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Förord

Undertecknad har ett uppdrag för Kommunikationsforskningsberedningen (KFB)

att sammanställa en rapport om kunskapsläget i Sverige avseende restprodukter

och sekundära, mineraliska material, som kan användas vid byggande av vägar

och gator. I samband med insamlingen av fakta för denna rapport har många kon-

takter etablerats med olika branscher. Vid dessa kontakter återkommer ständigt

frågor, om vilka egenskaper olika material har och vilka krav, som för närvarande

ställs på dem för ett eventuellt utnyttjande.

I avsikt att så snabbt som möjligt komma igång med undersökningar av ett

intressant återanvändningsmaterial, nämligen krossad betong, har vi under hösten

1995 försökt bedöma dess egenskaper dels utifrån de metoder och krav som ställs

i VÄG 94, dels genom test i treaxialutrustning för att klarlägga dess funktionella

lämplighet. Dessutom har utförts lakningstester för att bland annat utröna den
krossade betongens innehåll av tungmetaller.

Undersökningen skall således ses som ett komplement till ovannämnda rapport
och därför har forskningsmedel från KFB utnyttjats för ändamålet.

Ett viktigt syfte med detta första funktionstest på krossad betong är att visa på
betydelsen av, att vi i Sverige tar fram relevanta metoder och kravspecifikationer
för olika restprodukter och sekundära, mineraliska material, som kan tänkas an-

vändas i vägar och gator.

Det är författarnas förhoppning, att redovisningen av undersökningsresultaten

skall vara ett underlag för fortsatta diskussioner och undersökningar av bland

annat krossad betong. I mån av branschintresse och forskningsmedel hoppas vi, att

denna första ansats skall följas av ytterligare undersökningar och tester för att ut-

röna möjligheten att använda krossad betong som vägbyggnadsmaterial.

Hans G Johansson

Projektledare
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1 Bakgrund

1.1 Inledning

VTI har sedan 1950-talet bedrivit forskning avseende möjligheterna att använda

restprodukter i vägar och gator. Redan 1957 provades bark som isolermaterial för

att minska tjällyftningar i vägar. Användningen av bark blev inte särskilt omfatt-

ande bland annat beroende på miljöskäl men den kom ändå att få betydelse som

föregångare till cellplastskivoma [1].

Under 1970-talet påbörjades vid VTI undersökningar av masugnsslagg [2], ar-

beten som under följande årtionden fram till idag har fortsatt med studier av flera

tänkbara restprodukter till väg- och gatubyggnad. Bland dessa restprodukter kan

nämnas andra slaggprodukter, askor, glas och keramiska material m.fl.

I och med den alltmer intensiñerade debatten om olika produkters vandring i
kretsloppet har intresset också väckts för undersökningar av andra sekundära,

mineraliska material, vilka kan återvinnas eller återanvändas i vägar och gator. Ett

mycket intressant material är härvid krossad betong, vilket i Sverige främst erhålls

vid rivning av olika byggnadskonstruktioner.

Under sommaren 1995 knöts en kontakt med byggnadsföretaget PEAB (Rolf

Svensson) i Malmö, vilket under ganska lång tid krossat betong men ej rönt sär-

skilt stort intresse för användning av krossprodukten. VTI fick på förfrågan ett

prov avkrossad betong för undersökning. Någon stor undersökning med avseende

på användningen av den krossade betongen som vägbyggnadsmaterial kunde ej

göras på grund av att provmängden var liten samt att produkten inte hade en gra-

dering, vilken låg inom normenlig materialzon vare sig för bärlager eller

förstärkningslager enligt VÄG 94 [3]. Ett enkelprov för att fastställa kulkvamsvär-

det på den krossade betongen genomfördes dock (se sidan 7).

Hösten 1995 krossades emellertid betong, som tillvaratagits i samband med riv-

ning (PEAB) av del av Szt Lars skolan i Linköping. Krossningen utfördes med en

Citycrusher (fabrikat Nordberg). Ungefär 1000 ton krossat material producera-

des vid tillfället (figur 1).
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Figur 1 Krossning av betong samt borttagning av armeringsja'rn.

1.2 Produktfakta

Den aula, som krossprodukten kommer ifrån, byggdes enligt uppgift under de sista

åren av 1950-talet. Betongen innehöll en hel del armeringsjärn, vilka rensades bort

för hand samt med magnet över transportbandet på krossen.

Partiklar med komstorlek över 4 mm i den krossade betongen har granskats

visuellt. Betongen bestod huvudsakligen av ballast och cementpasta men en

mindre andel utgjordes av sk. blå lättbetong (< 5 %) och tegel (N 6 %). Eftersom

alla stenbaserade byggnadsmaterial bland annat betong, tegel och inte minst blå

lättbetong innehållerradium och därmed avger radon, undersöktes också gamma-

strålningen i betongupplaget (se sidan 15).

Krossprodukten hade kornstorleken O - 60 mm. För de dynamiska treaxialför-

söken framställdes därföri VTI-laboratoriet ett bärlagermaterial, vilket låg inom

den kornstorlekszon, som krävs i VÄG 94.

2 Mekaniska egenskaper

2.1 Svenska krav på obundna överbyggnadslager
I VÄG 94 Allmän teknisk beskrivning av vägkonstruktioner kap 5.3 anges be-

träffande obundna överbyggnadslager att:

0 ingående material skall ha sådana egenskaper att överbyggnadskonstruktionen

under hela den förutsatta tekniska livslängden i allt Väsentligt behåller sina

hållfasthetsegenskaper,

0 material till bär- och förstärkningslager får även utgöras av slagger och andra

restprodukter,
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0 dessa skall vara volymbeständiga och får inte visa tendenser till sönderfall.

Vidare står i kapitel 5.5 och 5.6 beträffande obundet bär- resp. förstärknings-

lager i belagda vägar, att kulkvamsvärdet får ej överstiga 30. Om bärlagret skall
trafikeras får kulkvamsvärdet ej överstiga 18.

I kapitel 1 Gemensamma förutsättningar avsnitt 1.3.4 Hygien, hälsa och
miljö kan läsas:

Restprodukter som t ex slaggfår användas om de accepteras av beställaren och

0 är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt

0 inte ger problem vid återanvändning, deponering eller destruktion

0 kan visas ha minst lika goda egenskaper ar bl a bärförmåge-, stabilitets- och

beständighetssynpunkt som de material de ersätter.

Restprodukter skall analyseras med avseende på kemisk sammansättning och risk

för urlakning. Krav på placering och eventuella skyddsåtgärder skall utredas.

Samråd skall ske med länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Kraven i VÄG 94 på obundna material till bär- och förstärkningslager går sam-

' manfattningsvis ut på att dessa skall vara bäriga, stabila, permeabla samt bestän-

diga. Alternativa material till berg och grus får användas, om det kan påvisas, att

dessa ej är sämre än ovan uppräknade egenskaper anger.

2.2 Svenska krav på material till ballast i cementbetong
Hållfastheten och deformationsegenskapema hos cementbetong bestäms inte pri-

märt av de enskilda ballastkomens hållfasthet utan av cementpastans. Detta hind-

rar inte att vissa krav ändå ställs på ballastmaterialets egenskaper, och eftersom

det sannolikt är så att ballastens hållfasthetsegenskaper har relativt sett större be-

tydelse för en krossad betongs mekaniska egenskaper kan det vara av intresse att i

detta sammanhang undersöka vilka typer av ballast, som kan förväntas vid återvin-

ning av betong

Enligt Betonghandboken [4] gäller, att ballast till betong skall ha sådana egen-

skaper, att avsedd kvalitet och god beständighet uppnås. Detta innebär bl.a. att

lösa, porösa, skiffriga, glimmerrika eller förvittrade bergarter skall undvikas.

Material med korndensitet understigande 2600 kg/m3 anges som olämpligt (gäller

ej för betong, som har tillverkats med sk lättballast).

Bestämning av mekaniska egenskaper hos ballast genom t.ex. tryckhållfasthets-

provning förekommer dock sällan.

Svenska bergarter som granit, gnejs, och hård kalksten nämns som regel vara

lämpliga till ballastmaterial.

Det förefaller alltså som om ballastmaterial till cementbetong normalt är av

sådan kvalitet, att det i de flesta fall motsvarar hållfasthetskraven på material till

bär- och förstärkningslager i vägar och gator och därmed kan det antas, att kvali-

teten sällan kommer att avgöra, huruvida den krossade betongen är lämplig eller

olämplig att använda i ett obundet Vägbyggnadslager. Det är sannolikt i stället, så

att cementpastans kvalitet, eventuell förekomst av svagare material såsom tegel,

lättbetong, trä m.m. avgör de mekaniska egenskaperna hos produkten tillsammans

med egenskaper som komfördelning och packning, eftersom det handlar om ett

obundet material. Härav följer, att det är vanskligt att generellt åsätta produkten

krossad betong vissa värden beträffande t.ex. styvhetsmodul(Mr). En bedöm-
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ning och eventuell provning av kvalitén bör ske från fall till fall, utgående
från sammansättningen hos den krossade betongen.

2.3 Provningar

2.3.1 Allmänt

Material > 31,5 mm har frånskilts genom siktning och krossats i käftkross. Där-

efter har allt material delats upp i fraktioner. Av dessa har en kornfördelning pro-

portionerats motsvarande mitten av bärlagerzonen enligt VÄG 94 och framställt

material har använts vid all provning med undantag för bestämningen av kul-

kvarnsvärden.

Tillvägagångssätt ;figur 2 1:

l. Först framställdes en siktkurva på hela materialet, vilket bestod av kom med

storlek upp till 63 mm. För treaxialprovningen skall material mindre än 32 mm

(31,5) användas. Det beslutades, att kurvan för det material, som skulle testas

helst borde ligga mitt i bärlagerzonen ( Normalkurvan Figur 3).

2. Material större än 31,5 mm avskiljdes dvs material större än 31,5 siktades bort

och krossades i stor laboratoriekäftkross. Hälften av detta material krossades en

gång i liten käftkross. Material större än 31,5 av den andra hälften krossades

ytterligare en gång i den lilla käftkrossen, varvid allt material passerade

31,5 mm.

         

 
 

 

            

 

Mtrl >31,5 mm Krossning i stor

lab. käkkross

50%

Krossning i liten '50% I Skt .

lab. käkkross 1 mng
31,5 mm

|>31.5 I

Siktning,

31,5 mm i

_\JMtrl<31,5 mm

Figur 2 Flödesschema för material/framställning
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3. Material <3l,5 mm delades upp i fraktionerna: <0,25, 0,25-1, 1-4, 4-8, 8-16

och 16-32 mm. En kornkurva för varje fraktion togs fram för att få riktiga in-
gångsdata vid proportioneringen.

4. Materialet proportionerades med VTI:s datorprogram och kontrollsiktades. Ut-

fallet stämde väl överens med önskad kornkurva m.a.o. den föll mitt i bärlager-
zonen (ñgur 4).

5. Fem stycken prov på vardera 6 kg togs fram för bestämning av maximal torr

skrymdensitet och optimal vattenkvot enligt Proctor . Senare framställdes
ytterligare ett prov på 5 kg.

6. Instampningsförfarandet skiljde sig från standardmetoden såtillvida, att mate-

rial upp till 31,5 mm användes och instampningen utfördes i CBR-cylinder.
Maximal skrymdensitet beräknades som medelvärdet av de tre högsta resul-

taten. Den optimala vattenkvoten erhölls från motsvarande tre vattenkvoter.

7. Tre prov proportionerades med 97 % packningsgrad enligt Proctor till

treaxialprov med diametern 150 mm och höjden 300 mm (5301 cm3). Vatten-

kvot vid testningen är enligt standard naturfuktigt, vilket vid treaxialtester

definieras som 60 % av optimal vattenkvot. Materialet var svårt att packa till

önskade densiteter. 300-400 g fuktigt material fick tas bort från treaxial-

proverna. På grund av nedkrossning vid Proctor-instampningen blev sannolikt

densitetsvärdena för höga för att kunna uppnås under vibreringen i Vibrocom-

presseuren .
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Figur3 I diagrammet redovisas dels hela kurvan < 63 mm för den ur-

sprungliga krossade betongen, dels kurvan < 31,5 mm och den

Önskade Normalkarvan samt gränskurvorna för bärlager enligt
VÄG 94.

VTI notat 1- 1996



           

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

0,00 _ 0,2 smd 0,0 Krossqd mtpngö aus 20 60
100 - Fin w Mellan * Gfov -» Fin m Mellcn -« - ov

/ø

90 / //

80 ;I

5? Å //v 70 ,

a / /
;ä 60 // // //

E / /
m 50 / /1

E I" n I / /a: 40 INormalkurvan i ,

:n r

3 30 /7 / ////
a.

20
/W

/7/

.z 7'

10 s/âE/;éø
0

0.075 0125 0,25 0,5 2 4 ,5,0 8 11,2 16 2531.5 5003 100 200
Komstorlek I mm

Figur 4 I diagrammet redovisas utfallet av proportioneringen jämfört med

Normalkurvan .

2.3.2 Packningsegenskaper

Maximal skrymdensitet och optimal vattenkvot har bestämts med hjälp av in-

stampningskurva framtagen enligt modiñerad VVMB 36 ( Tung instampning ;

provvolym _=_ 2130 cm3, max. stenstorlek = 32 mm).

Maximal torr skrymdensitet: 1,83 kg/dm3 (1,827)

Optimal vattenkvot: 12,5 % (12,54)

För att kontrollera eventuell nedkrossning av betongen i samband med Proctor-

instampningen, utfördes siktning av material från första instampningsprovet (figur

5).
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Figur 5 Kontroll av nedkrossning i samband med Proctorinstampning.

Resultaten i figur 5 visar att en betydande nedkrossning skett genom Proctor-

packningen, vilken påverkar storleken på den maximala torra skrymdensiteten.

Resterande material i figuren visar på Överblivet material från packningen.

Som en jämförande studie gjordes packning av krossad betong på s.k. vibro-

bord. Metoden är skonsammare och härvid erhålls ej samma nedkrossningav ma-

terialet som vid Proctorpackning. Vibropackningen har emellertid den nackdelen,

att bestämning av optimal vattenkvot ej kan göras, eftersom packningen enligt me-

todbeskrivningen skall göras under vattenmättnad.

Packning på vibrobordet gav max. torr skrymdensitet 1,77 kg/dm3, (1,767) vid

vattenkvoten 12,5 % (optimal vattenkvot erhållen fr. Proctorpackningen). Detta

innebär, att vibropackningsmetoden för betongen givit en packningsgrad på ca

97 % av Proctorvärdet, eftersom detta bestämdes till 1,83 kg/dm3.

2.3.3 Kulkvarnsvärde

Kulkvarnsvärdet har bestämts på den krossade betongen enligt FAS Metod 259.

Värdet blev 38,0, vilket innebär, att den krossade betongen ej är godkänd (VÄG

94) för att användas som bär- och förstärkningslager (se sidan 16).

Ett tidigare undersökt prov av krossad betong gav kulkvarnsvärdet 34,0. Efter-

som testet endast utfördes som enkelprov finns inget skäl för bedömning av be-

tongens användbarhet eller ej.

I ett nyligen publicerat examensarbete [5] redovisas kulkvarnsvärden på flera

prov av krossad betong. Metodens lämplighet för test av dylika material diskuteras

också i publikationen och i likhet med våra undersökningar och slutsatser ifråga-

sätts metodens relevans för denna typ av material.
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2.3.4 Dynamiskt treaxialförsök

2.3.4.1 Metodbeskrivning

Dynamiska treaxialförsök är en laboratoriemetod, som utsätter en provkropp för

vertikala och horisontella laster som i stort sett efterliknar de laster, vilka påverkar
ett element i en vägkropp vid trañkarbete. Provet placeras i en tryckkammare där

luft i Övertryck simulerar intilliggande materials stöd mot provet. Genom kraft

från en elektriskt styrd hydraulcylinder utsätts provet för dels en statisk, dels en

dynamisk (pulserande) vertikal last. Den statiska lasten motsvarar Överliggande

lagers egenvikt och den dynamiska lasten simulerar påkänningar genererade av
trafik i form av passerande hjul.

Mätningar av elastisk (återgående) och plastisk (kvarvarande) deformation or-

sakade av pålagd last ger uppgifter om det provade materialets styvhets- och stabi-

litetsegenskaper. Styvheten uttrycks som styvhetsmodul Mr vilken normalt varie-

rar beroende på lasten-s storlek. Styvhetsmodulen är spänningsberoende. Stabi-

litetsegenskapema avspeglas i utvecklingen av permanenta deformationer.

 

Figur 6 visar en schematisk bild av

en treaxialutrustning med ett prov

placerat i en sk. treaxialkammare.

Mmm_ g Provet är inneslutet i en tunn gummi-

:

Lastcell

   

mm strumpa, vilken gör att en tryckskill-

V nad erhålls, när trycket Ökas i kam-
4 ' V .i . maren. Därmed uppkommer ett sta-

'i tiskt horisontellt tryck mot mantel-
ytan. Till utrustningen kopplas en

dator för styrning av testet samt in-

samling och lagring av mätvärden.

Den dynamiska vertikala lasten eller

omräknat till dynamisk vertikalspän-

ning (O'den) har Ökats i 8 steg från
100 kPa till 1200 kPa enligt tabell 1.

    

O-rings -
tätning

Plcxiglas -
cylinder

Gummi -

membran

 

       

Figur 6 Principskiss över utrust-

ning för dynamisk tre-

axiell provning.
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Tabell 1 Spänningsnivåer använda vid dynamisk treaxiell provning av

krossad betong.

sekvens dynamisk kammar- kontakt- summa deviator- summa antal be-

vertikal- tryck tryck vertikal- spänning huvud- lastningar

spänning spänning spänning

0.v dy" Gh c;v o'vtot O-v tot/6h o.dev 26huv N

kontakt Ö'v tot'oh O.v tot+20h

. nr kPa kPa kPa kPa kPa kPa

1 100 60 20 180 3.0 120 300 103

2 200 60 20 280 4.7 220 400 103

3 400 60 20 480 8,0 420 600 103

4 400 120 20 540 4,5 420 780 103

5 600 120 20 740 6.2 620 980 105

6 800 120 ' 20 940 7,8 820 1180 105

7 1000 120 20 1 140 9,5 1020 1380 104

8 1200 120 20 1340 11,2 1220 1580 104

        

  

(Anm. O'v kontakt är en extra vertikallast för att under testets gång säkerställa kontinuerlig anligg-

ning mellan tryckstång och provets Övre tryckplatta)

Den dynamiska lasten har varierats enligt en sinusformad våg med frekvensen

10 Hz utan viloperioder. Detta snabba förlopp (belastningstid 0,1 5) motsvarar

ungefär den last, som uppkommer av ett rullande hjul med en hastighet av ca

70 km/tim. Frånvaron av viloperioder har inneburit att ett stort antal belastningar

kunnat utföras på kort tid, vilket ärvärdefullt vid studier av permanent deforma-

tion. För bestämning av styvhetsmodul erfordras endast ett mindre antal belast-

ningar (100-200 st).

Varje prov har testats vid 8 på varandra följande lastsekvenser där varje ny sek-

vens innebär en ökning av den dynamiska vertikalspänningen. Testet har utförts i

två steg. Första steget innebär provning vid de tre lägsta spänningsnivåerna (byte

sker automatiskt) och med lågt kammartryck. Därefter ökas kammartrycket, vilket

måste göras manuellt, och testets andra steg startas från den deformationsnivå, där

steg ett stannade. Testet pågår till dess, att alla sekvenser är genomkörda eller till

dess att uppmätt permanent deformation vid en enskild sekvens uppgår till mer än

20 mm. Därvid anses provet ha gått till brott och testet stoppas automatiskt. En

genomkörning av samtliga 8 lastsekvenser tar ca 6 timmar.

Under varje lastsekvens har värden för elastisk och permanent vertikaldeforma-

tion registrerats samt lagrats vid visst förutbestämt antal belastningar. Periodici-

teten bestäms av lastsekvensens totala antal belastningar, i princip var 100:e, var

1000:e eller var 10 000:e belastning.

Registrering av vertikaldeformationen sker med hjälp av en externt monterad

lägesgivare (LVDT), vilket innebär, att deformationen har mätts över hela provets

höjd.

Horisontaldeformation har ej mätts. Poissons tal har för samtliga material an-

tagits till 0,35. Samtliga försök harutförts som odränerade försök.
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För varje materialvariant, som har undersökts, har tre prov tillverkats och

testats. De värden, som redovisas från dynamiska treaxialförsök är medelvärden
av tre tester.

 

Dynamisk lmaxlall nmvnlnu

                            

M
=

'5
=
:av
:2.
V)

'a
.I
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ä
>

Statisk grundlast

Antal belastningar - lastsekvenser

Figur 7 Schematisk illustration över laslförloppet vid treaxialförsök.

Med hjälp av den resilienta (återgående) vertikaldeformationen samt dynamisk

vertikalspänning har resilientmodulen Mr beräknats enligt formeln:

Mr=o
v dyn ' Ev resilient

2.3.4.2 Resultat

Resultatet av dedynamiska treaxialförsöken på den krossade betongen redovisas i

figur 8 och 9. I diagrammet (figur 8) visas resilientmodulen som funktion av

summa huvudspänning för den krossade betongen samt några varianter av grani-

tiskt bärlagergrus, som testats på samma sätt som betongen. I figur 9 visas upp-

mätt permanent deformation som funktion av spänningsnivå och antal belast-

ningar för betong samt krossat bärlagergrus.
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Bärlagergrus 0-32 mm
varianter av granitiskt material

samt
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Figur 8 Resilientmodul som funktion av samma huvudspänning för krossad

betong samt några varianter av granitiskt bärlagergrus.

Resultaten från beräkningar av resilientmodul Visar att vid spänningsnivåer

(summa huvudspänning) _<_ 1000 kPa har den provade betongen lika hög eller

högre resilientmodul än jämförda varianter av granitiskt bärlagergrus. Vid spän-

ningsnivåer över 1000 kPa minskar resilientmodulen för betongen, medan modu-

len för granitiska material fortsätter att öka. De jämförda varianterna är okrossat

naturgrus, helkrossat berg samt en blandning av dessa (50 % krossat). Dessutom

jämförs krossat material med utpräglat kubiska respektive flisiga aggregat. Samt-

liga har en komfördelning, som motsvarar den krossade betongens dvs. en korn-

storlekssammansättning, som ligger mitt i bärlagergruszonen (VÄG 94).

Resilientmodulen beskriver ett materials styvhet och är en materialparameter

som används vid s.k. analytisk dimensionering av vägöverbyggnad. Detta innebär

en beräkning av erforderliga lagertjocklekar för en viss beräknad framtida trafik.

Med hänsyn till materialets styyhet har den krossade betongen goda möjligheter

att ersätta grusmaterial.

Förutom styvheten hos materialet finns ytterligare en egenskap nämligen stabi-

liteten, som har betydelse för hur ett material uppträder under upprepad belast-

ning. Stabiliteten har betydelse för den ackumulerade permanenta deformation

som uppstår. I figur 9 visas uppmätt permanent deformation för dels krossad be-

tong, dels krossat bärlagergrus. I diagrammen har för åskådlighetens skull endast

redovisats resultat från lastsekvens 4, 6, 7, och 8 (se tabell 1) dvs. samtliga har

högt kammartryck (120 kPa). Resultaten visar, att vid spänningsnivåer (dynamisk

vertikalspänning) upp till 800 kPa är den krossade betongen stabilare än den

krossade graniten dvs. den permanenta deformationen blir mindre i betongen än i

graniten. Vid högre spänningsnivåer ökar emellertid deformationen påfallande i

betongen med antal belastningar och den blir större än deformationen i graniten.

20 mm permanent deformation har uppnåtts i betongen efter ca 400 belastningar

på 1200 kPa-nivån, medan denna gräns passeras för graniten efter ca 8000 belast-
ningar på samma nivå.
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Den starkt tilltagande plastiska deformationen i den krossade betongen vid

höga spänningsnivåer beror sannolikt på nedkrossning av kom, som har mycket

cementpasta. Spänningsnivåer 2 800 kPa förekommer dock ej normalt i bär- och

förstärkningslager i en vägkonstruktion. Det enda tillfälle, då sådana spännings-

nivåer kan bli aktuella, är i samband med byggtrañk direkt på sådana lager.

                        

Ackumulerad Permanent Defonnation
(micmmmn krossad betong och krossad granit 0-32 mm

20000 ' -^ .
C - i .

.2
3
E -I-8 400 kPa
% 15000 +3 0
3 m-x-ws 1000
5 +13 1200
g W400 kPa

E +0008

...x...

z ...0...

I'

å B= betong

3 5°°° 3 400 tex.. =
* dynamisk

vertikalspänning
i

0
1

Antal belastningar

Figur 9 Uppmätt permanent deformation som funktion av dynamisk verti-

kalspänning och antal belastningar. Kammartrycket (03) är i samt-

liga fall 120 kPa. Jämförelser mellan krossad betong och krossad

granit.

3 Miljöfaktorer

3.1 Miljökrav
Några svenska uppgifter om pH-värde och ledningsförmåga samt klorid- och sul-

fidinnehåll i krossad betong är ej kända av oss. Däremot finns uppgifter (se sidan

15) om metallhalter i cement och betong i en rapport från stiftelsen REFORSK

[6].

Resultaten från lakvattentester på den krossade betongen från Szt Lars skolan

jämförs längre fram i texten med resultaten från lakvattentester på yt- och dricks-

vatten samt några andra återvinnings- och återanvändningsmaterial.

I Sverige finns för närvarande vare sig rikt- eller gränsvärden för t.ex. metall-

halter i krossad betong. I andra länder bland annat i Holland finns emellertid

gränsvärden för vad som accepteras i utlakning från en krossad betong [7]. Där-

emot finns i vårt land rikt- och gränsvärden för några andra sekundära, minerali-

ska material och dessa värden används för att ge regionala eller lokala tillstånd för

utnyttjande till bland annat vägar och gator.
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3.2 Provningar

3.2.1 Lakförsök

SGI har på uppdrag av VTI utfört lakförsök på den krossade betongen från Szt

Lars skolan. Försöket har utförts enligt ett standardiserat förfarande, som är före-
slaget att bli Europastandard av arbetsgruppen CEN TC 292/WG 2.

Lakförsöket är ett sekventiellt skakförsök i två steg. I första steget tillsätts lak-

vätska motsvarande ett förhållande mellan lakvätska och fast fas US = 2. Därefter

avskiljs lakvätskan. I ett andra steg tillsätts ytterligare lakvätska motsvarande ett

ackumulerat L/S = 10. Erhållna lakvatten filtreras (0,45 um) och analyseras. Led-

ningsförmåga och pH mäts under försöken (Utlåtande, SGI 23/11 1995). Metall-
halterna har uppmätts av Svensk Grundämnesanalys AB (SGAB) på uppdrag av
SGI.

Resultaten av SGI:s och SGAB:s analyser framgår av tabell 2.

Tabell 2 Resultatfrån skalçförsök CEN (se ovan).

         

Parameter Enhet Betong Metod

pH 12,1 88 028122

Ledningsförmåga mS/m 25°C 449 SlS 028123

Klorid mg/I 31 Utfört av SGAB-lab

Sulfat mg/l 63 Utfört av SGAB-lab

 

Metallhaltema och beräkningar av ackumulerad utlakning enligt SGAB redo-

visas i tabell 3. Kommentarer till mätresultaten presenteras på följ ande sidor.
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Tabell 3 Utlakning av metaller.

Halter i lakvatten Ackumulerad utlakn

Ämne Enhet us 2 us 10 Ämne Enhet LIS 2 us 10

Ca 190 179 Ca 380 1812

Fe 0 03 0 01 Fe 0 06 0 14

K 244 66 9 K 488 1023

M

77 Na 154 254

S 24 S 49 201

Al AI 1 366 15 606

As As 0 005

Ba Ba 0 13 0 44

Cd Cd 0 01

00 C0 0 003 0 009

Cr 78 Cr 0 16 1 71

Cu 35 Cu 0 07 0 12

0 0 00056

Mn 7 18 Mn 0 01 0 02

Ni Ni

Pb 21 3 Pb 0 04 0 05

Zn 153 Zn 0 31 0 31

 

Anm. L/S anger förhållandet mellan mängden lakvätska (L) och mängden fast

fas (S). Försöket är utfört som ett skakförsök med L/S = 2 varefter byte

av lakvätska skett och en förnyad lakning till ett ackumulerat L/S = 10

genomförts.

Miljökrav

Metallhalterna i den krossade betongen (L/S 2) måste klassificeras som höga eller

mycket höga, om de jämförs med de naturliga bakgrundshalterna i vårt ytvatten.

Jämförda med gränsvärdena för vårt dricksvatten är lakvattnet från den krossade

betongen otjänligt endast med hänsyn till kromhalten. Även pH-värdet (gräns-

värde 10,5) ligger lite för högt.

Intressanta jämförelser kan göras med värden, som har erhållits vid lakning av

kolbottenaska från rostereldning i Händelöverket i Norrköping [ 8], för vilken

länsstyrelsen i Östergötlands län givit ett lokalt tillstånd med vissa förbehåll till ut-

nyttjande i gatu- och vägbyggnad inom i stort sett hela tätorten. Som framgår av

tabell 4 ligger den krossade betongens pH och ledningsförmåga över kolbotten-

askans rikt- och gränsvärden. Riktvärdena för aluminium och krom överskrids
också.
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Tabell 4 Rikt- och gränsvärden från lakningsfo'rso'k (L/S 2) på kolbotten-

askan *)från Händelo'verket i Norrköping [8]jämförda med halter i

den krossade betongen.

Parameter Sort Halter

5-11 1 1

konduktivitet mS/m 300 449

klorid 1 000 31

sulfat 1000 63

aluminium 2000

arsenik 20 100

kadmium 5 30

krom 50 300 78

100 1000 35

nickel 100 500 12

50 500 21 3

zink 200 1000 153

 

Lika intressant blir jämförelser med metallhalter uppmätta i tidigare angivna

lakförsök på cement och betong [6]. För cement noterades höga halter av bly, kad-

mium och framför allt krom! Lakvattnet från betong uppvisar däremot genomgå-

ende låga metallhalter .

De jämförelsevis höga värden, som har erhållits för vissa ämnen i ifrågavar-

ande, krossade betong, kan således förklaras av dess innehåll av eementpasta.

Denna torde emellertid vid användning av betongen i vägar och gator ha en mer

gynnsam än ogynnsam effekt, eftersom cementpastan åstadkommer en hydraulisk

bindning av materialet. Denna förstärker i sin tur själva byggnadskonstruktionen

och förlänger dess livslängd. Samtidigt binds eventuella miljöfarliga ämnen

hårdare till materialet.

3.2.2 Strålning

Med avseende på den blå lättbetongen i krossprodukten gjordes en analys av total-

halten gammastrålning på upplaget. Några alarmerande Värden (ca 0,25 ;1st

uppmättes inte. Därför bedömdes inte någon noggrannare analys av radonhalten

vara nödvändig i detta fall.

4 Slutsatser

4.1 Mekaniska egenskaper

De här redovisade undersökningarna av den krossade betongens mekaniska egen-

skaper (styvhet och stabilitet) visar, att den provade betongen Väl kan mäta sig

med både naturgrus och ballast från krossat berg, under förutsättning att påkän-

ningarna hålls på en rimlig nivå. Undersökningen visar, att materialet från denna

synpunkt bör lämpa sig utmärkt för användning som bär- eller förstärkningslager i

Vägar, gator eller andra trafikerade ytor, så länge det inte rör sig om ytor som skall

trafikeras av onormalt tung trafik. Undersökningen Visar nämligen, att den
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provade betongen har en tendens till nedkrossning vid höga påkänningar, vilket

inverkar negativt på styvhet (resilientmodul) och stabilitet (permanent defor-

mation). En onormal hög påkänning från tung trafik kan förekomma under bygg-

nad av vägar och gator i samband med att dumpers och liknande utför transporter

på konstruktionen. Det är därför viktigt att kravspeciñkationer för materialet även
upptar hur de får behandlas under byggnadsskedet.

Resultatet av kulkvarnsvärdesbestämningen utfaller inte väl för den krossade

betongens del. Den provade betongens kulkvarnsvärde (38,0) kan ställas mot kul-

kvarnsvärdet för den i treaxialtestema jämförda krossade graniten. Dess kul-

kvarnsvärde är 6,7. Det testade naturgruset har kulkvarnsvärdet 10,0. Kulkvarns-

värdet beskriver de enskilda aggregatens hållfasthet (motstånd mot krossning).

Förklaringen till den krossade betongens dåliga kulkvarnsvärde beror följdakt-

ligen på, att aggregat som består av cementpasta och finmaterial lättare krossas
sönder i kulkvarnstestet än vad naturliga ballastaggregat gör.

Som tidigare nämnts finns ett krav i VÄG 94 beträffande bär- och förstärk-

ningslager i belagda vägar att kulkvarnsvärdet inte får överstiga 30, och om bär-

lagret dessutom skall trafikeras under byggnadstiden får kulkvarnsvärdet ej

överstiga 18. Detta gör att den provade betongen ej är godkänd som bär- eller

förstärkningslagermaterial.

I VÄG 94 står emellertid också, att restprodukter såsom t.ex. slagg, får an-

vändas om beställaren så godkänner samt om det kan påvisas att dessa produkter

har minst lika goda egenskaper ur bl.a. bärförmåge-, stabilitets- och beständig-

hetssynpunkt som de material de ersätter . Sett utifrån de resultat som erhållits i
denna första undersökning av krossad betong har materialet sådana egenskaper.

Särskilt tillstånd krävs dock för närvarande från Vägverkets huvudkontor för att få

använda material som ej fyller uppställda krav i VÄG 94.

Kraven på kulkvarnsvärde för bär- och framför allt förstärkningslager har varit

föremål för många diskussioner i olika sammanhang alltsedan VÄG 94 publicer-

ades och det är inte osannolikt, att vissa ändringar kommer att ske. Framför allt

måste mer hänsyn tas till materialens funktionella egenskaper och därvid är inte

alltid kulkvamen en rättvis och relevant provningsmetod för olika materialtyper

(se även [5]).

Det bör i detta sammanhang påpekas att den redovisade undersökningen endast

omfattar en typ av krossad betong. En krossad betongs kvalité och mekaniska

egenskaper varierar naturligtvis beroende på en rad faktorer exempelvis ballastens

kvalité, betongens k-värde (tryckhållfasthet), materialets sammansättning (före-

komst av svagt material, tegel, blå lättbetong mil.) och därför skall de här redo-

visade resultaten ej ses som generella för krossad betong utan endast som gällande
förjust denna provade krossprodukt.

Särskild utredning rekommenderas för varje nytt objekt eller krossprodukt men

resultaten är så pass lovande, att möjligheterna bedöms som stora att använda

krossad betong som en högvärdig produkt för väg- och framför allt gatubyggnad.

Prioriteringen på utnyttjande i gatubyggnad eller andra kommunala, trafikerade

ytor hänger samman med var krossad betong kan tänkas finnas och till vilka kvan-
titeter den kan förmodas uppgå.

Mer forskning och flera utredningar krävs för att studera variationerna i kvali-

teten hos krossad betong och vidare krävs forskning kring bl.a. kulkvarnsvärdets

lämplighet som kontrollmetod för material till bär- och förstärkningslager samt
därtill kopplade relevanta värdesnivåer. -
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4.2 Miljöfrågor
Som framgår av redovisade resultat från lakvattentestema och jämförelserna med

lakförsök på andra restprodukter finns inget som pekar på något alarmerande avse-

ende miljöaspektema. Eftersom användningen av restprodukter och många andra

sekundära, mineraliska material regleras av bland annat Miljöskyddslagen är det

med hänsyn till analysresultaten av den här undersökta krossadebetongen, nöd-

vändigt att skyndsamt skapa riktlinjer och gränsvärden för dessa återanvändnings-

produkter. Samtidigt måste understrykas vikten av att dessa och liknande material
även belyses och undersöks med avseende på deras möjligheter att förbättras med
tiden exempelvis genom självbindande egenskaper.

Även om denna undersökta betong inte hade någon påtaglig tendens till radon-

avgång vill vi poängtera nödvändigheten av att alltid bedöma olika krossade be-
tongmaterials innehåll av exempelvis blå lättbetong samt att genomföra någon typ
av test för att konstatera eventuell radonstrålning. Trots att det mesta av vidarean-

vänd krossad betong i framtiden kommer att ligga under hårdgjorda ytor bör

säkerhetsaspektema ändå tas på allvar tills någon form av livscykelanalys kan ge

bättre grund att stå på.

5 FoU-behov

För närvarande är mängden av rivningsbetong och därmed även krossad betong

ganska liten i Sverige. En sannolik större, framtida rivningsintensitet av äldre

bostads- och fabriksområden med anläggningar byggda av betong och tegel samt

förändrade villkor för utnyttjande av naturgrus exempelvis högre skatt och allt

högre deponiavgifter kommer sammantaget, att radikalt ändra förutsättningarna
till förmån för användning av bland annat krossad betong. Det är emellertid

mycket osannolikt, att mängden rivningsbetong blir särskilt stor från separata an-

läggningar men varje enskild byggbetongkropp, om än så liten, reducerar samma

mängd naturmaterial, om den återanvänds på rätt sätt och med lämpliga metoder!

Utnyttjande av krossad betong föreslås således i första hand att ske i direkt an-

slutning till den plats, där rivningen har ägt rum t.ex. för parkeringsytor, tillfarts-

gator och cykelbanor. Överhuvudtaget bör återanvändning av krossad betong
främst ske i byggande av det kommunala infrastrukturnätet främst i gator men

även i andra trafikerade ytor. Om en direktanvändning inte bedöms lönsam exem-

pelvis på grund av alltför liten mängd bör denna i så fall transporteras till en lämp-

lig plats för krossning, där ett upplag kan byggas upp för ett senare behov av mate-

rialet

Som framgår av detta VTI-notat finns det ett stort behov av FoU om ifrågavar-

ande material. I en bok från Byggforskningsrådet [9] har många aktörer inom

främst byggbranschen uttalat sig, om vilka FoU-behov de anser vara de viktigaste,

när det gäller t.ex. krossad betong och dess möjliga användning. För närmare stu-

dier hänvisas till nämnda bok men nedan uppställs de FoU-behov, vilka vi finner

mest akuta och angelägna att finna lösningar på. Lösningarna måste också komp-

letteras med faktaunderlag för ett optimalt utnyttjande av krossad betong i vägar
och gator.
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Aktuella FoU-satsningar:

<=> beskriva relevanta kvalitetsundersökningar och utforma

egenskapsdeklarationer,

<=> fastställa svenska krav och normer,

<=> klassificera och definiera olika typer av krossad betong bland

annat med hänsyn till innehåll av lättbetong, blå lättbetong, tegel
mm.,

<=> undersöka miljökonsekvenser,

<=> undersöka prisrelationen mellan krossad betong och ballast vid

utnyttjande i vägar och gator.

6 Litteraturförteckning

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

R.Gandahl, Tjälisolerande material i vägar. Statens Väg- och Trañkinstitut,

Rapport Nr 50, 1974.

P. Höbeda, Masugnsslagg som vägbyggnadsmaterial. En litteraturstudie.

Statens Väg- och Trañkinstitut, Rapport Nr 111, 1975.

VÄG 94 Allmän teknisk beskrivningför vägkonstruktioner. Vägverket 1994.

Betonghandbok Material. Svensk Byggtjänst 1980.

Victoria Hellström & Catharina Svensson, Betong i kretsloppet - Återvin-
ning av betongvägar. Examensarbete 50, Byggnadsstatik. Institutionen för

byggkonstruktion, Kungliga Tekniska Högskolan, 1995.

J.Hartlén m.fl., Restprodukt från våt-torr rökgasavsvavling. Stiftelsen

REFORSK, FoU nr 10, 1986.

Zo goed als nieuw. Toepassinsmogelijkheden secundaire bouwstofen voor

de wegebouw. C.R.O.W publikatie 85, 1994. Ede, Holland.

J.Rogbeck och A Folkesson, Slaggrus - ett material i kretsloppet. Bygg och
Teknik 4/95.

B Johansson, Bygg- och rivningsmaterial i kretsloppet. Byggforskningsrådet

1995.

VTI notat 1- 1996




