en mjuknings- 
punkt enligt Krämer-Sarnow av 67°. Destillationen vid provning drives 
vanligen upp till 350°. Destillationsåterstoden undersökes med avseende på 
sin mjukningspunkt, varigenom sedan halten beck och antracenolja i destil
lationsåterstoden beräknas. Antracenoljan är beständigare än övriga destillat 
och är därför ur vägteknisk synpunkt värdefullare.

Hög beckhalt gör tjäran tjockflytande. Genom tillsats av antracenolja kan 
den göras mer lättflytande. De vanliga vägtjärorna innehålla i regel samt
liga destillat över 170°. Man har på senare tid börjat framställa vägtjäror, 
vilka blott bestå av antracenolja och beck i vissa proportioner. Dessa bli mer 
beständiga än vanliga vägtjäror, vilket framgår av nedanstående undersök
ning, utförd av Lepercq (Journaux du Goudron 1928).

Beståndsdelar

Vanlig vägtj ära 35 % antracenolja 
+  65 % beck

Utgångs-
produkt

%

Slutprodukt 
efter 3 mån.

%

Utgångs-
produkt

%

Slutprodukt 
efter 3 mån.

%

Destillat 80— 160° C 2 0 0 0
» 160—250° C ................ 13 3-4 5 3

N a fta lin .......................................... 2 0 0 0
Destillat 250—330° C ................ 16.5 12 3° 19
Råantracen...................................... 5 1.8 —

Beck (mjukningspunkt 50°) . . . 60 67 64 78
Förlust efter 3 m ånader............. — 16 2

Beständigheten hos de olika fraktionerna i en svensk tjära (S. V. 37 Gokef 
nr 2) har undersökts vid väginstitutet enligt samma metod, som tidigare be
skrivits för asfalt, d. v. s. upphettning av 50 gr under 5 tim till 163° på 
128 cm2 bottenyta. Viktsförlusten framgår ur nedanstående tabell:

Fraktion B e n ä m n i n g Viktförlust
%

intill 270° M ellanoljor................................................... 90
2 7°.—300° Tunga o ljo r................................................... 68
300—350° Antracenoljor................................................ 3 9

Dest. återstod1 Beck +  ngt. antracenolja.......................... 3

Som synes äro antracenoljan och becket av betydligt beständigare natur än 
övriga i vägtjäran ingående oljor.

Fraktionerad destillation utföres med en destillationsapparat, vars när
mare anordning framgår av fig. 16.

1 Mjukningspunkt enl. K. S. == 6 i°.



Resultaten av några tjärundersökningar, utförda genom väginstitutet, fram
gå av tabellen nedan:

Tjärans namn Provets
nr

Vatten

%

Fraktion 
int. 170° 

Lätta 
oljor

Fraktion 
170—270° 
Mellan- 

oljor

Fraktion 
270 — 300° 

Tunga 
oljor

Antracen-
olja

(beräknad
mängd)

Beckåter- 
stod mjuk- 
ningsp. 6y° 
enl. K.o.S.

Gokef nr 1 ............. S.V. 36 Spår O.o 17.2 5.2 1 6.7 60.3
» » 2 .......... » 37 » O.o 16.2 5.6 1 6.1 61.6

» 3 ............. » 55 B » O.o 11.4 5*1 23-7 59.2
A.K.I. » 1 ............. »  44 » O.o 16 .1 4.9 18.4 60.0

» » 2 .......... »  45 » O.o 12.4 5*7 17.9 63.8
* » 3 ............... »  32 » O.o 4-7 5.0 18.5 7 1*3
»  Asfalttjära nr 1 »  4 6 » O.o 12.2 5-7 _1 _1

Valvus nr 1 ............. » 39 » O.o 8.8 4.9 25.0 61.0
» » 2 ............. » 40 » O.o 16.8 5-4 22.9 54-4

Herkules nr 1 . . . . » 185 » O.o 18.0 6.7 24.1 50.7
Dansk vägtjära . . . S.P. 69646 » O.i 4.6 II.O 83•9
Tysk vägtjära . . . . S.V. 55 C » O.o I I . 4 6.6 23-5  | 57.8

Siffrorna ange viktsprocent. Å diagrammet fig. 17 äro resultaten grafiskt 
framställda.

Några utländska normer för vanlig tjära till ytbehandling föreskriva be
träffande dessa destillat följande (vikt %). Jämför vidare sid. 72.

L a n d Vatten eller 
ammoniak

Andra destillat 
under 170°

Fraktion 
170 — 270°

Fraktion 
270—300°

Danmark......................................... högst 0.8 % högst 1 % 12 —24 % 4 — 12 % \
E n g la n d .......................................... » 0.5 % » 1 % 2 9-5 - 2 1 3.5 — 12 %
Schweiz............................................. » 1 .0 % » 1 % 12 —24 °/o 4 — 1̂2 % ;
Tyskland.......................................... » 0.5 % » 1 % 8.2 — I7 % 4 — 12 %

Halt av fritt kol.

Med »fritt kol» i tjära menar man den olösliga resten av tjäran, som er- 
hålles då tjäran löses i bensol och lösningen hälles över ett filter. Den rest, 
som då stannar på filtret, är »fritt kol» och bestämmes genom vägning.

Man har ännu icke fullt klart för sig, vilken roll denna kolhalt spelar för 
tjärans kvalitet och vilken kolhalt, som är den bästa. Både överskott och 
brist på fritt kol böra undvikas, överskott medför sprödhet, dålig adhesion 
och otillräcklig klibbkraft. Brist på fritt kol orsakar lättflutenhet, brist på. 
kohesion, bindekraft och stabilitet.

1 Icke bestämd på grund av ingående asfalt.
2 Gäller fraktionen under 200°.
3 Gäller fraktionen 200—270°.



Fig. 1 7. Sammansättningen av några vägtjäror. 
Fig. 17. Proportion of oils in some road tars.



Kolhalten hos några vid väginstitutet undersökta vägtjäror framgå av 
tabellen nedan.

Tjärans namn Prov nr Fritt kol 
vikt %

Gokef nr 1 . S.V. 3 6 6.2
Gokef nr 2 ...................................... » 37 6.5
Gokef nr 2 ................................... . » 55 B 10.2
A. K. I. nr 1 ...................................... » 44 13.2
A. K. I. nr 2 ...................................... » 45 13.9
A. K. I. nr 3 ...................................... » 32 14.7
A. K. I. asfaJttjära nr 1 . . » 4 6 1 1 . 4
Valvus nr 1 ...................... » 39 1 i .i
Valvus nr 2 ...................................... » 40 6.9
Herkules nr 1 ................................... » 185 11.2
Dansk vägtjära ................................ S.P. 69646 —
Tysk vägtjära................................... S.V. 55 C 9*4

Några utländska normer för vanlig vägtjära för ytbehandling föreskriva 
beträffande halten fritt kol följande:

D a n m a r k ............................................  minst 5 %, helst 10 %,
England .......................................................................... högst 20 %,
Schweiz ..........................................................  5 —18 %,
T y s k la n d ................................. •...................... 5 —18 %.

Jämför vidare sid. 71.

Halt av naftalin.
Den vid destillationen erhållna fraktionen mellan 170° och 270° C inne

håller bl. a. även naftalin, ett ämne, som lätt förflyktigas. Sedan tjäran ut- 
spridits på vägbanan, avdunstar befintligt naftalin på kort tid (jämför tabell 
sid. 45). Naftalinhalten utgör en värdelös merkostnad av tjäran. Naftalinet ger 
tjäran mjukare konsistens; vid dess bortgång hårdnar tjäran. Naftalinhalten 
bestämmes på så sätt, att destillatet 170°—270° befrias från fenol, varefter 
naftalinet erhålles genom destillatets kylning till +  15 0 under 30 min och
därpå följande filtrering. Halten naftalin anges i viktsprocent av ursprung
liga tjärmängden. Av följande tabell framgår mängden naftalin i några tjäror 
undersökta vid väginstitutet.

Tjärans namn Prov nr Halt naftalin 
i vikt %

Gokef nr 1 ...................................... S.V. 36 O.o
Gokef nr 2 ...................................... » 55 B 5-5
Gokef nr 2 ...................................... » 37 O.i
A. K. I. nr 1 ................... » 44 2.5
A. K. I. nr 2 ................... » 45 1.9
A. K. I. nr 3 ...................................... » 32 O.o
A. K. I. asfalttjära nr 1 ................... » 46 2.0
Valvus nr 1 ...................................... » 39 4 -1
Valvus nr 2 ...................................... » 40 5.0
Herkules nr 1 ................................... » 185 1.6
Dansk vägtjära . . . . S.P. 69646 0.6
Tysk vägtjära............. S.V. 55 C i . i



Några utländska normer för vanlig vägtjära för ytbehandling föreskriva 
följande maximala halt av naftalin:

D a n m a r k ....................................................................  högst 8 v ikt-%
E n g la n d .........................................................................  » 6 »
S c h w e iz .........................................................................  » 5 »
T y s k la n d ......................................................................  » 4 »

Jämför vidare sid. 71.
Halt av fenoler och andra sura ämnen.

Fenoler äro svaga syror, som huvudsakligen förekomma i destillaten 170° 
—270°. De tunga oljorna innehålla även fenoler. Dessa senare äro olösliga i 
vatten, medan fenolerna i destillaten iyo °—270° delvis äro vattenlösliga.

Man har ej kunnat visa, att fenolerna ha någon skadlig inverkan på tjäran 
ur vägteknisk synpunkt. Däremot har man konstaterat, att de vattenlösliga 
fenolerna ha en skadlig inverkan på vegetation och fiskliv, därest de före
komma i starkare lösning. Vissa i Tyskland och Amerika utförda undersök
ningar tyda dock på, att utspädda lösningar av fenoler, som i regel uppstå, 
när fenolerna genom upplösning i regnvatten tillföras utmed vägen befintliga 
vattendrag, ha en obetydligt skadlig inverkan.1

I allmänhet undersökes fenolhalten endast för fraktionen 170°—270°, in
nehållande de vattenlösliga fenolerna. Den nämnda fraktionen skakas med 
20 % natronlut vid en temperatur av 400— 50°, varvid fenolerna övergå 1 
luten, varefter luten och tjäroljorna på grund av skillnad i spec, vikt kunna 
skiljas medelst skiljetratt. Destillatets volymminskning utgör mått på 
fenolhalten.

Denna anges i volymprocent av det ursprungliga tjärprovet.
I tabellen nedan angives fenolhalten hos några tjäror undersökta genom 

väginstitutet:

Tjärans namn Prov nr Fenolhalt %

Gokef nr 1 . S. V. 36 4.4
» » 2 ................ » 55B 0.5:> » 2 ................ » 37 4.6

A .K .I . » 1 ........................................ » 44 4.0
» » 2 .............................................................. » 45 3-3» » 3 • • .............................................. » 32 i . i
» asfalttjära nr 1 .................................. » 46 3-5

Valvus nr 1 ............................................................................................................................................................... » 39 0 .8
» » 2 .............................................................. » 40 2.4

Herkules nr 1 ............................................... » 18S 5-3
Dansk v ä g t jä r a ............................................... S.P. 69646 0.5
Tysk vägtj ära . . . . .  .................... S. V. 55 C 2.6

Några utländska normer för vanlig vägtjära för ytbehandling föreskriva 
följande beträffande största tillåtna fenolhalt:

D a n m a r k ...............................................................  högst 5 vo lym -%
E n g la n d ....................................................................  » 5 »
Schweiz ....................................................................  » 5 »
Tyskland ...........................................    » 3 »

Jämför vidare sid. 71.
1 Gesundheitsingenieur no 46/1929, Asphalt und Teer no. 40/1930, Journal of the Society 

of Chemical Industry, Oktober 19, 1928, Vol. X L VII.



Visko sitet.

Viskositet är en vätskas förmåga att flyta, dess större eller mindre lättflu- 
tenhet. Inre friktion i vätskan och yttre friktion mot de föremål, vätskan 
berör, göra mostånd mot en vätskas flytande från en högre till en lägre nivå.

Viskositeten är av betydelse för bedömande av en viss tjäras lämplighet för 
ett visst ändamål, liksom utförandet av en beläggning måste avpassas efter 
viskositeten. Viskositeten växer på samma gång som specifika vikten. Visko
siteten är starkt beroende av temperaturen för alla bituminösä ämnen (fig. 24, 
sid. 57 och fig. 31, sid. 67).

Fig. 1 8. Hutchinsons viskosimeter. Fig. 19. Hutchinson Junior.

Olika typer av instrument ge i hög grad olika värden på viskositeten.
Vissa av väginstitutet utförda undersökningar visa, att konsistensen hos ett 

och samma fabrikat kan variera avsevärt. Enär detta ur vägteknisk synpunkt 
är mindre önskvärt, bör man vid leverans av tjära kräva en i möjligaste mån 
likformig konsistens.

För bestämning av en tjäras viskositet finnes ett flertal olika instrument.

a) Hutchinsons viskosimeter (fig. 18).
Denna utgöres av en sänkkropp, bestående av en metallstav på mitten för

sedd med en konisk bricka samt i nedre änden försedd med en spets C, som 
kan utbytas, så att olika tunga spetsar kunna användas vid olika specifik 
vikt hos tjärorna. På metallstaven finnas 2 märken, A och B. Vid provningen 
nedsättes apparaten i tjäran, tills märket A kommit i höjd med tjärnivån. 
Därpå får tjärprovaren fritt sjunka. Med tidur uppmätes den tid, som åtgår 
för apparaten att sjunka till märket B. Bestämningen utföres vanligen via 250 
temperatur hos tjäran.



Hutchinsons tjärprovare har tidigare haft sin huvudsakliga användning i 
England, Tyskland och Danmark, men börjar nu ersättas av standard-viskosi- 
metern och »Hutchinson Junior», vilka kräva mindre provmängder.

Några av väginstitutet undersökta tjäror ha haft följande viskositet, be
stämd med Hutchinsons apparat.

Tjärans namn Prov nr

Viskositet 
enligt 

Hutchinssons 
i sek. 

vid 250 C

Gokef nr 1 . S .V . 36 10
» » 2 . . » 55 B 21
» » 2 ........................................ » 172 7 i
» » 2 ........................................ » 37 18
» » 2 ........................................ » 175 ca 130

A .K .l. » 1 ................................................... » 44 10
» » 2 ................................................... » 45 39

» 3 •.................................................. » 32 700
» asfalttjära nr 1 ................................ » 4 6 25

Valvus nr 1 ................................................... » 39 2 6
» » 2 ................................................... » 40 4

Herkules nr 1 ............................................. » 185 2
Tysk vägtjära................................................ » 55 c 19

De danska normerna föreskriva följande beträffande viskositeten enligt 
Hutchinson:

V ägtjära i A ....................................................................  3— 10  sek.
» 1 B . . . .   ............ ...........................................  10 — 30 sek.

Den danska vägtjäran 1 A rekommenderas till vägar, som icke tidigare 
varit tjärbehandlade, medan vägtjäran 1 B användes på tidigare tjärbehand- 
lade vägar.

b) »Hutchinson Junior».
Denna viskosimeter har fastställts av British Engineering Standard Associa

tion år 1930 för provning av tjockflytande tjära, »Tar No. 2», medan mer 
lättflytande tjära, »Tar No. 1», skall provas vid 30° temperatur med stan
dar dviskosimetern (»tar viscometer, modified form of the Redwood visco
meter»). »Hutchinson Junior» motsvarar till principen den äldre Hutchinson 
viskosimetern. Dess utseende framgår av fig. 19. Vid provningen skall tjäran 
ha 250 temperatur och befinna sig i ett kärl av fastställd rymd och form.

Det resultat, man erhåller med »Hutchinson Junior», överensstämmer för 
många tjäror mycket nära med det resultat, som ernås med standardviskosi- 
metern vid 30°.

De sista tyska normerna föreskriva användningen av standardviskosimetern 
för såväl lättflytande som tjockflytande tjäror, varvid temperaturen vid 
provning av de senare skall vara 40°.

c) Englers viskosimeter (fig. 20).
Englers viskosimeter, liksom ett flertal andra viskosimetrar, uppmäter tiden 

för en viss mängd av vätskan att rinna genom ett hål med viss öppning med



en viss vätskehöjd över hålet vid provningens början, öppningens form och 
storlek, liksom instrumentets konstruktion, inverka givetvis i hög grad på 
resultatet, varför man vid angivande av viskositeten även måste ange, vilket 
instrument, som blivit använt. Enär viskositeten för bituminösä ämnen i hög 
grad beror av temperaturen, måste denna under försökets gång hållas kon
stant samt även anges vid resultatets angivande. Enär instrumentets utström- 
ningshål kan förändras och likaså kan förete små olikheter hos olika instru
ment, brukar man jämföra vätskans genomloppstid med motsvarande tid för 
vatten. Genom att dividera den senare i den förra erhåller man den specifika 
viskositeten.

Vid provning med den Englerska apparaten ihälles tjäran i det mre rum
met upp till märket a> motsvarande 240 cm3. Temperaturen uppmätes med 
termometern e. Det yttre rummet / fylles med en blandning av vatten och 
glycerin. Ringbrännaren h uppvärmer vattenbadet, så att den för undersök
ning avsedda vätskan erhåller önskad temperatur. När denna uppnåtts, upp
lyftes träpinnen d, varvid vätskan utrinner genom hålet c och uppmätes i 
mätkärlet. Tiden, som åtgår för viss mängd, vanligen 200 cm3, att utrinna,
uppmätes samt jämföres med den tid, som åtgår för samma mängd vatten av
20° att utrinna genom viskosimetern. Viskositeten vid t°, uttryckt i »Engler- 
grader», erhålles ur formeln:

( Tid i sek för 200 cm3 vid t°
Specifika viskositeten =  E °  < 1 • i W- » jr  | l id  1 sek ior samma mangd

\ vatten vid  200.

Viskositeten bestämmes normalt vid 250 C. Mer tjockflytande produkter 
provas vid 50° eller ioo° C.

Engler-viskosimetern kan användas även vid mindre provmängder. De 
koefficienter, som man därvid bör multiplicera utrinningstiden med för att 
få utrinningstiden för 200 cm3, erhållas ur tabellen nedan enligt Abraham:
Total provmängd i cm3 . . . .  240 240 240 240 45 25
Utrunnen provmängd i cm3 200 100 50 20 20 10
Koefficient ............................. 1 2.35 5.00 n -9 5  7*25 13 .0

Fig. 20. Englers viskosimeter.



Stundom anges viskositeten utan jämförelse med vattnets. I detta fall är 
det av vikt att angiva den använda volymen.

Engler-viskosimetern har vid väginstitutet använts för undersökningar be
träffande viskositeten hos emulsioner. Den användes mest i Tyskland och 
Förenta Staterna.

Englerska viskosimetern lämpar sig för lättflytande vätskor och har sitt 
användningsområde mellan 340 och 240 på den Hoepfnerska mjukhetsskalan. 
Genom upphettning av det bituminösä ämnet, minskas viskositeten, varigenom 
apparatens användbarhet på detta sätt kan ökas.

Fig. 21. Standardviskosimeter.
Fig. 2 1 .  ” T a r viscom eter”  B. E. S. A . 1930.

d) Rutgers viskosimeter.
Denna grundar sig på samma princip som Englers viskosimeter. Den skiljer 

sig från denna däri, att utströmningshålet är större, varigenom strömnings- 
tiden blir kortare. Den kan därför användas för mer tjockflytande ämnen än 
Englers apparat.

e) Standard viskosimetern, engelska: »Tar viscometer modified form of 
the Redwood viscometer», tyska: »Strassenteerkonsistometer» (fig. 21).

Detta instrument för bestämning av tjärans viskositet har antagits av 
British Engineering Standard Association år 1930 samt i Tyskland av Deut- 
scher Normenausschuss (DIN) år 1931. Engelsmännen använda standard- 
viskosimetern (30°) endast för lättflytande tjära och »Hutchinson Junior» för 
tjockflytande. Tyskarna använda standardkonsistometern för både lättfly
tande och tjockflytande tjäror. I förra fallet är temperaturen 30°, i senare 
fallet 40°.



Standardviskosimetern har i princip samma verkningssätt som den Eng- 
lerska. Den stora diametern på utströmningshålet medger provning av tjära 
vid relativt låg temperatur samt på kort tid. Man behöver icke så stor prov
mängd, endast 125 cm3, medan exempelvis Hutchinsons apparat kräver minst 
1750 cm3.

Bestämning av viskositeten med standardviskosimetern tillgår sålunda. 
Tjära fylles i den inre behållaren B upp till märket C. I den yttre behålla
ren A är vatten, som hålles vid för provningen fastställda temperaturen. När 
tjäran antagit denna temperatur, upptages pinnen, som stänger utloppshålet.

Fig. 22. Jämförelse mellan viskositeten enl. Hutchinson och enl. standard
viskosimetern för några tjäror.

Fig. 22. Relation between viscosity with Hutchinson viscometer and 
the tar viscometer B. E. S. A. 1930.

Tjäran rinner därvid ut i ett mätglas. Den erforderliga tiden för 50 cm3 att 
utrinna uppmätes, vilken mätning dock först påbörjas, sedan ä  5 cm3 ut
runnit.

Vid jämförelse mellan viskositet bestämt vid 250 enligt Hutchinson och 
viskositet bestämd vid 30° med standardviskosimetern kan man approxima
tivt sätta viskositetsvärdena lika som framgår av fig. 22. Fullständig över
ensstämmelse mellan tvenne instrument, vilka bestämma viskositeten vid olika 
temperatur, kan man icke erhålla, enär tjäror, vilka vid en viss temperatur 
hava samma viskositet, icke vid högre eller lägre temperatur följa samma 
viskositetskurva.

Flytprovet (fig. 23).
Detta prov, som huvudsakligen användes i Förenta Staterna, är ävenledes 

ett slags konsistensprov. Metoden avser provning av sådana bituminösa äm



nen, vars konsistens är för lös för penetrationsbestämning men för hård för 
de vanliga tjärprovarna eller viskosimetrarna.

Apparaten består av en aluminiumskål och en hylsa, som kan inskru- 
vas i ett hål i skålens botten. Det bituminösä materialet smältes i hylsan, 
som vid denna operation är löstagen och placerad på en plåt. Hylsan med 
det däri befintliga bituminet avkyles till +  50 C genom nedsänkning i ett 
vattenbad av denna temperatur. Därefter fastskruvas hylsan i skålen, var
på skålen anbringas på ytan av ett vattenbad med viss temperatur, vanligen 
50° C, stundom 320 C eller ioo° C. Skålen flyter härvid på vattenytan. Så

Fig. 23. Apparat för flytprovet. 

Fig. 23. Float test apparatus.

småningom uppvärmes bituminet i hylsan och smälter; i ett visst stadium 
bryter sig vattnet in i skålen. Tiden, som åtgår från skålens placerande på 
ytan till vattnets genombrott, uppmätes och utgör ett mått på konsistensen.

Vid flytprovet ändras temperaturen hos bitumenet under försöket, medan 
vid viskosimetermätning denna är konstant. Inströmningshålet vid flytprovet 
är väsentligt större än motsvarande hål hos viskosimetrarna, till följd härav 
är flytprovet icke i så hög grad påverkad av eventuellt förekommande, fint 
fördelade qppslammade kol- eller mineralpartiklar.

Stelningspunkt och droppunkt.

Tjäran, liksom asfalten, blir vid sjunkande temperatur allt hårdare. Stel- 
ningspunkten, d. v. s. den temperatur, vid vilken tjäran mister sin seghet och 
blir spröd, utrönes på samma sätt, som tidigare beskrivits för asfalten, an
tingen genom nagelprovet eller genom den Hoepfnerska apparaten.

Droppunkten bestämmes vanligen med Ubbelohdes apparat.

Stelningspunkten för några av väginstitutet med nagelprovet undersökta 
tjäror framgår av tabellen nedan:



Tjärans namn Prov nr Stelnings
punkt 0 C

Gokef nr 1 . S.V . 36 — 53
» » 2 ......................... » 37 ” 38

A. K. I. » 1 ........................................ » 44 - 4 8
» » 2 ................................................... » 45 — 33
» » 3 •.................................................. » 32 —23

A. K. I. asfalttjära nr 1 ................................ » 4 6 — 18
Valvus nr 1 ................................................... » 39 - 3 8

» » 2 ................................................... » 40 - 4 8
Herkules nr 1 . ................................... » 185 < —50

Stelningspunkten sammanhänger intimt med tjärans sammansättning. En 
hög beckhalt verkar höjande på stelningspunkten. Hög halt av övriga frak
tioner verkar däremot nedsättande. Hoepfner har närmare utrett olika tjär- 
fraktioners inverkan vid blandning med beck i olika proportioner på stel
nings- och droppunkten.

Fig. 24. Samband mellan viskositet och temperatur för en tjära.
Fig. 24. Relation between viscosity and temperature for one tested tar.

Droppunkten är ett mått för den temperatur, vid vilken tjäran blir mjuk 
och mister sin stabilitet i en beläggning. Temperaturskillnaden mellan stel- 
ningspunkt och droppunkt bör vara så stor som möjligt, liksom de båda punk
terna böra vara anpassade efter rådande klimatförhållanden.

Åv kurvorna fig. 25 framgår, att de tyngre oljorna vid blandning med 
beck verka förhöjande på droppunkten och stelningspunkten och att de sam
tidigt öka skillnaden mellan dem. De lättare oljorna däremot ge låga värden 
åt såväl droppunkten som stelningspunkten samt minska skillnaden mellan 
dem.



Fig. 25. Inverkan av olika proportioner av beck och olja på 
stelningspunkt och droppunkt enligt Hoepfner.

Fig. 25. Influence of different proportions of pitch and oil on drop point and solid point.



Sammanställning av resultaten från några t jär pr övningar, utförda genom 
väginstitutet.
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Sort sek. ° C % % . % % % % °/o % 0/
/O

G o k ef  nr i . . .  . S .V. 36 10 - 5 3 O.o 17 .2 5-2 16.7 60.3 0.6 6.2 0.0 4.4
» • » 2 . . .  . » 37 1 . 1 6 18 - 3 8 O.o 16.2 5.6 16 . 1 6 1 .6 0.5 6.5 O.i 4.6
» >•' 2 . . .  . » 55 B 1 .2 1 2 1 — O.o 1 1 . 4 5*1 23-7 59.2 0.6 10.2 5-5 0.5

A . K . I .  » i . . . . » 44 I . i  7 10 - 4 8 0,0 1 6 . 1 4.9 18.4 60.0 0.6 13 .2 2.5 4.0
» » 2  . . .  . » 45 I . i  8 39 - 3 3 O.o 12 .4 5-7 17 .9 63.8 0.2 13 .9 1.9 3.0

"  £  1 3---
» 32 I .20 700 - 2 3 O.o 4-7 5 .° 18.5 71-3 0.5 14 .7 O.o I . i

» asraltt jaranr i » 46 I -iS 2 5 - 1 8 O.o 12 .2 5-7 _1 _1 C. 7 1 1 . 4 2.0 3-5
Valvus  nr i . . . . » 39 1 .2 1 26 - 3 8 O.o 8.8 4.9 25.0 6 1 .0 0.3 1 i . i 0.8 4 . 1

» » 2  . . .  . » 40 I . i  8 4 - 4 8 O.o 16.8 5-4 22.9 54-4 0 . 5 6.9 5.0 2.4
Herkules  nr i . . . » 185 1  5 2 < - 5 0 O.o 18.0 6.7 24 .1 50.7 0.5 1 1 . 2 1.6 5-3
D ansk vägtjära . . . S. P. 69646 5 —- O. t 4.6 I 1.0 83•9 0 .5 — 0.6 0.5
T y s k  vägtjära . . . S .V . 55 c I . i  7 19 — O.o I I . 4 6.6 23-sl 57.8 O.7 9.4 I . i 2.6

I Svérige tillverkas de undersökta vägtjärorna av följande firmor:
F i r m a  Vägtjära

A .-B . Malmö Takpappfabrik  och Kem isk Industri, M a lm ö ........................ A . K . I.,
Gas- och Koksverkens Ekonomiska Förening u. p. a., Stockholm . . . .  Gokef,
Evers &  Co., H ä ls in g b o rg .......................................................................................  Herkules,
A .-B . Joh . Ohlssons Tekniska Fabrik, S to ck h o lm .........................................  Valvus.

Undersökta tjäror.
S. V . 32 A. K . I. vägtjära nr 3, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 10/3 1930, 

» 36 G okef nr 1, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 14/3 1930,
» 37 G okef nr 2, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 14/3 1930,
» 39 Valvus nr 1, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 24/3 1930,
» 40 Valvus nr 2, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 24/3 1930,
» 44 A . K . I. vägtjära nr 1, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 4/4 1930,
» 45 A . K . I. vägtjära nr 2, provet erhållet direkt från fabrikanten d. 4/4 1930,
» 46 A . K . I. asfalttjära 15 % , provet erhållet direkt från fabrikanten d. 4/4 1930,
» 55 B G okef nr 2, provet erhållet från provvägen vid  Kristianstad d. 11/6 1930,
» 172  G okef nr 2, provet erhållet från provvägen vid K alm ar d. 7/i0 1930,
» 175 G okef nr 2, provet erhållet från provvägen vid K alm ar d. 7/i0 1930.

Litteratur:
Samma litteratur som under kapitlet om asfaltprovning.
British Engineering Standards Association 76/1930; British Standard Specifications 

for tars for road purposes.
Dansk Ingenior förenings Tekniske V ejkom ité  nr 1, 2 U dgave: Betingelser, Regu- 

lativ og Proveattest for Tjasre og Tjasreprasparater til Vejbrug, 1926.
Neubearbeitete Teilvorschriften  von D IN  1995  und D IN  1996, H eft 2, Strassen- 

teer.

1 I tjäran ingår asfalt.



B E S T Ä M N IN G  AV EM U LSIO N ER N A S
E G E N S K A P E R  G E N O M  P R O V N I N G

Emulsioner provas bl. a. i följande avseenden:
1. okulär- och mikroskopobservation,
2. vattenhalt,
3. bitumenhalt,
4. bitumenets egenskaper,
5. emulgeringsmedlets egenskaper,
6. viskositet,
7. beständighet vid lagring,
8. beständighet vid frost,
9. förhållande vid utspädning med vatten.

Okulär- och mikroskops observation.

Vid okulär besiktning av en emulsion kan man konstatera, om asfalten 
fallit ut i klumpar eller avsättningar bildats på kärlets botten. Man kan vidare 
undersöka, i vad mån en sådan koagulering kan upphävas genom skakning 
och omröring. Föreligga utfällningar av asfalt i större mängd, som icke gå att 
åter fördela i emulsionen, måste denna kasseras.

En mikroskopisk undersökning ger upplysning om asfaltkulornas storlek, 
jämnheten av produkten, om förefintliga smärre utfällningar m. m. Därav 
kunna vissa slutsatser dragas om emulsionens beständighet, om den produkt, 
som erhålles genom olika framställningssätt m. m. Storleken av kulorna in
verkar bl. a. på viskositeten, på beständigheten och på emulsionens nedträng- 
ningsförmåga i vägbanan.

Statens Provningsanstalt har på väginstitutets uppdrag utfört mikrofoto
grafier av några svenska emulsioner. För beredning av preparat för fotogra
fering utspäddes emulsionen först med lika volymdelar glycerin, hållande 
75 vol.-% ren glycerin och 25 vol.-% vatten. En volymdel av den så er
hållna blandningen försattes därefter med en volymdel 15 % -ig lösning av 
gelatin i vatten av ca 50° temperatur. Av den så erhållna utspädda emulsio
nen bereddes preparat på så sätt, att en droppe av emulsionen lades på ett 
objektivglas. Däröver lades därpå ett täckglas, så att ett i möjligaste mån tunt 
skikt erhölls av emulsionen. Fotograferingen utfördes vid 380 gångers försto
ring. Det bör observeras, att diametern av de största asfaltkulorna på fotogra
fierna sannolikt äro större än hos dessa droppar fritt svävande, enär dessa 
kulor troligen blivit något hoptryckta mellan objekt- och täckglas.

Fig. 26 visar m ikrofotografier av några emulsioner. Dessa hava ordnats efter ögon- 
mått, så att emulsioner med små kulor och liten spridning hos dessa tagits först. För



S.V. 49 Bisol, alder ca 2 månader. S.V. 47 A. K. I., ålder ca 3 månader.

S.V. Mexolit, ålder ca 3 månader. S.V. 50 Svebit, ålder ca 2 månader.

S.V. 176 Bitumuls, ålder ca 2 månader. S.V. 187 Akvabit, ålder ca 1 månad.

Fig. 26. Mikrofotografier av några emulsioner förstoring 380 ggr.
Fig. 26. Microphotograps of some asphaltemulsions, enlarged j8o  X- 

The emulsions have 1 —j  months of age.



S.V. 48 Koldmex, ålder ca i 1/* resp. ca 7 Va månader.

S.V. 31 Colas, ålder ca 5 resp. ca 10 månader.

Fig. 27. Mikrofotografier av emulsioner vid olika ålder, förstoring 380 ggr. 

Fig. 27. Microphotograps of Koldmex at 2*% • and 7K . months of age and of 
Colas at 5 and 10 months of age. Enlarged 380 X-

att utröna om kulornas storlek förändras med åldern hava tvenne emulsioner foto
graferats med 5 månaders mellanrum fig. 27. N ågon synbar förändring har icke 
inträtt hos dessa två emulsioner. Indelas emulsionerna med ledning av dessa foto
grafier efter kulornas växande storlek erhålles följande ordning: Bisol, A . K . I., 
M exolit, Koldm ex, Svebit, Colas, Bitumuls, A kvabit.

Vattenhalt.

Vattenhalten i en emulsion kan på ett relativt enkelt sätt bestämmas genom 
att fullständigt koka bort vattnet, varvid den inträdande viktminskningen ger 
möjlighet till beräkning av vattenhalten. Metoden ger felaktiga värden, därest



emulsionen innehåller flyktiga beståndsdelar, vilka kokas bort samtidigt med 
vattnet. Sådana flyktiga beståndsdelar kunna förekomma i tjäremulsioner 
samt i vissa emulgeringsmedel.

Ett annat enkelt sätt är att uthälla viss mängd av emulsionen på en ler- 
tallrik och låta densamma torka under några dagar, tills vattnet avgått. Prov
ningen fortsättes, tills viktminskningen i det närmaste upphör. Viktminsk
ningen anger vattenhalten i emulsionen.

Fig. 28. Bestämning av emulsionens vattenhalt genom Xylol-destillation.

Fig. 28. Determination of water content by Xylol-distillation.

I regel sker bestämning av vattenhalten genom destillation med vattenmät- 
tad xylol (fig. 28). En viss mängd emulsion och xylol destilleras tillsammans 
i en kolv. Xylolen avgår därvid jämte vattnet. I kylröret kondenseras xylol 
och vatten samt uppsamlas i ett till en spets utdraget mätglas. Vattnet, som 
är tyngre än xylol, samlar sig i kärlets nedre del, där dess volym kan nog
grant avläsas på en längs mätglaset befintlig skala.

Genom vägning av den återstående asfalten och jämförelse med den över
destillerade vattenmängden samt ursprungliga vikten kan man erhålla viss 
upplysning om, huruvida några flyktiga beståndsdelar bortgått ur bituminet 
vid destillationen.

Vattenhalten hos några svenska emulsioner har bestämts genom väginstitu
tet med följande resultat:

Emulsionens namn Prov nr Vattenhalt
%

Ak vabit . . S.V. 5 6 E 51.9
»  . . » 187 46.5

A .K .I ............................................ S.V. 47 37-1
» » 161 4°-5

Bisol . . . S.V. 49 4 6.6
» ............................ » 13 1 41.2
» » 186 40.4

Bitumuls . ................ S.V. 58 44*°
» » 134 4 8-3
» » 148 A 48.4



Emulsionens namn Prov nr Vattenhalt
%

Colas . . . S.V. 31 44-3
» » 60 43-4
» .............. » 92 B 43-4
» • • • ............. » 189 48.6

Koldmex............. . . . . S.V. 48 4 I -s
» » 57 39-3
» » 92 42.0
» - 135 40.9
» 173 39-9
» . . . » x74 41.2

M e x o lit ............. ....................... S.V. 4 i 51-7
» ............. ....................... » 110 53.0

S v e b it ............................................................. S.V. 50 A 49-4
» » 132 52.6
» . . . . ................ » 160 58.7

I c o b it ................ S.V. 129 45*7
» » 152 45.8

Av tabellen framgår, att vattenhalten hos emulsionerna varierar rätt myc
ket, icke blott vid jämförelse mellan olika fabrikat utan ock vid olika leve
ranser av samma fabrikat. Denna variation i vattenhalt torde även bero på, 
att provtagningen i vissa fall verkställts på arbetsplatsen och att vissa avlag
ringar kunnat ske i förvaringskärlen. Vid i övrigt samma egenskaper hos en 
emulsion är givetvis en låg vattenhalt av fördel, enär vattnet endast tjänst
gör som transportör av asfalten. En onödig mängd vatten medför alltid extra 
fraktkostnad och fördyrar emulsionen.

Enligt danska normalbestämmelser får emulsionen icke innehålla mer än 
48 % vatten; enligt schweiziska bestämmelser icke mer än 5o % vatten.

Bitumenhalt.
Den nyss beskrivna bestämningen av vattenhalten ger en ungefärlig upp

gift även om bitumenhalten, i det att, sedan vattnet borttagits, den återstå
ende resten huvudsakligen utgöres av bitumen och emulgeringsmedel. Mäng
den emulgeringsmedel brukar vanligen icke uppgå till mer än 1 %. Göres ett 
avdrag av 1 % från den nyssnämnda återstoden erhåller man på detta sätt 
ett approximativt värde på bitumenhalten, ett sätt, som är mindre omständ
ligt och tidsödande än direkt bestämning.

En vid Statens Provningsanstalt använd metod är att upphetta en viss 
mängd emulsion under ett par dagar på ett kokande vattenbad och därefter 
under kort tid i torkskåp, tills allt vatten gått bort och huvudsakligen endast 
bitumen och emulgeringsmedel återstår. Ett sätt att frånskilja bituminet från 
emulgeringsmedlet är att lösa den vid uppvärmningen erhållna återstoden i 
bensol och filtrera lösningen, varvid olösta beståndsdelar avskiljas. Lösningen 
skakas sedan med alkohol och destillerat vatten i en skiljetratt. Alkohollös
ningen kommer då att innehålla emulgeringsmedlet och bensollösningen bitu
minet. De båda lösningarna avtappas var för sig och avdestilleras, varvid



man erhåller bitumen och emulgeringsmedel åtskilda. Dessa torkas och vägas. 
Detta förfarande går endast att använda på emulsioner med tvål, såpa e. d. 
som emulgeringsmedel. Emulsioner, som ha ett emulgeringsmedel, vilket icke 
är lösligt i alkohol, exempelvis lera, måste undersökas med andra metoder.

Bitumenhalten i några svenska emulsioner, undersökta genom Svenska Väg
institutet, framgår av tabellen nedan:

Emulsionens namn Prov nr Rent
bitumen

Akvabit . . . . . S.V. 56 E 47.2
A .K .I. . . . . . S.V. 47 60.7» » 161 5 7.°
Bisol . . . S.V. 49 5 2.7
Bitumuls . S.V. 58 54-3
Colas . S.V. 3 i 55.2

» . . . » 60 54.6
Koldmex . S.V. 48 57-9
M e x o lit ............................. S.V. 4 i 47.6

» ................................... » 110 45.6

Svebit S.V. 5° 49 -°
I c o b it ............................................................. S.V. 129 52-1» .......................................................................... » *52 52.2

Beträffande bitumenhalten föreskrives i några länder följande:
Danmark minst 50 % bitumen, Tyskland minst 48 %.

Bituminets egenskaper.
Det ur emulsionen utdragna bituminet kan genom den laboratorieåtgärd, 

som härför erfordras, ha förändrats eller skadats. De resultat, man sålunda 
erhåller vid en undersökning av bituminet efter att det genomgått en påfres  ̂
tande extraktionsbehandling torde endast böra betraktas som ungefärliga. 
Detta förhållande är så mycket mer att beklaga, som det är tänkbart, att 
asfalten även kan förändras vid emulsionstillverkningen.

En förändring, konstaterad på en genom extraktion ur en emulsion utvun
nen asfalt, jämförd med ursprungsasfalten, kan sålunda hänföras antingen till 
emulsionstillverkningen eller till behandlingen på laboratoriet.

Den till en emulsion använda asfalten bör vara av god beskaffenhet. Med 
hänsyn till den föreliggande svårigheten, att ur den levererade emulsionen ut
draga asfalten utan att förändra denna, torde det i många fall vara av be
tydelse att av fabrikanten inhämta upplysning om asfaltens beskaffenhet 
samt eventuellt undersöka prov på densamma.

Emulgeringsmedlets egenskaper.
Vid den nyss beskrivna bestämningen av bitumenhalten i en emulsion er

håller man i regel emulgeringsmedlet löst i den avdestillerade alkohollösnin
gen. Ur denna lösning kan emulgeringsmedlet avskiljas och bestämmas.



Fig. 29. Samband mellan viskositet och vattenhalt hos några emulsioner. 
Fig. 29. Relation between viscosity and water content of some emulsions.

Fig. 30. Samband mellan viskositet och emulsionens ålder för några emulsioner. 
Fig. 30. Relation between viscosity and age.



Fig. 31. Samband mellan viskositet och temperatur. 

Fig. 31. Relation between viscosity and temperature.

Väginstitutet har vid Statens Provningsanstalt låtit utföra en bestämning 
av arten av emulgeringsmedel hos några svenska emulsioner. Resultatet av 
denna undersökning framgår av tabellen nedan.

Emulsion Emulgeringsmedel

A. Alkalitvålar av fettsyror.
B. Alkalitvålar av fettsyror samt ammoniak.
C. Alkalitvålar av fett- och hartssyror.
D. Alkalitvålar av sulfurerade fettsyror.
E. Alkalitvålar av fettsyror.
F. Alkalitvålar av fett- och hartssyror.

Såsom i det föregående framhållits är emulgeringsmedlets egenskaper av 
stor betydelse för emulsionens kvalitet. Emulgeringsmedlet får ej minska 
asfaltens adhesion vid stenmaterialet, ej heller ge asfalten benägenhet att åter- 
emulgera. Mängden av emulgeringsmedel bör vara liten.

Viskositet.

Viskositeten är av betydelse för emulsionens nedträngningsförmåga i sand 
och stenmaterial.

Vid väginstitutet utförda undersökningar, som verkställts med Englers



apparat, visa, att viskositeten icke blott är olika för emulsioner av olika 
märken, utan även varierar för olika prov av samma fabrikat. Viskositeten 
är beroende av vattenhalten såsom framgår av fig. 29. En obetydlig varia
tion av tvålhalten hos en utspädd tvållösning inverkar ofta rätt mycket på 
lösningens viskositet. Med anledning härav bli emulsioner, som ha tvål som 
emulgeringsmedel, känsliga för variation i vattenhalten, vad gäller deras 
viskositet. Enär vattenhalten hos en emulsion så småningom förändras genom 
asfaltens utfällning och vattnets avdunstning, blir viskositeten även beroende 
av emulsionens ålder (fig. 30).

Viskositeten är dessutom i hög grad beroende av temperaturen hos emul
sionen (fig. 31).

Storleken hos asfaltkulorna har även inflytande på viskositeten.
Nedan är en sammanställning av utförda viskositetsprov av några svenska 

emulsioner.

Emulsionens namn Prov nr
Viskositet enl. 

Engler vid 
20° C

A k v a b it.......................................................... S.V. 5 6 E 2.1
» ............................................. » 187 3*7

A. K. I . . S.V. 47 7-3
Bisol . . . . S.V. 49 5-7

» . . . . . . » 13 1
Bitumuls . . . . S.V. 58 4*5

» . . . . » 134 3-1
Colas. . S.V. 3 i 8.0

» ............ » 60 10.3
» ............ » 92 B 10.2
» . . . . » 189 5-4

Koldmex.......................................................... S.V. 48 5-4
» ........................................... » 92 8.0
» ................................... » 135 8.5
» ................................. » T73 12.5 .
» ................................... » I 74 9.2

M e x o lit .......................................................... S.V. 4 i 3.8
» ............................................. » 130 2.1

Svebit . . . . S.V. 50 I I -5
» » 132 5*2
» ................. » 160 2.9

Beständighet vid lagring.

Emulgeringsmedlet, vars uppgift bl. a. är att hålla asfalten i emulgerad 
form i vattnet, förlorar i regel så småningom denna förmåga. Efter någon tid, 
olika för olika emulsioner, faller asfalten ut i form av klumpar och avsätt
ningar på bottnen av förvaringskärlet. Man kan endast på ett tidigt stadium 
avhjälpa detta genom att skaka kärlet. Vid alltför stark utfällning måste 
emulsionen kasseras.



Vid många tillfällen torde man av omständigheter, sammanhängande med 
arbetets utförande, nödgas upplagra emulsionen någon tid efter leveransen. 
Emulsionen kanske lagras både en och två månader före användandet. Emul
sionen bör därför äga en lagerbeständighet, avpassad efter de föreliggande 
behoven.

Ett korttidsprov för utrönande av lagerbeständigheten kan utföras genom 
att fylla ett provrör (diam. =  20 mm) till en höjd av 175 mm med emulsio
nen i fråga och observera densamma under någon tid. Så småningom avskiljes 
därvid ett vattenskikt närmast ytan, medan asfalten sjunker mot bottnen. 
Höjden av detta skikt ger en bild av emulsionens stabilitet.

Detta prov har utförts av väginstitutet på några emulsioner med följande 
resultat:

Emulsionens namn Prov nr
Avskiljt vattenskikt i mm efter

3 dygn 5 dygn 8 dygn

Akvabit1 . S.V . 56 E 20 29 35
» » 187 30 35 35

A. K. I............................. » 47 4 5 6
B is o l ...................... » 49 8 9 11
Bitum uls...................... » 58 1 2 4
C o las............................. » 31 4 4 4
Koldm ex...................... » 48 2 2 2
M exolit.......................... » 41 2 2 2
Svebit. » 50 3 3 3

Tyska bestämmelser föreskriva, att emulsioner skola hålla sig oförändrade 
under 3 dygn vid det ovan beskrivna provet.

Väginstitutet har för några emulsioner undersökt viskositeten och vatten
halten vid olika ålder. Denna undersökning är på samma gång ett lager- 
beständighetsprov. Av undersökningen framgår, att vissa emulsioner ha en 
mycket god beständighet (fig. 30).

Frostbeständighet.
Det är ett önskemål, att en emulsion har en viss motståndskraft mot kyla, 

så att exempelvis en frostnatt icke har en förstörande inverkan på en emul
sion, lagrad utomhus. De i Sverige saluförda emulsionerna uppfylla i regel 
icke ett sådant önskemål, varför viss försiktighet bör iakttagas, när frost 
kan väntas.

Vid väginstitutet har några av de svenska emulsionerna underkastats frost- 
beständighetsprov i enlighet med tyska bestämmelser härför. Emulsionen häl- 
les i en glascylinder, varefter provet avkyles till — 8° under 3 timmar. Där
efter får emulsionen åter tina upp i rumstemperatur. Förfarandet upprepas 
sammanlagt 5 gånger. Resultaten av dessa försök framgå av tabellen nedan:

1 Genom väginstitutets emulsionsundersökningar har tillverkaren av emulsionen Akvabit 
fått uppmärksamheten fästad vid ett mindre fel vid tillverkningen, som nu rättats. Resul
taten av förnyade undersökningar betr. denna emulsion komma i annat sammanhang att 
publiceras.



Emulsionens namn Prov nr
Antal frysningar för 

att bituminet skall 
‘ fälla ut

Akvabit . S. V. 5 6 E 3
» » 187 1

A. K. I.................. » 47 1

Bisol . . . . . . » 49 ej utfälld för 
5 provningar

Bitumuls . » 58 1
Colas................... » 3 1 1
Koldmex............. » 48 1
Mexolit . . . . » 4 1 1
S v e b it ............. » 5° 1

Flertalet emulsioner tåla sålunda icke ens 3 timmars frysning till — 8° C.

Förhållande vid utspädning med vatten.
Denna egenskap är av intresse ur flera synpunkter. Genom utspädning med 

vatten kan man minska viskositeten (jämför fig. 29). Följden av att behandla 
en av regn eller genom bevattning fuktig vägbana med emulsion är av vikt 
att känna. Medan många emulsioner icke ens fördraga en liten utspädning 
utan då falla ut, kunna andra tåla en mycket stark sådan.

Vid väginstitutet ha några utspädningsförsök utförts å några svenska emul
sioner. Försöken tillgingo så, att 100 cm3 emulsion utspäddes med vattenled
ningsvatten (Stockholm), varvid i regel varje gång tillsattes 100 cm3 under 
omrörning med emulsionen ända tills emulsionen föll ut. Mellan varje vat
tentillsats förflöt 30 sek. Av nedanstående tabell framgår resultatet av dessa 
försök:

Emulsionens
Prov nr

Utspädningsförhållande emulsion : vatten vid emulsionens 
utfällning

namn
2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 I : 4 1 : 5 i : 6 1 - 7 1 : 8 1 : 9 1 : 10

A kvabit.............
A. K. I.................
Bisol...................
Bitumuls . . . .
C o la s ................
Koldmex . . . .
M exo lit.............
Sveb it................
Icobit . .

S.V. 187 
» 161 
» 186 
» 176 
» 189 
» 162 
» 163 
» 160 
» 152

. . >
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X
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><
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I Sverige tillverkas de undersökta asfaltemulsionerna av följande firmor:1
F i r m a  Emulsion

N ya Asfalt A.-B., Stockholm ........................................... Akvabit,
A.-B. Malmö Takpappfabrik och Kemisk Industri,

Malmö .................................................................................  A. K . I.,
Bönnelycke och Thuröe, M a lm ö ......................................  Bisol,
A.-B. Gatu- och Vägbeläggningsämnen, Göteborg . . . .  Bitumuls,

1 Från år 1931 kommer även en asfaltemulsion (” Dafas” ) att tillverkas av Evers & 
C:o i Hälsingborg.



F i r m a  Emulsion

S v e n s k - E n g e l s k a  M i n e r a l o l j e  A . - B . ,  S t o c k h o l m   C o la s ,

S v e n s k a  I c o p a l  o c h  T a k p i x f a b r i k e n ,  M a l m ö ...................  K o l d m e x ,

S v e n s k a  I c o p a l  o c h  T a k p i x f a b r i k e n ,  M a l m ö ...................  I c o b i t ,1
A . - B .  J o h .  O h ls s o n s  T e k n i s k a  F a b r i k ,  S t o c k h o lm  . . . .  M e x o l i t ,  

A . - B .  K a s p e r  H ö g l u n d ,  S t o c k h o l m ........................................  S v e b i t .

1 Användes för tillverkning av emulsionsbetong.

Undersökta emulsionsprov.

S.V. 3 1 » Colas» provet erhållet direkt från fabriken den 21/i 19 30
» 4 1 »Mexolit» » » » » » » 1930
>•> 47 »A. K. I.» » » » » » » 4/4 19 3 0
» 48 »Koldmex» ,» » » » » » l5/4 I93O
» 49 »Bisol» » >' » » » » I93O
» 50 A »Svebit» » » » » » » maj 19 30
» 56 E » Akvabit » » från provväg vid Kristianstad den n /e 19 30
» 57 »Koldmex » » » » » Kalmar » 12/7 I93O
» 58 »Bitumuls» » » » » » Borås » 87 « 1 9 3 0
» 60 » Colas» » » » » » » » 7 A  1 9 3 °
» 92 »Koldmex» » » » » » Kristianstad » 8A 1 9 3 °
» 92 B » Colas» » » » » » » » 8A 1930
» 110 »Mexolit» » » » Sthlms Stads Gatukontor den 7/s 19 30
» 129 »Icobit» » » » provväg vid Kristianstad den 16/9 1 930
» 1 3 1 »Bisol» » » » » » » >» 16/o 1 930
» 1 32 » Svebit» » » » » » » » » 1930
» 1 34 » Bitumuls » » » » » » » » 1930
» 135 »Koldmex» » » » » » » » » 1930
» 148 A »Bitumuls » » » » » » Borås » 3/io i93o
» 152 »Icobit» » » » » » » » » 1 930
» 1 60 »Svebit» » » direkt från fabriken den 2%  1 930
» 161 »A. K. I.» » » » » » » 2 V9 19 3 0
» 1 73 » Koldmex » » » från provväg vid Kalmar den 7/io 1930
» 174 » » » » » » » » » »
» 1 86 »Bisol» » » direkt från fabriken den 10/io 1930
» 187 »Akvabit» » » » » » » Io/io 1930
» 189 » Colas» » » » » » » 16/io 1930



UTLÄNDSKA NORMER FÖR ASFALT, 
T JÄ R A  OCH EMULSION

Kvalitetsföreskrifter för asfalt, tjära och emulsioner samt normerade prov- 
ningsförfaranden för dessa ämnen finnas f. n. icke i Sverige. Sådana normer 
finnas däremot i ett flertal länder. Standardiserade provningsförfaranden för 
bestämning av de bituminösä bindemedlens kvalitet torde först ha uppställts 
i Förenta Staterna. I övriga länder har man i stor »utsträckning anslutit sig 
till dessa amerikanska normer. På senare tid har emellertid den allt intensi
vare forskningen på området även i de europeiska staterna medfört, att de 
för varje land säregna betingelserna framkallat en viss olikhet i fordringarna. 
Sålunda äro de senaste tyska normerna i viss grad avvikande från de i andra 
länder gällande.

Tyska normer.
De förnämsta tyska normerna äro utarbetade av »Zentralstelle fiir Asphalt- 

und Teerforschung» och »Deutscher Strassenbau-Verband». Dessa finnas publi
cerade bland Deutsche Industrie Normen »Vorschriften fiir die Friifung von 
Asphalt und Teer, sowie von Asphalt und Teer enthaltenden Massen soweit 
sie im Strassen-, Tief- und Hochbau verwendet werden» (DIN 1995 och 
1996) utarbetade år 1928, delvis omarbetade år 1931.1

Dessa normer upptaga, dels noggranna föreskrifter över provningarnas ut
förande, dels kvalitetsbestämmelser rörande asfalt, tjära och emulsion samt 
därav utförda beläggnings- och isoleringsmassor.

I det följande gives ett kortfattat utdrag ur dessa normer vad beträffar 
asfalt, tjära och emulsion.

A. Föreskrifter rörande asfalt (utdrag).

Undersökning avseende:

A s f a l t b i t u m e n
I

Mjuk

II
Medel-
mjuk

III
Medel-
hård

IV
Hård

Specifik vikt vid 25° över .

Droppunkt enl. Ubbelohde

Mjukningspunkt enligt
a) Kula och ring, 0 C .......................................
b) Krämer-Sarnow, 0 C ......................................

Stelningspunkt enl. Fraas, minst 0 C ...................
Penetration vid 2 5 ° ................................................
Tänjbarhet (duktilitet) vid 25° minst cm . . . .
Aska, högst, vikt % ................................................
Löslighet i kolsvavla eller kloroform, minst vikt- %

1.0 
Skall ligg; 

pur

3 8 - 4 5
25—30

— 15
210—150

IOO
0.5

99.0

1.0
i minst i8° 
ikt enligt K

44— 50 
31 — 36 

— 10 
150—80

IOO
0.5

99.0

1.0
högre än n 

jrämer-Sarn

48 — 53 
35—40 

— 10 
80—50

IOO
0.5

99.0

1 .0
ljuknings-
ow.

5 3 - 5 8
40—45 

— 8 
50—30 

50 
0.5

99.0

1 Dessa normer hava huvudsakligen legat till grund för Svenska Väginstitutets under
sökningar i detta meddelande.



A s f a 1 t b i t u m e: n

Undersökning avseende: I
Mjuk

II
Medel-
mjuk

III
Medel-

hård

IV

Hård

Paraffin, högst vikt- % ............................................. 2.0 2.0 2.0 2.0
Viktförlust vid 163° under 5 timmar, högst

vikt -%0 ....................................................................... 2.0 2.0 2.0 2.0
Förhöjning av mjukningspunkten enl. Krämer-

Sarnow efter upphettning, högst 0 C . . . .  . 10 10 10 10
Stelningspunkten efter upphettning, minst 0 C . — 10 —  8 —  6 —  5
Minskning i penetration vid 250 C till följd av

upphettning, högst % ...................................... 60 60 60 60
Minskning i tänjbarhet vid 250 C till följd av

upphettning, högst % . . .  . 60 60 60 60

Vid användandet av trinidadasfalt såsom tillsatsmedel till vägtjära skall 
för trinidadasfalten lösligheten i kolsvavla eller kloroform uppgå till minst 
5 6 vikt-%. Halten av mineralämne (aska) får icke överskrida 37 vikt-%.

B. Föreskrifter rörande vägtjära (utdrag).

a) Ren vägtjära.

Vägtjära Antracenoljetjära (Antracen- 
ölteer)

Undersökning avseende:

I II
Proportion mellan beck 

och olja

50 50 60/40 65/35 70/30

Yttre beskaffenhet...................................
Viskositet (standard-viskosimeter), sek . . |  

Vattenhalt i vikt %, icke mer ä n ...................

vid 30° 
10—17 

0.5

vid 30° 
20-100 

0.5

n g 
vid 30° 

4 — 17 
0.5

i v e 
vid 30° 
20—70 

0.5

s
vid 40° 
15 - 4 0

0. 5

vid 40̂  
40 — 80 

0.5
Övriga destillat under 170° (lätta oljor) icke 

mer än, v ik t -% ................................................ 1 .0 1 .0 1 . 0 1 . 0 1 .0 1 .0
Destillat 170—270° (mellanöljor), vikt % . . . 

Destillat 270—300° (tunga oljor) vikt % . . . 
Antracenolja, vikt % .........................................

9— 17 
4— 12 

J4 2 7
55— 65

3
4 
3

5 — 16 
1 . 2 2

8 — 16 
6— 12 

12 —2 6

I — 15
4—12 

25—40

46—54
3
3
3

5— 16
1 . 2 2

I —  IO 
4— 12 

I 7 — 3 I

56—64 
3 
3 
3

5 — 16
1 . 2 2

1— 8 
3 — 10 

17—27

6 1—69 
2

1 — 6 
2 - 8  

1 5 - 2 5

66—74
2

Beckåterstod (mjukningspunkt 60— 7 50 K. S.)
vikt % omräknad t. 6 7 ° ................................

Fenol, icke mer än, volym % ..........................
60— 70

3
4
3-5

5 - 1 8
1 . 2 4

Naftalin, icke mer än, vikt % ..........................
Råantracen, icke mer än, vikt % ...................
Fritt kol, vikt % ...................................................
Specifik vikt vid 250, icke högre än .

3
3-5

5 - 1 8
1 . 2 4

2
4

5 - 1 8
1 . 2 5

b) Vägtjära med asfaltbitumentillsats.

Vid leverans av normenlig vägtjära med asfaltbitumentillsats skola de som 
övre gräns angivna värdena för lätta oljor, mellanoljor, tunga oljor, fenol, 
naftalin, råantracen och specifik vikt icke överskridas.



C. Föreskrifter rörande asfalt- och tjäremulsioner.
I. Emulsionens yttre utseende. Egenskaper

1. Yttre beskaffenhet................................................... likformig.
2. Mikroskopundersökning.

II. Emulsionens sammansättning.
1. Vattenhalt.
2. Askhalt, högst vikt-% ............................................  2.5.
3. Halt torrsubstans (förutom askhalten)

minst vikt-% .........................................................  50.
III. Sammansättning och egenskaper hos torrsubstansen.

1. Asfaltbitumen: bitumen I och II.
2. Vägtjära.
3. Blandningar av asfaltbitumen och vägtjära.

IV. Beständighetsprov.
1. Lagerbeständighet, m inst........................................ 8 veckor.
2. Frostbeständighet ....................................................  frostbeständig.
3. Klibbprov.
4. Brytning och vattenlagring.

Engelska normer.
I England äro normer för tjära utarbetade av British Engineering Stan

dards Association, nämligen »British Standard Specification for Tars (Nos. 
1 and 2) for Road Purposes (nr 76/1930» samt »British Standard Specifica
tion for Tar (nr 3) for Road Purposes (nr 76, part 2 1931)». Dessa normer 
ha rekommenderats av det brittiska transportministeriet.

E’nligt dessa normer indelas vägtjära i tre huvudgrupper:
Tjära nr 1, avsedd för ytbehandling (»surface tarring»).

» » 2 ,  » » tjärbetong (»tar macadam»).
» » 3, » » » , utlagd varm (»tar macadam laid by

the hot or semi-hot process»).

Nedan gives ett utdrag ur dessa specifikationer. (Där ej annat anges avses 
viktprocent.)

Undersökning avseende: Tjära nr 1 Tjära nr 2 Tjära nr 3

Specifik vikt vid 1 5 ° ..................................... 1 .14 0 — 1.2 2 5 1.15  0— 1.2 4 0 1.16 0 — 1.260
Vatten och ammoniakvatten, % h ö g s t ................. 0-5 0.5 0.5
Övriga destillat under 200° (lätta oljor), % högst I 1 1
Destillat mellan 200— 270° (mellanoljor), % . . . 9 -5— 21 8.0—16 6— 12
Destillat mellan 270— 300° (tunga oljor), % . . . 3-5 — 12 3-5 — 12

001

Fenoler eller råa tjärsyror, volym-% högst . . . 5.0 4-0 2
Naftalin, % högst......................................................... 6.0 5.0 3
Fritt kol, % h ö g s t ...................................................... 20 cl10vd 8— 22
Viskositet,1 sek. ............................................................. 10—40 40— 125 70 — 120

1 Viskositeten bestämmes för tjära nr 1 med standardviskosimetern vid 30°, för tjära 
nr 2 med »Hutchinson Junior» vid 250 och för tjära nr 3 med standardviskosimetern vid 350.



Enligt uppgift i Schweiz. Zeitschrift fiir Strassenwesen nr 17  1 93 1  ange viskosi- 
tetsgränserna 10 — 40 sek för tjära nr 1 gränsvärden. Det är emellertid vanligt i 
England att för speciella ändamål hålla sig inom snävare gränser. Sålunda anbe- 
falles exempelvis för första behandlingen av nya vägar en tjära av  10 — 20 sek 
viskositet. För tidigare behandlade vägar användes på vintern tjära av  20— 30 sek 
viskositet; på sommaren av 30— 40 sek. I England söker man sålunda anpassa tjä 
rans egenskaper efter utförandet och detta mer än vad som fram går av  de fast
ställda normerna.

Amerikanska normer.
Sådana normer ha utarbetats av The American Society for Testing Mate

rials (A. S. T. M.) samt av United States Government Federal Specification 
Board (F. S. B.).

Dessutom har ofta varje stat sina egna normer.
Se tabell nästa sida.



Utdrag ur normer rör

P e: n e t -

Undersökning avseende: 25—30 30—40 40--5 0 50-—60

A. S.T. M. A. S.T. M. A. S.T. M. F. S. B. A. S.T. M. • F.S. B.

Specifik vikt 2 5°/2 5°C, min. _ __ 1.0 I 0 _ 1.0 1 0
Penetration vid 25° C . . 2 5 - 3 0 30 -4 0 0r0 0r0 50—60 50—60
Duktilitet vid 25° C, min. 15 25 30 40 30 40
Mjukningspunkt enl. kulan

och ringen, ° C .............
Viktförlust vid 163° C un

— — — 45—65 — 40—60

der 5 tim., i % max. . . 
Nedsättning av penetra

tionsvärdet efter upp

2 2 2 1 2 I

hettning, i % max. . . . 40 40 40 40 40 40
Flampunkt (öppen), min.°C 2CO 200 200 175 200 175
Löslighet i kolsvavla i %,

min................................... — ---- — 99-5 — 99*5
Icke mineralisk substans i %,

olöslig i kolsvavla . . . . — — — 0.2 — 0.2
Löslighet i koltetraklorid

i % ................................ 99 99 99 — 99 —
Vatten % .......................... 0 0 0 0 0 0

Utdrag ur normer rörande tjära för

Damm
bindning Y  t-

K a 1 1
Undersökning avseende: F. !5. B.

Hög och låg

All behand
ling Olika egenskaper beroende

Specifik vikt 25^25°, min............................................... 1.090 1.090
Viskositet enl. Engler (40°, 50 cm3) .......................... 8 — 25 8 - 1 3 13 — 18
Flytprovet vid 32°, sek....................................................
Fraktionerad destillation1 ................................................

—

— — —
Intill 170°, % max............................................................ 10 7-° 5.°

» 235°, % » .......................................................... 25.0 — —
» 270°, % » .......................................................... 40.0 32.0 30.0
» 300°, °/o » .......................................................... 50.0 42.0 40.0

Återstod, % min................................................................ 50.0 58.0 60.0
Specifik vikt vid 25° för destillat intill 300°, min. . 1.01 —
Specifik vikt vid 38° för destillat intill 300°, min. . 
Mjukningspunkt, kula och ring hos återstoden (gra

der) max.........................................................................

— — —

57 60 60
Löslighet i kolsvavla, % min.......................................... 90.0 90.0 90.0
Vatten, %, max................................................. 2.0 2.0 2.0

1 Utföres med vattenfritt materiel.



ande vissa oljeasfalter.

r a t i o n

60—70

00T00 100—■120 120 —150

A .S .T . M. F. S. B. A .S .T . M. F. S. B. A. S.T. M. F .S .B . A. S.T. M. F. S. B.

60—70
1 .010

60—70 80— ICO
1,000

85— 100 100— 120
1.000 

IOO— 120 120—150
1.000 

120— I50
3° 40 30 30 — 30 --

— 0 
vo10 — 40—60 - 35 —  55 — 3 5 - 5 5

2 1 2 1 2 I 2 I

40 40 40 40 40 40 40 40
200 17 5 200 175 200 175 200 175
— 99-5 — 99*5 — 99-5 — 99-5
— 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2

99 — 99 — 99 — 99
0 0 0 0 0 0 0 c

dammbindning och ytbehandling.

b e h a n d 1 i n g

s p r i d n i n g V a r m  s p r i d n i n g

.F. S. B. A. S. 'T. M. F. S. B. A. S. T . M.

kolhalt Hög kolhalt Låg kolhalt
Hög och låg 

kolhalt
Hög

kolhalt
Låg

kolhaltpå klimat och vägens yta. Till all behandling

1.100 1.10  0 __ — 1.090 __ __
18— 25 2 5 — 35 8 - 3 5 8 - 3 5 — — —

— — — — 60— 150 60— 150 60— 150
—- — — — — — —
5.° 3 -° 7.0 5.0 1.0 1.0 1.0
— — 20.0 20.0 — 10.0 4.0

30.0 30.0 30.0 35.0 15 0 15.0 13.0
40.0 40.0 35.° 45.0 25.0 25.0 26.0
60.0 60.0 6 5.0 55 .° 75 .° 75.0 74.°

— — 1.01 — — — —
■— — — — — 1.0 2 —

60 60 6 0 60 65 65 65
90.0 90.0 88—97 95 85 7 8 — 95 95

2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 O.o 0.0



VI
oo

Utdrag ur normer rörande tjära för tjärmakadam och tjärhetong.

F. S. B. A. S. T. M.

Undersökning avseende:
Låg

kolhalt
Hög

kolhalt
Låg

kolhalt
Hög

kolhalt
Låg

kolhalt
Hög

kolhalt
Hög

kolhalt
Låg

kolhalt

Kallt klimat eller lätt 
trafik

Kallt och tempererat klimat 
Tung trafik

Varmt klimat 
All slags trafik

För allmänt 
bruk

Specifik vikt vid 250 250 min..................... 1.200— 1.260 1.15  0— 1.200 1.200— 1.260 1.15  0— 1.200 1.200 —1.260 — —

Viskositet enl. Engler (40°, 50 cm'’) . . . — — — — — — — —

Flytprovet vid 50°, sek. . . . 100— 160 100— 160 130 — 190 130 — 190 160— 220 160— 220 — —

Fraktionerad destillation1 . . . — — — — — — — —

Intill 170°, % max. . . . 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

» 23 5°, % » — — 2 0

» 270°, % » 1 0.0 10.0 IO.o IO.o IO.o IO.o I O.o IO.o

» 300°, % » 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Återstod, % min............................................... 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

Mjukningspunkt enl. kula och ring, % . . — — — — — — 3O—4O 3O—4O

Specifik vikt vid 38° för destillat intill 
300°, min..................... ‘ . . ......................... — — --- —- — — I.02 —

Mjukningspunkt (kula och ring) hos åter
stoden (grader) max.................................... 65 <$5 65 6S 65 65 6S

Löslighet i kolsvavla, % min. . . . 95.0 80—95 95.0 80—95 95.0 80—95 78—95 95
Vatten, % max................. . .................... O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o

1 Utföres med vattenfritt materiel.



Danska normer.
I Danmark äro normer för asfalt utarbetade av Vejkomiteen och Dansk 

Vejlaboratorium: »Betingelser for Levering af Jordolieasfalt, Trinidadasfalt 
og Asfaltemulsion» av år 1930. Normer för tjära ha utarbetats av Dansk 
Ingeniorforenings Tekniske Vejkomité: »Betingelser, Regulativ og Prove- 
attest for Tjasre og Tjasrepreparater til Vejbrug 1926».

Föreskrifter rörande asfalt (utdrag).
a ) B e r g o l j e a s f a l t  och T r i n i d a d a s f a l t .

På begäran skall leverantören uppge, från vilket land bergoljan och asfalten kom
mer. Asfalten skall vara homogen och vattenfri. Andra ämnen än fluxmedel få icke 
vara tillsatta.

Penetration vid 250
asfalt till ytbehandling............................................  120—200
(asfalt som tillsats till tjära bör i allm. ha en väsent

ligt lägre penetration).
Asfalt till asfaltbetong, bindlager ............................  55—80

» » » slitlager ...............................  45—6 5
» » sandastfalt ............................................... 40—60

Mjukningspunkt enligt kulan och ringen: 
bergoljeasfalt

till ytbehandling ...................................................... 35—450
» asfaltbetong .................................................. 40—6o°
» sandasfalt ............................... .........................  45—6 50

fluxad Trinidadasfalt
till ytbehandling ...................................................... 40—50°

» asfaltbetong ......................................................  45—600
» sandasfalt ................................................ . 50—6 50

Stelningspunkt (metod ej angiven)
asfalt till ytbehandling under....................................  —io°

» » asfaltbetong » ....................................  — 50
Viktförlust vid uppvärmning under 5 tim. till 163°.

bergoljeasfalt, högst ..........................................................  1 %
fluxad Trinidadasfalt, högst ...........................................  3 %

Löslighet i kolsvavla
bergoljeasfalt, minst .............................. ...........................  99 %
fluxad Trinidadasfalt, minst ...........................................  6 5 %

Duktilitet vid 250
asfalt till ytbehandling, minst...........................................  100 cm

» » asfaltbetong och sandasfalt minst ..................... 40 »
Specifik vikt vid 250

bergoljeasfalt till ytbehandling,
asfaltbetong och sandasfalt, minst....................................  0,99

Trinidadasfalt till ytbehandling,
asfaltbetong och sandasfalt, minst ........................................ 1,20

Flampunkt, icke mindre ä n ....................................................... 1750



b) A s f a l t e m u l s i o n ,

Vattenhalt, högst .........................................................................................  48 %
Leverantören kan anmodas uppge vattenhalten, från vilken

uppgift leveransen icke får avvika  med mer ä n .................. 1 %

Bitumenhalt
bergoljeasfalt-emulsion, minst ............................................................  50 %
Trinidadasfalt-em ulsion, m in s t ........................................................... 30 %
Leverantören kan anmodas uppge bitumenhalten, från vilken

uppgift leveransen icke får avvika  med mer ä n .................  1 %

Asfaltens egenskaper
Asfalten skall up pfylla  fordringarna under a).

Brytningstider.
Emulsion till emulsionsbetong skall ha en väsentligt längre 

brytningstid än för annan användning. Emulsionen får icke 
falla  ut eller bilda klumpar i de behållare, vari den trans
porteras från fabriken till förbrukningsplatsen.

Emulgeringsmedel.
Emulgeringsmedlet skall vara  så beskaffat, att bituminet icke 

efter brytningen återemulgerar.

Föreskrifter rörande vägtjära (utdrag).
a) T j ä r a  t i l l  y t b e h a n d l i n g  ( t j ä r a  n r  i A  o c h  i B ) .

T jära  nr 1 A  användes till ytbehandling av vägar, som icke tidigare tjärbehand- 
lats, medan tjära nr 1 B användes till ytbehandling av tidigare tjärbehandlade vägar. 
Bestämmelserna äro lika för båda tjärsorterna i alla punkter utom beträffande 
viskositeten.

Specifik vikt vid  1 5 0.
Så nära som m öjligt 1 , 19 ;  under inga omständigheter över 1,225.

V atten- och ammoniakhalt, högst .................................................0,8 v ik t-%
Ammoniakhalten högst 70 mg pr lit.

Fraktionerad destillation:
Under 1 70°  (exklusive vatten), h ö g s t ....................................  1 %

17 0 — 270° ........................................................ .......................... 1 2 — 24 %
270— 300° ................................................................................... 4— 12 %

Destillatet 17 0 — 300° .................................................................  24— 34 %

Fenolhalt
Destillatet 17 0 — 270 h ö g s t ...................................................... 5 vo lym -%

N aftalinhalt, högst .........................................................................  8 v ikt-%
Fritt kol minst 5 % , helst c:a  10  % .

Kolhalten får icke åstadkommas genom inblandning av kol eller 
andra ämnen i tjäran.

Viskositet enligt Hutchinsons viskosimeter med belastning nr 2.
T jära  nr 1 A  vid  2 5 0 ............................................................  3 — 10 sek

» » 1 B » » ............................................................  10—30 »



b) T j ä r a  t i l l  t j ä r b e t o n g  (tjära nr 2).
Specifik vikt vid 15 0 så nära som m ö jlig t........................................... 1,2 1

ej ö v e r .................................................................  1,24
Fraktionerad destillation.

under 170° (inkl. vatten), h ö g st .....................................  1 %
170— 270° ..............................................................................  10— 18 %
270— 300° ..............................................................................  6— 12 %
destillatet 170— 300° ..............’. ....................................... 2 1 — 26 %

Fenolhalt
destillatet 170— 270 h ö g s t ...............................................  4 volym -%

Naftalinhalt högst .....................................................................  5 vikt-%
Fritt kol minst 5 %, helst c:a 10 %.
Viskositet enl. Hutchinsons viskosimeter med belastning

nr 2 vid 2 50 ..............................................................................  30— 80 sek

Litteratur:
Samma litteratur som under kapitlet om asfaltprovning.
British Engineering Standards Association 76/1930; British Standard Specifica

tions for tars for road purposes.
Dansk Ingeniorforenings Tekniske Vejkomité nr 1, 2 Udgave: Betingelser, Regu- 

lativ og Proveattest for Tjasre og Tjsereprasparater til Vejbrug, 1926.
Neubearbeitete Teilvorschriften von D IN  1995 und D IN  1996, H eft 2, Stras- 

senteer.
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(Forts, från omslagets 2:a sida.)

20. Vägstudier i Danmark år 1929, av N. von Matérn  ....................................... 1930

21. De geologiska faktorernas betydelse för vägarnas tjälförhållanden, av G. Beskow. . 1930

22. Erfarenheter från prowägarna år 1929, av N. von Matérn...................................., . . 1930

23. Svenska Väginstitutets trafikräkningar år 1929, av N. von Matérn.................................... 1930

24. Om vägarnas bärighet vid vattenövermättning, av G. B esk o w .................................... 1930

25. Om jordarternas kapillaritet, av G. Beskow .......................................................................  1930

26. Om isoleringsåtgärder mot tjälskott och tjälskjutning, av G. Beskow. (Utgånget) . . 1930

27. Några undersökningar rörande klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut och deras 
lämplighet som dammbindningsmedel av G. Beskow och N. von M atérn................  1930

28. Bidrag till frågan om högklassiga vägbeläggningar i Sverige, av N. von Matérn . . 1930

29. Provvägen vid Kalmar. The experimental Road at Kalmar, av N. von Matérn. . . 1931

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

31.  Vägstudier i Förenta Staterna 1930. Road Studies in the United States of America 
1930, av T. Biide, G. Höckert, Nils Lidvall, N. von Matérn, A. Valsinger och E. P. 
W retlin d ............................................     r93i

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

33. Erfarenheter från provvägarna år 1930, Experiences from the Test Roads 1930
av Fredrik Schiitz................................................................................................ ......................  1931

34. Asfalt och tjära för vägändamål. Asphalt and Tar for Fvoad Purposes. . .  .............  1931

Å rs b e rä tte ls e r .

Berättelse över Svenska Väginstitutets verksamhet för vart och ett av åren 1924— 1926, för första 
halvåret 1927, samt för budgetåren 1927—30.
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