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Förord
Föreliggande undersökning har finansierats och utförts på uppdrag av SBUF genom
Stabilator, RECI Industri AB samt KFB (Kommunikationsforskningsberedningen).
Utredningsman för Stabilator har varit Christer Molin (BARAB AB) och för RECI
Industri AB Victoria Hellström.
VTI har ett uppdrag för KFB att sammanställa en rapport om kunskapsläget i Sverige
avseende restprodukter och sekundära, mineraliska material som kan användas vid

byggande av vägar och gator. Denna undersökning kan ses som ett komplement till
nämnda rapport och därför har forskningsmedel från KFB utnyttjats för ändamålet.
Ombud för VTI har varit Hans G Johansson och projektledare Krister Ydrevik.

Rapporten har huvudsakligen författats av Krister Ydrevik. Victoria Hellström har
bidragit med avsnittet Bakgrund och Christer Molin med avsnittet Ursprungs-
betong .

I stort kan projektet ses som ett led i strävan till ökat kretsloppstänkande inom
byggsektorn och mera explicit att öka kunskapen om mekaniska egenskaper hos, och
möjligheter till effektiv återanvändning av krossad rivningsbetong.
Undersökningen omfattar tre olika kvalitéer av betong och projektet kan ses som en
naturlig fortsättning på ett tidigare projekt redovisat i VTI notat 1-1996, vilket avhandlar

egenskaper hos ett prov av krossad betong ställt mot krav i VÄG 94 på material till bär-
och förstärkningslager.

Byggbranschens kretsloppsråd har satt som mål, att år 2000 skall hälften av allt
rivningsmaterial återbrukas eller återvinnas. Förhoppningsvis kommer detta notat att
kunna medverka till att detta mål kan nås och kanske överträffas, genom att skapa ett
ökat intresse och förståelse hos branschen för möjligheterna till effektiv återanvändning
av krossad rivningsbetong.

Linköping i augusti 1996

Författarna
gm

Krister Ydrevik
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1 Bakgrund

1.1 Återvinning inom bygg- och anläggningssektorn
Intresset för återvinning har ökat kraftigt inom bygg- och anläggningssektorn

under de senaste åren. Sedan riksdagens antagande av kretsloppspropositionen

1993 och tillsättandet av Kretsloppsdelegationen har miljöarbetet inom branschen

drivits i allt snabbare takt för att klara kraven från samhälle och kunder. Bygg-

branschen har därvid bl.a. genom sitt gemensamma Byggsektorns kretsloppsråd

tagit på sig ett frivilligt ansvar för att tillvarata sina restprodukter. Ett av de

uppsatta målen är en halvering av byggbranschens deponimängder fram till år
2000.

Den största delen av bygg- och rivningsavfallet utgörs av mineraliska massor,

som består av betong, tegel och lättbetong. Om deponimängdema skall kunna

halveras inom en femårsperiod krävs en ökad återvinning av framför allt betong.

Mängden av rivningsbetong i Sverige kommer troligtvis att öka, då många

byggnader, byggda på 1960-talet och senare med betong som dominerande

byggnadsmaterial, kommer att rivas i framtiden.

Återvinning av betong är en relativt ny företeelse i Sverige. Internationellt har

dock betongåtervinning förekommit sedan 1940-talet. Sedan 1980-talet har ett

ökat miljömedvetande satt ordentlig fart på återvinningen. Danmark och

Nederländerna, små länder med ont om utrymme för deponier och brist på berg-

och grusmaterial, är ledande länder i Europa vad beträffar återvinning av bygg-

och anläggningsmaterial.

Användningsmöjligheter för krossad betong är exempelvis ballast i ny betong,

bär- och förstärkningslager i vägar och gator samt fyllnadsmaterial. Vad beträffar

användning som fyllnadsmaterial är dock gränsen något otydlig mellan vad som

kan kallas återvinning och vad som snarare är en form av deponering.

1.2 Återvinning av betong i Sverige
Det hittills vanliga sättet att omhändertaga rivningsmassor har varit olika former

av deponering, antingen i form av Skidbackar eller kommunala deponier.

Äterfyllnadsmaterial i gamla grus och bergtäkter samt i bullervallar är andra

traditionella användningsområden.

I Sverige finns dock ett nyväckt intresse för att använda gammal betong på ett

mer högvärdigt sätt. En rad utländska projekt har nämligen visat den krossade

betongens goda användbarhet som vägbyggnadsmaterial och som ballast i betong.

Även om intresset för betongåtervinning är stort så är dessvärre lönsamheten ett

stort problem. Priserna på jungfruligt ballastmaterial är ännu alltför låga i Sverige

för att krossad betong skall kunna vara konkurrenskraftig,se vidare nedan under

Ekonomi och miljö .

1995 byggdes Sveriges första hus i återvunnen betong i Helsingborg. En bygg-

nad för ett av Skånes avfallsbolag uppfördes med krossad betong som ballast. Er-

farenheterna av projektet var mycket positiva.

Andra, mindre betongåtervinningsprojekt har genomförts i Sverige under det

senaste året. 1 Linköping revs en skolbyggnad i centrala staden. Betongen krossa-

des i en mobil kross och användes för vägar och planer inom området. På liknande

sätt omhändertogs betong när en del av Tidaholmsfängelset revs.
Vid rivningen av tre stycken betongbroar i Vårby, söder om Stockholm, om-

händertogs mer än 6000 ton gammal betong. Materialet mellanlagrades på en när-
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belägen byggtipp och en del kunde senare finna användning bl.a. som förstärk-

ningslager till en parkeringsplats i närområdet.

  

Bild 1 Krossning av rivningsbetong samt borttagning av arrrzeringsjärrzv.

1.3 Ekonomi och miljö

Lönsamheten i återvinningsprojekt måste ses ur två perspektiv; dels den ekonomi-

ska lönsamheten för det enskilda projektet och dels vinsten för samhället i stort.

Hushållning med naturresurser, minskning av transportarbetet och avfallsmini-

mering är positiva värden som måste tillgodoräknas återvinningen. Att återvinna

betong är idag ej ekonomiskt lönsamt i Sverige. Kostnaden för rivning och kross-

ning av gammal betong överstiger kostnaden för ballastmaterial av krossat berg.

Dessutom saknas ekonomiska incitament för att använda återvunnet material.

Sedan den 1 juli 1996 är naturgruset belagt med en skatt på 5 kr/ton. Denna skatt

lär dock i första hand främja användningen av krossmaterial från berg.

Krossad betong är ett relativt tungt material, varför transporter blir kostsamma.

Den ideala situationen är därför att kunna använda materialet så nära källan som

möjligt. När en byggnad rivs bör en lokal användning av betongen eftersträvas,

t.ex. för bär- och förstärkningslager i gator, vägar och parkeringsplatser. Långa

transporter varken ekonomiskt eller miljömässigt lönsamma.

På många orter i Sverige är deponiavgifterna ännu mycket låga. Införandet av

en avfallsskatt har diskuterats länge, men ännu har inget fast datum angivits för

detta. Avfallsskatten beräknas uppgå till omkring 200 kr/ton. lnförandet av en

avfallsbeskattning skulle underlätta etableringen av återvinningsanläggningar och

ge krossad betong möjligheten att bli ett prismässigt konkurrenskraftigt

ballastmaterial.
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2 Syfte och avgränsningar
Syftet med undersökningen är att studera eventuellt samband mellan olika mekani-

ska egenskaper hos några utvalda kvalitéer av rivningsbetong, främst samband

mellan cylindertryckhållfasthet bestämd på borrkärnor av betong samt styvhet och

stabilitet hos krossad betong med grusliknande sammansättning.

Om ett samband kan konstateras skulle en relativt enkel bestämning av cylin-

dertryckhållfasthet kunna ge god upplysning om möjligheten att efter krossning

använda betongen som ersättning för bär- och förstärkningslagermaterial i vägar

och gator. Tidigare gjorda s.k. dynamiska treaxialförsök på krossad husbetong har

givit resultat som pekar på att krossad betong mycket väl kan ersätta t.ex. bärlager

av bergkross om egenskaper som styvhet och stabilitet studeras.

Den här presenterade undersökningen omfattar en studie av tre olika kvalitéer

av rivningsbetong, låg, normal och hög. Egenskaper som cylindertryckhållfasthet,

styvhet (= resilientmodul), stabilitet (= permanent deformation vid upprepade be-

lastningar), samt nötningsbeständighet (= kulkvarnsvärde) och sambandet dem

emellan redovisas. Resultaten jämförs med motsvarande för ett normmaterial

tillverkat av krossat berg.
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3 Ursprungsbetong

3.1 Provning

Vid val av ursprungsbetong användes tryckhållfasthet som kvalitetskriterium,

eftersom betong i de flesta sammanhang karaktäriseras med hjälp av tryckhållfast-

het. Vid nytillverkning används 150 mm kub. I samband med färdig konstruktion

används ofta utborrade cylindrar med diameter och höjd ca 100 mm. Kubprovning

enligt standard dvs. god vibrering och efterbehandling av provkroppen ger normalt

något 'högre värden än cylinderproven tagna i den färdiga konstruktionen. De

sistnämnda har oftast fått en mindre tillfredsställande behandling i det tidiga

skedet då hållfastheten slutligt bestäms.

Tryckhållfasthetsprovningen har för denna undersökning utförts av Sveriges

Provnings- och Forskningsinstitut enligt metod SS 13 72 30 som väsentligen öve-

rensstämmer med ISO 40 12.

3.2 Utvalda betongkonstruktioner

Genom val av två ytterlighetskvalitéer 7 MPa resp 73 MPa samt en normalbetong

30 MPa beskrivs säkert 99 % av aktuella hållfastheter i byggbeståndet.

Betongen med lägsta hållfastheten togs från en källare i ett småhus byggt på 20-

eller 30-talet. Provstyckena togs från golv på mark. Huset som var beläget i

Rönninge centrum revs 1995.
Normalbetongen togs från ett trevånings platsgjutet bostadshus vid Upplands

Bro centrum i Råby byggt i slutet av 60-talet. Provstyckena togs från

vägg/bjälklag. Tapetbitar noterades på de utvalda styckena, vilket tyder på att

väggmaterialet var det som i huvudsak provades. Det är dock troligt att likartad

betong använts till bj älklagen.
Vid ett tidigare tillfälle hållfasthetsprovades betong från ett annat närliggande

hus byggt i samma entreprenad. Då erhölls 34 MPa tryckhållfasthet. Skillnaden

beskriver troligen spridning i det aktuella husbeståndet.

Den högvärdiga betongen härrör från ett förtillverkat väggelement,prefabvägg,

från 80-talet, som troligen legat oskyddat för regn på Sveriges Provnings- och

Forskningsinstituts provgård i Stockholm. Betongen bedöms vara mycket väl-

vibrerad och ha ett lågt vct (vattencementtal), dvs. cementpastan är mycket tät och

hård, vilket kunde verifieras då maskinbilningen gjordes i betongen vid uttagning

av provet. Cementpastan var stenliknande .
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4 Laboratorieundersökningar

4.1 Dynamiska treaxialförsök

4.1.1 Grundprincip

Dynamiska treaxialförsök är en laboratoriemetod som simulerar trafikens på-

verkan på en cylindrisk provkropp tillverkad av någon typ av material som skall

undersökas. Provet utsätts för vertikal, och horisontell belastning. Den vertikala

belastningen är både dynamisk (pulserande) och statisk medan den horisontella

endast'är av statisk karaktär. Ur försöken kan materialets mekaniska egenskaper
som styvhet och stabilitet bestämmas.

Måttet på ett materials styvhet brukar uttryckas i termer som materialets elasti-

citetsmodul eller resilientmodul (betecknad Mr) Vilken beräknas med hjälp av den

elastiska (återgående) deformation som ett material erhåller vid belastning. Mr är

en materialegenskap av stor betydelse och kan enkelt beskrivas som ett mått på

materialets lastfördelande förmåga. Att ett material har hög Mr innebär att det har

hög lastfördelande förmåga. De elastiska deformationerna vid belastning blir små

och påkänningar på underliggande lager blir låga.

Resilientmodulen utgör ingångsdata vid dimensionering av vägöverbyggnad.

Dimensioneringstabellerna i Allmän teknisk beskrivning av Vägkonstruktioner

VÄG 94 kap 35.10, bygger på att materialen i vägkroppen uppfyller vissa värden

på Mr och dessa värden redovisas i bilaga 1 till kapitel 3 i VÄG 94.
Stabilitet kan beskrivas som motstånd mot permanent deformation. Permanent

deformation kan uppstå genom omlagring och/eller nedkrossning av i materialet
ingående aggregat.

Normer eller gränsvärden för högsta tillåtna permanenta deformation för väg-

byggnadsmaterial saknas för närvarande. Strävan är dock att vägkroppen skall be-

stå av material som är både styva och stabila. Det ena ger inte automatiskt det

andra.

4.1.2 Metodbeskrivning

Provet, som antas representera ett segment av ett överbyggnadslager, placeras i en

tryckkammare där luft i övertryck simulerarintilliggande materials stöd mot

provet. Genom kraft från en elektriskt styrd hydraulcylinder utsätts provet för dels

en statisk och dels en dynamisk (pulserande) vertikal last. Den statiska lasten mot-

svarar överliggande lagers egenvikt och den dynamiska lasten simulerar påkän-

ningar genererade av trafik i form av passerandehjul.

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

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

stabilitetsegenskaper. Styvheten uttrycks som styvhetsmodul Mr vilken normalt
varierar beroende av lastens storlek, styvhetsmodulen är spänningsberoende.

Stabilitetsegenskaperna avspeglas i utvecklingen av permanenta deformationer.
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Figur 1 Principskiss Över utrustning för dynamisk treaxiell provning.

Figur 1 visar en schematisk bild av en treaxialutrustning med ett prov placerat i

s.k. treaxialkammare. Provet är inneslutet i en tunn gummistrumpa vilken, när

trycket ökas i kammaren, gör att en tryckskillnad erhålls och därmed ett statiskt

horisontellt tryck mot provets mantelyta. Kraft från hydraulcylindern förs ner till

provets överyta via en tryckstång samt en tryckplatta. Tryckstången är lagrad i

treaxialkammarens lock och kan fritt röras upp och ner. Mellan tryckstång och

treaxialkammarens lock är en deformationsgivare (LVDT) placerad. Denna regi-

strerar den elastiska och permanenta deformationen. Till utrustningen finns en

dator kopplad för styrning av testet samt insamling och lagring av samhörande

värden på antal belastningar kraft och deformation.

Den dynamiska vertikala lasten eller omräknat till dynamisk vertikalspänning

(ovdyn kraft över yta) har ökats i 8 steg från 100 kPa till 1200 kPa. Lasten har
varierats enligt en sinusformad våg med frekvensen 10 Hz utan viloperioder. Detta

snabba förlopp (belastningstid 0.1 s) motsvaras ungefär 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 är värdefullt vid studier av

permanent deformation. För bestämning av styvhetsmodul erfordras endast ett

mindre antal belastningar (100-200 st).

Varje steg har motsvarat en lastsekvens med ett visst antal belastningar och

varje ny sekvens innebär en ökning av den dynamiska vertikalspänningen. Testet

pågår till dess att alla sekvenser är genomkörda, eller till dess att uppmätt total

permanent deformation uppgår till mer än 20 mm. Därvid anses provet ha gått till

brott och testet stoppas automatiskt. En genomkörning av samtliga 8 lastsekven-

ser tar ca 6 timmar.
Provkropparna som tillverkas genom vibrering i ett lager har en diameter på

150 mm och en höjd av 300 mm. För varje materialvariant som undersökts har tre
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prover tillverkats och testats och de värden som redovisas från dynamiska treaxial-
försök är medelvärden av tre tester.

Med hjälp av den resilienta (återgående) vertikaldeformationen samt dynamisk

vertikalspänning har resilientmodulen Mr beräknats enligt formeln:

Mr=o +8
v dyn v resilient

4.2 Provberedning

4.2.1 Krossning, fraktionering och proportionering

Vid leverans till VTI bestod proverna i huvudsak av relativt stora stycken betong

(från ca 50 upp till 150 mm kornstorlek). För att åstadkomma ett material med

kornfördelningskurva motsvarande mitten av bärlagerzonen enligt VÄG 94,

(normkurva, se figur 2) har materialen krossats i laboratoriekäftkross till dess att

materialet passerat 31.5 mm sikt. Därefter har materialet delats upp i fraktionerna

O-O.25 mm, 025-10 mm, 1.0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, samt 16-31.5 mm.

Genom lämplig blandning av dessa fraktioner har prov med kornfördelning enligt

normkurvan proportionerats.

Genom detta förfarande kan resultaten från de dynamiska treaxialförsöken på

krossad betong jämföras sinsemellan och med provning på exempelvis bärlager av

krossat berg med samma kornsammansättning.

Tidigare studier av styvhet och stabilitet hos obundna vägbyggnadsmaterial

visar nämligen att kornkurvans sammansättning är av vital betydelse för resultatet.
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Figur 2 Normkurva samt gränskurvor för bärlager enligt VÄG 94.

Material med en Öppen kurva under bärlagerzonen blir instabilt men kan ha

hög styvhet, medan ett tätt material med kurva Över bärlagerzonen är,

åtminstone i torrt tillstånd, stabilt men har låg styvhet. Genom att hålla
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kornkurvan inom bärlagerzonen och nära mitten optimeras egenskaperna styvhet
och stabilitet.

4.2.2 Packningsegenskaper

Den maximala skrymdensiteten bestämdes genom packning på vibrobord enligt
metod ASTM D 4253-83 Metod 1B.

Resultatet blev som följer:

 

Betongkvalite' Max. skrymdensitet

Golv på mark 1.94 kg/dm3

Vägg/bjälklag 1.80 kg/dm3
Prefabvägg 1.79 kg/dm3

Provkropparna till treaxialförsöken packades till en skrymdensitet motsvarande

97 % av maximal. De har packats genom vibrering i utrustning av fabrikat Vibro-

compresseur.

4.2.3 Optimal vattenhalt

Optimal vattenhalt är den vattenhalt vid vilkenstörsta skrymdensiteten erhålls vid

ett visst packningsarbete. Optimal vattenhalt och maximal torr skrymdensitet

bestäms vanligen med hjälp av någon typ av normerad packningsmetod

exempelvis VVMB 36 Tung instampning . Andra metoder för bestämning av

maximal skrymdensitet förekommer t.ex. packning genom vibrering på vibrobord.

Den senare metoden är skonsammare då risken för nedkrossning av materialet är

mindre men ger ej uppgift om optimal vattenhalt eftersom packning sker i

vattenmättat tillstånd.

Någon bestämning av optimal vattenhalt har ej gjorts på de här undersökta mate-

rialen. Med ledning av en tidigare gjord undersökning på krossad betong har den

optimala vattenhalten bedömts vara ca 12.5 %. Vid tillverkning av provkroppar
till treaxförsöken har en vattenhalt motsvarande 60 % av vattenhalten erhållenvid

packning på vibrobord blandats in dvs 7.5-7.9 % räknat på torr vikt.

4.3 Sammansättning

Golv på mark: Ballasten består av okrossad natursten. Någon enstaka krossad

sten kan hittas. Förekommande cementpastakorn är mycket

poriga.

Vägg/bjälklag: Ballasten består i huvudsak av krossad natursten. Förekom-

mande cementpastakorn är täta.

Prefabvägg: Ballasten består till 90-95% av krossad natursten. Förekom-

mande cementpastakorn är mycket täta.

Ett enkelt försök till bestämning av petrografisk sammansättning har gjorts

genom att dela proven i tre grupper av material, nämligen rena cementpastakorn,

korn bestående av sten samt cementpasta och slutligen stenar utan cementpasta.

Av praktiska skäl har endast korn 2 4 mm studerats. Resultatet redovisas i tabell 1

10 VTI notat 46-1996



Tabell 1 Petrografisk sammansättning för tre prov av krossad betong.

Kornstorlek 2 4 mm.

          

Prov Cementpasta Cementpasta + Sten

Sten

Viktprocent

Golv på mark. 12% 51% 37%

Vägg/bjälklag. 17% 61% 22%

Prefabvägg. 1 3% 74% 1 3%

   

Som framgår uppvisar Prefabvägg lägst andel rena stenar och störst andel

kom av cementpasta + sten. Detta bör innebära att denna betong har starkast vid-

häftning mellan pasta och ballast.

4.4 Kulkvarnsvärde

Kulkvarnsvärdet på betongen bestämdes enligt FAS Metod 259. Kulkvarnsmeto-

den syftar till att testa de enskilda kornens styrka och nötningsbeständighet. Enligt

krav i VÄG 94 kap. 5 Obundna överbyggnadslager , får kulkvarnsvärdet på bär-

oeh förstärkningslagermaterial inte överstiga 30. Om bärlagret dessutom under

byggtiden skall trafikeras får kulkvarnsvärdet inte överstiga 18.

Bestämning av kulkvarnsvärdet har utfallit enligt följande:

 

Betongkvalité Kulkvarnsvärde

Golv på mark 52.2

Vägg/bjälklag 36.6

Prefabvägg 25.8

Som framgår är det endast material Prefabvägg som klarar nuvarande krav på

kulkvarnsvärde i VÄG 94.
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5 Resultat

5.1 Resilientmodul

I figur 3 redovisas resilientmodulen (Mr) som funktion av summa huvudspän-

ningarl. Den grova linjen i figuren representerar ett normmaterial bestående av

bergkrossmaterial med kornsammansättning enligt figur 2.

 

Resilientmodul

Bärlagergrus av krossad betong jämfört med bärlagergrus av krossat berg

600 7:21

500 a ?gi

 

*Skärlunda krossat 0-32 mm

Pretab-vägg Hög hállfasthet

-vta-vGolv på mark Lág hálltasthet

+Väggl- bjátklag Medelhállf.
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Figur 3 Resilientmodul som funktion av samma huvudspänningar. Tre varian-

ter av krossad betong samt ett bergkrossmaterial.

Resultaten visar att material tillverkad av betong Golv på mark har lägre mo-

dul än referensmaterialet. Dessutom har brott (överskriden max permanent defor-

mation) erhållits redan på nivån summa huvudspänning (D = 1000 kPa. (motsvarar

här en dynamisk vertikalspänning på 600 kPa).
Material av betong Prefabvägg samt Vägg/bjälklag har båda högre modul

än referensmaterialet och speciellt material Vägg/bjälklag . Undantag endast för

de allra högsta spänningsnivåerna där referensmaterialet har de högsta modulerna.

Prefabvägg har gått till brott på nivån (I) = 1200 kPa medan referensmateria-

let och Vägg/bjälklag båda gått till brott på denhögsta provade nivån 1600 kPa

(motsvarar här en dynamisk vertikalspänning på 1200 kPa).

5.2 Permanent deformation

Resultatet av uppmätt permanent deformation för de olika varianterna av krossad

betong redovisas i Figur 4 tom. 7. I figur 7 redovisas uppmätt permanent defor-

mation för normmaterialet.

 

l Mr beräknas med hjälp av den dynamiska vertikalspänningen men anges ofta vid treaxialförsök

som funktion av summa huvudspänningar (CD). (D = summa vertikalspänning + 2 x

horisontalspänningen.
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Uppmätt permanent deformation
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Figur4 Uppmätt permanent deformation vid treaxialfo'rso'k på material av

krossad betong, Golv på mark .

Den ojämförligt största permanenta deformationen har uppmätts på prov av

material Golv på mark . Detta material går till brott på spänningsnivå (dynamisk

vertikalspänning) 600 kPa efter ca 40 000 belastningar.

Prefabv'agg uppnår brottgränsen på nivå 800 kPa efter ca 40 000 belastningar

medan Vägg/bjälklag går till brott på nivå 1 200 kPa efter ca 1 500 belastningar.

Normmaterialet av krossat berg går till brott på nivå 1 200 kPa efter ca 7 000

belastningar.
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Figur 5 Uppmätt permanent deformation vid treaxialfo'rso'k på material av

krossad betong, Prefabvägg .
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Figur 6 Uppmätt permanent deformation vid treaxialförso'k på material av

krossad betong, Vägg/bjälklag
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Figur 7 Uppmätt permanent deformation via' treaxialförsök på material av

krossat berg, normmaterial

När det gäller motstånd mot permanent deformation är alltså Materialet

Vägg/bjälklag jämförbart med normmaterialet medan material Prefabvägg är

något sämre. Material Golv på mark är betydligt sämre än de övriga.

6 Utvärdering
Ett huvudsyfte med denna undersökning var att söka samband mellan cylinder-

tryckhållfasthet bestämd på utborrade borrkärnor av betong samt resilientmodul

bestämd på cylindriska provkroppar tillverkade av krossad betong. Vid rivning

finns behov av enkla metoder för att bedöma de ingående materialens kvalité och

möjliga användningsområde. För betong kan bl.a. bestämning av cylindertryck-

hållfasthet vara en sådan metod. Tre olika kvalitéer av konstruktionsbetong har

undersökts med tre klart olika cylindertryckhållfastheter nämligen Golv på mark

(7 MPa), Vägg/bjälklag (30 MPa) samt Prefabvägg (73 MPa). Resultaten från

bestämning av resilientmodul visar att den högsta modulen har erhållits på prover

av material Vägg/bjälklag , alltså inte det material som har visat den högsta

cylindertryckhållfastheten. Materialet med den lägsta tryckhållfastheten har

emellertid också den lägsta resilientmodulen.

Resultatet från denna undersökning visar att det finns ett visst samband mellan

cylindertryckhållfasthet och resilientmodul bestämd genom dynamiska treaxial-

försök, men att detta samband kanske ej är så starkt att ett värde på tryckhållfast-

het hos betong direkt kan översättas till en resilientmodul hos den krossade pro-

dukten av samma betong. Cylindertryckhållfasthetsvärdet bör dock kunna ge en

vägledning om vilka egenskaper som kan förväntas av den krossade produkten om

den används till ett obundet lager i en vägkonstruktion. Resultaten från denna
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undersökning kan tolkas så, att material med tryckhållfasthet på 10 MPa och där-

under ej är lämpliga att använda för framställning av material till bär- och för-

stärkningslager. Sådant material kan istället t.ex. användas för underbyggnad eller

skyddslager. Material med tryckhållfasthet på 30 MPa och däröver är lämpligt för

tillverkning av bär- och förstärkningslager. Material med tryckhållfasthet mellan

10 och 30 MPa ligger ännu så länge i en gråzon. Här behövs ytterligare studier av

sambandet cylindertryckhållfasthet/resilientmodul för att gaffla in praktiskt an-
vändbara gränsvärden.

l 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.

0 dessa skall vara volvmbeständiga och får inte visa tendenser till sönderfall.

  

I kapitel 1 Gemensamma förutsättningar avsnitt 1.3.4 Hygien, hälsa och

miljö kan läsas:

Restprodukter som t. ex. slagg får 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 ur bla. bärförmåga-, 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 vad gäller ovan uppräknade egenskaper.

Som referens eller normmaterial har valts ett material av krossat berg vilket

innebär att jämförelsen för betongens del blir mycket tuff speciellt när det gäller

stabilitetsegenskaperna.

Bärförmågan hos ett material beskrivs av materialets resilientmodul, och vad

som sägs i VÄG 94 är att restprodukter måste ha lika bra modulvärde (läs bärför-

måga) som det material de skall ersätta. Resultaten av modulbestämningarna på

krossad betong har här därför jämförts med resultaten från motsvarande provning

på material av krossat berg. Som framgår av figur 3 så har materialen

Vägg/bjälklag och Prefabvägg minst lika god bärförmåga som material av

krossat berg och uppfyller därmed kravet om minst lika goda egenskaper i detta

hänseende. Med materialet Golv på mark är det sämre, eftersom detta har lägre

modul än krossat berg.

Visserligen har normmaterialet högre modul än Vägg/bjälklag vid de allra

högsta spänningsnivåerna ( Prefabvägg och Golv på mark har gått till brott
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tidigare), men dessa höga spänningsnivåer blir normalt aldrig aktuella i en väg-

kropp i bär- och förstärkningslager och behöver alltså inte innebära diskvalifice-

ring av betongen. Relevanta spänningsnivåer i detta sammanhang (summa

huvudspänningar) kan sägas vara alla under 1000 kPa.

Ett obundet materials styvhet och stabilitet beror av en rad faktorer, exempelvis

kornfördelning, de enskilda kornens hållfasthet och kornens form (krossnings-

grad). Material av krossad betong blir extra komplicerat på grund av den hetero-

gena sammansättningen hos enskilda korn. Vissa korn består av enbart sten andra

av sten + cementpasta och vissa av enbart cementpasta. Styvhetsegenskaperna hos

den krossade betongen beror således av cementpastans kvalité likaväl som bal-

lastens samt vidhäftningen dem emellan. Tryckhållfastheten styrs huvudsakligen

av cementpastans kvalité och häri ligger sannolikt orsaken till det icke helt en-

tydiga sambandet mellan cylindertryckhållfasthet och resilientmodul.

Ett materials stabilitetsegenskaper beskrivs av materialets motstånd mot perma-

nent deformation vid upprepad belastning. Den uppmätta permanenta deforma-

tionen vid treaxförsök på proven av krossad betong samt på normmaterialet har

redovisats i figur 4 tom. 7. Som framgår har materialet Golv på mark den

sämsta stabiliteten och uppnår gränsen för största tillåtna permanenta deformation,

20 mm, redan efter ca 40 000 belastningar på spänningsnivå 600 kPa dynamisk

vertikalspänning ( motsvarar här summa huvudspänningar (I) = 980 kPa). Prefab-

vägg uppnår brottgränsen på nivå 800 kPa (CD = 1180 kPa) efter ca 40000

belastningar medan Vägg/bjälklag går till brott på nivå 1200 kPa (CD =

1580 kPa) efter ca 1500 belastningar. Normmaterialet av krossat berg går till brott

på nivå 1200 kPa efter ca 7 000 belastningar. Som normmaterial har här valts ett

bergkrossmaterial. Om istället ett naturgrus med gradering enligt normkurva valts

(också godkänt enl VÄG 94) hade även Prefabvägg haft lika bra stabilitetsegen-

skaper som normmaterialet.

Om uppnådd permanent deformation vid en avslutad lägre spänningsnivå

studeras, exempelvis efter 100 000 belastningar på 600 kPa-nivån, kan konstateras

att här har Golv på mark redan gått till brott, Prefabvägg har uppnått en defor-

mation på 12,5 mm och Vägg/bjälklag ca 4 mm. Motsvarande värde för norm-

materialet är 7,5-8 mm.

Vid lägre spänningsnivåer kan material av krossad betong alltså vara stabilare

än motsvarande av bergkross. Vid högre spänningsnivåer ökar dock deforma-

tionen betydligt snabbare i betongkross än i bergkross, en observation som också

gjorts tidigare vid liknande studier av VTI (VTI notat nr 1-1996) Den snabbare

tillväxten i permanent deformation vid höga spänningsnivåer beror sannolikt på en

begynnande nedkrossning av förekommande cementpastakorn vilket leder till

ökad omlagring och materialvandring.

Det kan således konstateras att det inte heller mellan tryckhållfasthet och stabi-

litet (permanent deformation) råder ett klart samband för de här provade betong-

krossmaterialen, däremot mellan styvhet och stabilitet. Det är dock endast material
Vägg/bjälklag som i både styvhet och stabilitet fullt motsvarar normmaterialet.

Värt att observera i detta sammanhang är att samtliga prover till treaxförsöken

ej har lagrats och de har vid inpackningen haft en relativt låg vattenhalt (ca 60%

av optimal). Enligt finska erfarenheter från återanvändning av krossadbetong som

bär- och förstärkningslager finns en påtaglig efterbindningseffekt hos materialet.
För att snabbare aktivera denna effekt bör, enligt de finska erfarenheterna, mate-
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rialet vattnas rikligt i samband med utläggning och packning och även i flera dagar

(upp till en månad) efter avslutad packning.

Det är rimligt att anta att ett motsvarande förfarande vid tillverkning av prov-

kroppar till treaxprovning och provning efter förslagsvis en månads lagring skulle

haft en gynnsam inverkan på både styvhet och stabilitet hos betongen.

Ytterligare ett krav i VÄG 94 när det gäller material till bär- och förstärknings-

lager är storleken på kulkvarnsvärdet. Som tidigare beskrivits får detta inte
överstiga 30. Av de här provade materialen är det endast Prefabvägg som klarar

detta med kulkvarnsvärde på 25,8. Som jämförelse kan ställas normmaterialet av

bergkross som har ett kulkvarnsvärde på 6,7.
Kulkvarnsmetoden är ursprungligen framtagen för valav lämpligt stenmaterial

till slitstarka och nötningsbeständiga beläggningar och applicerbarheten som

metod för kvalitetsbestämning av material till obundna överbyggnadslager har

ibland ifrågasatts. Metoden beskriver en mekanisk egenskap som kanske för ett

material till obundet vägbyggnadsmaterial ej är så betydelsefull.

Material som t.ex. krossad betong har många gånger svårt att klara kraven på

kulkvarnsvärde eftersom många av kornen består av cementpasta och dessa korn

nöts ner relativt lätt. Trots högt kulkvarnsvärde kan dessa material visa goda resul-

tat både när det gäller styvhet och stabilitet.

7 Slutsatser

Erfarenheterna från detta försök visar att värden på cylindertryckhållfasthet för ut-

borrade kärnor av betong ej kan ge ett säkert mått på egenskaper som styvhet och

stabilitet hos en krossad och packad produkt av samma betong. För att säkert

kunna fastställa dessa mekaniska egenskaper hos den krossade produkten krävs

någon form av belastningsförsök, antingen i fält genom fullskaleförsök och någon

typ av plattbelastningsförsök (statiskt eller dynamiskt) eller i laboratorium genom

treaxialförsök.
Cylindertryckhållfastheten ger dock värdefull information genom att en grov

uppskattning om materialets användbarhet erhålls. Utifrån resultaten från denna

undersökning, som visserligen är mycket begränsad, kan rekommenderas att be-

tong med en cylindertryckhållfasthet på 10 MPa och därunder bör undvikas att an-

vända till framställning av bär- och förstärkningslagermaterial. Om tryckhållfast-

heten däremot är 30 MPa och däröver bör materialet kunna vara lämpligt till sådan

användning. Osäkerhet råder fortfarande om egenskaperna hos betong med tryck-

hållfasthet mellan 10 och 30 MPa.
Cylindertryckhållfastheten verkar dock ge en viss uppfattning om det krossade

materialets kulkvarnsvärde. För att klara kravet om kulkvarnsvärde under 30 krävs

förmodligen en betong med tryckhållfasthet på 70 MPa och däröver.

Om som i denna studie bärlagergrus av bergkross väljs som normmaterial

gäller följande:

0 Två provade betongkvalitéer, Prefabvägg och Vägg/bjälklag , har lika hög

eller högre resilientmodul som normmaterialet vid rimliga spänningsnivåer.

0 En betongkvalité, Vägg/bjälklag , har lika bra stabilitetsegenskaper som

normmaterialet även vid höga spänningsnivåer.
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Om istället bärlagergrus av okrossat naturgrus valts som normmaterial hade

både Prefabvägg och Vägg/bjälklag haft lika bra stabilitet som normmaterialet

och beträffande resilientmodulen (styvheten) så hade resultatet blivit det samma
som vid jämförelse med bergkross.

Detta sammantaget innebär alltså att det här provade materialet Prefabvägg

(tryckhållfasthet 73 Mpa) klarar alla krav på bär- och förstärkningslager i VÄG

94. Materialet Vägg/bjälklag (30 Mpa) klarar alla krav utom kulkvarnsvärdet,
medan Golv på mark (7 Mpa) är underkänt i alla avseenden, både vad gäller

styvhet och stabilitet samt kulkvarnsvärde.

8 Fortsatt FoU

För att ytterligare öka kunskaperna om mekaniska egenskaper hos krossad riv-

ningsbetong bör fler varianter testas med avseende på tryckhållfasthet, styvhet och

stabilitet samt kulkvarnsvärde. Samtidigt bör andra egenskaper som t.ex. bal-

lastens sammansättning studeras, allt för att samla erfarenhet Och kunskap.

En intressant och säkerligen betydelsefull egenskap som hittills i Sverige inte

alls tagits i beaktande är materialets förmåga till efterhydratisering. Här behövs

ytterligare forskning, dels om lagringstidens och dels om vattenhaltens betydelse i

sammanhanget samt samverkan dem emellan.

För att studera materialets uppförande i en vägkonstruktion under verkliga för-

hållanden med inverkan av trafik och klimat, vore det ytterst värdefullt att under

kontrollerade förhållanden utföra ett fullskaleförsök på provsträckor med krossad

betong av varierande uppbyggnad tillsammans med en konventionellt byggd refe-

renssträcka.
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