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1 Bakgrund
VTI har under senare tid (1995 och 1996) utfört studier av krossad rivningsbetong

i syfte att utröna möjligheten att använda betongen som ersättning för jungfruligt

berg- och naturgrus till bär- och förstärkningslager i gator och vägar. Frågan är

intressant då Kretsloppspropositionen, antagen av riksdagen 1993, slår fast att

samhällets nuvarande materialhantering inte är hållbar. Den är enkelriktad - dvs.

den går från utvinning av råvara till deponering av avfall. För en hållbar ut-

veckling krävs en mer cyklisk materialhantering - ett kretsloppssamhälle. Som ett

led i att skapa ett sådant införs därför en lag om s.k. producentansvar vilket inne-

bär skyldighet för producenter att se till att avfallet från de varor som de tillverkar,

återanvänds, återvinns eller omhändertas på ett för miljön mest skonsamt sätt.

Lagen omfattar även byggbranschen och därför har dess kretsloppsråd satt som

mål att branschen i Sverige år 2000 ska kunna återvinna 50 % av allt sitt

restmaterial.

För att nå detta mål krävs forskningsinsatser på många områden, rivnings-

teknik, maskinutveckling, lagrings- och distributionstekniker för återvinning och

återanvändning av sekundära eller icke konventionella material.

En viktig fråga är de funktionella egenskaperna hos materialen och när det

gäller material till vägbyggnad finns kraven på funktionella egenskaper fastställda

i VÄG 94. För obundna material gäller att de skall vara styva, stabila, permeabla

samt beständiga. Funktionella egenskaper kan studeras i laboratorium t.ex. genom

dynamiska treaxialförsök och i fält genom fallviktsmätningar.

I detta notat beskrivs en undersökning av funktionella egenskaper hos en

krossad betong, vilken använts som bär- och förstärkningslager i en mindre till-

fartsväg samt parkeringsplats till en av McDonalds hamburgerrestauranger. Fält

och laboratorieundersökningar har utförts och resultaten från undersökningarna

ställs mot kraven i VÄG 94 Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktioner .

2 Uppdrag
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) har av McDonalds fått i upp-

drag att göra en utredning av vägtekniska egenskaper hos krossad rivningsbetong,

vilken använts som bär- och förstärkningslager i tillfartsvägar samt parkeringsytor

vid en restaurang i kvarteret Elstolpen i Västerås. Materialet har tillverkats av riv-

ningsbetong från kvarteret Mimer i Västerås.

Projektet har finansierats av nämnda restaurangkedja kompletterat med medel

från KFB, eftersom VTI även har ett uppdrag från KFB att dels påbörja material-

och metodstudier för restprodukter, dels sammanställa en rapport över kunskaps-

läget i Sverige avseende återanvändning av restprodukter och sekundära, minerali-

ska material, som kan användas vid byggande av vägar och gator.
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Krossning av rivningsbemng. Kvarteret Mimer i Västerås.

3 Överbyggnadskonstruktion
Den aktuella överbyggnaden varierar något men konstruktionen består i huvudsak

av följande lager nerifrån och upp, 20 cm tätningslager av krossad betong med

kornfördelning 0 - 18 mm, 30 - 60 cm förstärkningslager av krossad betong med

kornfördelning 0 - 100 mm samt 10 cm bärlager av krossadbetong 0 - 75 mm.

Ett slitlager av asfaltbetong täcker dessa material.

Fiberduk på terrass förekommer i vissa delar. Undergrunden består av lera,

vilken närmast markytan har i a' 2 meter torrskorpa.

4 Gjorda undersökningar
l. Bärighetsmätning med fallviktsdeflektometer FWD 81. Mätningen utförd på

obundet bärlager efter packning och justering. Belastning 30 kN.

2. Bestämning av kornfördelningskurva, optimal vattenhalt och maximal skrym-

densitet på uttaget prov av krossad betong.

3. Dynamisk treaxiell provning på laboratorieinpackade cylindriska provkroppar
av krossad betong.

4. Bestämning av kulkvarnsv'arde.

5 Resultat

5.1 Fallviktsmätningar

Provbelastning med VTl:s fallviktsdetlektometer FWD 81 har utförts i 22 punkter

på den slinga som utgör infart från väg 67 (Bergsslagsvägen) samt passage runt

restaurangbyggnaden. Vidare har provbelastning utförts i 6 punkter på

parkeringsytan intill restaurangen.
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Fallviktsmätning är en metod att i fält mäta styvheten (bärigheten) hos en väg-

konstruktion. Metoden går i korthet ut på att en vikt får falla på en cirkulär platta,

vilken ligger an mot den markyta som skall studeras. I centrum av plattan samt på

några (5 st) olika avstånd från centrum finns givare placerade för registrering av

vertikalrörelser. När vikten faller mot plattan registreras plattans samt markens

elastiska nedsjunkning i de punkter där givarna placerats. Nedsjunkningen blir

givetvis störst i centrum och avklingar med stigande avstånd från centrum. På så

sätt erhålls en så kallad sjunktratt och denna sjunktratt är karaktäristisk för kon-

struktiOnens styvhet. Med kännedom om de i konstruktionen ingående lagren samt

deras tjocklek kan de olika lagrens styvhet uttryckt som E-modul beräknas med

hjälp av datorprogram.

I tabell 1 redovisas beräknade E-moduler för lagretav krossad betong utifrån

gjorda fallviktsmätningar. Beräkningarna har gjorts enligt två olika metoder.

Tabell 1 E-moduler för krossad betong beräknade från fallviktsmätningar med

hjälp av datorprogrammet CHEVRON enl. metod IT3E4 (1) samt

       

ITERCHEV (2).

Slingan Slingan P-Qlats P-Qlats

22 punkter 22 punkter 6 punkter 6 punkter

E-modul enl. E-modul enl. E-modul enl. E-modul enl.

metod 1 metod 2 metod 1 metod 2

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

Medelvärde 140 143 130 138

Standardavv. 28 28 49 60

Min. 87 88 70 70

Max. 187 189 197 224

     

Som framgår av resultaten i tabell 1 uppgår den beräknade E-modulen för

lagret av krossad betong, uttryckt som medelmodul, till ca 130 - 140 MPa, vilket

är ett relativt lågt värde för bär- och förstärkningslager. Värden på 250 MPa och

upp mot 400 - 450 MPa är vanliga för packade lager av välgraderat bergkross-

eller naturmaterial.

5.2 Kornfördelning

Resultatet från kornstorleksanalysen av uttaget prov från vägen visas i figur 1. I

figur 2 visas siktkurvan för material < 31,5 mm, vilket använts vid samtliga labo-

ratorieprovningar.
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Figur 1 Kornfo'rdelningskurva för krossad betong 0-100 mm från kv. Mimer i

Västerås + gränskurvorfo'r bärlagergrus enl. VÄG 94
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Figur 2 Kornfo'rdelningskurva för krossad betong < 31,5 mm. Den prickade

kurvan representerar en normalkurva vilken ligger mitt i zonen för

godkänt bärlagergrus enl VÄG 94.

5.3 Optimal vattenhalt

Optimal vattenhalt har bestämts genom tung instampning (modifierad VVMB 36).

Provvolym = 2130 cm3, max stenstorlek 31,5 mm. Resultatet blev 11,2 % av torrt

material.
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5.4 Maximal skrymdensitet

Maximal skrymdensitet har bestämts genom tung instampning (modifierad
VVMB 36). Densiteten är 1,89 kg/dm3.

5.5 Sammansättning

För att undersöka sammansättningen hos det uttagna provet av krossad betong

gjordes en enkel uppdelning av materialet i rena cementpastakorn, cementpasta +

sten samt rena ballastkorn. Dessutom separerades kom av tegel, blåbetong och

övrigt. I övrigt ingår material såsom trä, plast, och metall. Endast korn 2 4 mm har

beaktats.

Resultatet redovisas i tabell 2 och det framgår att materialet består av ca 92 %

betong och ca 8 % övrigt. I samband med utläggningen av den krossade betongen

noterades dessutom förekomst av upp till halvmeterslånga bitar av armeringsjärn

samt vissa större stycken av tegel och trä.

Tabell 2 Sammansättning av betongfrån kv. Mimer i Västerås.

           

Innehållsanalys

l
Provmängd: 1138 g

1
Cement/bruk: 370 9 32.4%

Cement + sten: 321 9 28.0%
Sten - ballast: 363 9 31.7%
Tegel o. Iikn.: 69 g 6.0°/o

BILMtong: 4 g 03%
Övrigt: 17 15%

Summa: 1143 g 100.0%

      

5.6 Kulkvarnsvärde

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

Kulkvarnsvärdet är ett mått på materialets slitstyrka och hållfasthet och det har ur-

sprungligen tagits fram för att hitta stenmaterial som ger slitstarka beläggningar

med motståndskraft mot dubbslitage.

I VÄG 94 har metoden anammats även för material till obundna lager genom

att VÄG 94 föreskriver att godkänt material till bär- och förstärkningslager ej får

ha ett kulkvarnsvärde som överstiger 30.

Den krossade betongen från kvarteret Mimer har ett kulkvarnsvärde på 29.7

och är alltså med liten marginal godkänt.

5.7 Dynamiskt treaxialförsök

Dynamiska treaxialförsök är en laboratoriemetod, som simulerar trafikens på-

verkan på en cylindrisk provkropp. Provet utsätts för vertikal och horisontell be-

lastning. Den vertikala belastningen är både dynamisk (pulserande) och statisk

medan den vertikala endast är av statisk karaktär. Genom försöken kan materialets

mekaniska egenskaper, 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
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en materialegenskap som har stor betydelse, och den 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 påkänningarna på underliggande lager blir låga.

Resilientmodulen utgör ingångsdata vid dimensionering av vägöverbyggnad.

Dimensioneringstabellerna i Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktioner

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

på Mr. 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 ingående
aggregat i materialet.

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 både är styva och stabila. Det ena ger inte automatiskt det

andra.

Metodbeskrivning

Provet, som antas representera ett segment av ett överbyggnadslager, 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 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 passerande hjul.

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

orsakade av pålagdlast ger uppgifter om det provade materialets styvhets- och sta-

bilitetsegenskaper. Styvheten uttrycks som styvhetsmodul Mr vilken normalt

varierar beroende på lastens storlek. Styvhetsmodulen är spänningsberoende. Sta-

bilitetsegenskaperna avspeglas i utvecklingen av permanenta deformationer.
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Figur 3 Visar en schematisk bild av

en treaxialutrustning med ett prov

placerat i s.k. treaxialkammare. Pro-

vet är inneslutet i en tunn gummi-

strumpa, vilken genom att den är helt

lufttät, gör att när trycket i kammaren

ökas erhålls en tryckskillnad mellan

in och utsida och därmed också ett

statiskt horisontellt tryck mot provets

mantelyta. Kraft från hydraul-

cylindem förs ner till provets överyta

via en tryckstång samt en tryckplatta.

Tryckstången är lagrad i tre-

axialkammarens lock och kan fritt

röras upp och ner. Mellan tryckstång

och treaxialkammarens lock är en

deformationsgivare (LVDT) place-

rad. Denna registrerar den elastiska

och permanenta deformationen.

  

Dcformations-

givare (LVDT)

 

 

 

 

   

   

O-rings -
tätning

Plcxiglas -
cylinder

Gummi -

membran

     

Figur 3 Principskiss över utrust- Till utrustningen finns en dator kopp-

ning för dynamisk tre- lad för styrning av testet samt insam-

axiell provning. ling och lagring av samhörande vär-

den på antal belastningar kraft och

deformation.

Den dynamiska vertikala lasten eller omräknad till dynamisk vertikalspänning

(O'den 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 per-

manent 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 last-

sekvenser tar ca 6 timmar.

Provkropparna, som tillverkas genom vibrering i ett enda lager, har en diameter

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

axialförsök är medelvärden av tre tester.

Med hjälp av den resilienta (återgående) vertikaldeformationen samt den

dynamiska vertikalspänningen har resilientmodulen Mr beräknats enligt formeln:

Mr=0' +8
v dyn v resilient
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I figur 4 redovisas resilientmodulen för krossad betong samt för två varianter av

konventionella bärlagermaterial, nämligen ett bergkrossmaterial och ett naturgrus.

Dessa material har en kornstorleksfördelning som motsvarar en normalkurva

dvs. en kurva mitt i bärlagergruszonen i VÄG 94, och den är alltså något mera

Öppen än kurvan för den krossade betongen (se fig. 2).
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Figur 4 Resilientmodul som funktion av summa huvudspänningar för krossad

betong samt bergkross och naturgrus.

Som framgår av resultaten i figur 4 har materialet av krossad betong lika hög

och till och med något högre resilientmodul än material av bergkross eller natur-

grus. Styvheten i den krossade betongen är alltså lika bra som i bergkross eller na-

turgrus, åtminstone upp till spänningsnivåer (summa huvudspänning) på

1200 kPa.
I figur 5 redovisas den vid treaxialförsöken uppmätta permanentadeforma-

tionen för krossad betong. Som tidigare nämnts saknas f.n. gränsvärden och härtill

kopplade provningsmetoder för största tillåtna permanenta deformation för väg-

byggnadsmaterial. VTI har emellertid för sina treaxialförsök satt en brottgräns

för permanent vertikaldeformation på 6 % och eftersom de här testade provkrop-

parna har en höjd på 300 mm, innebär detta en tillåten vertikaldeformation på

18 mm vilken praktiskt har avrundats till 20 mm.
I figur 6 redovisas motsvarande resultat från mätning på material av krossat

berg. En jämförelse av resultaten i figur 5 och 6 visar, att den krossade betongen

är lika stabil och vid lägre belastningar till och med något stabilare än bergkross.

Den permanenta deformationen växer till långsammare i betongen än i bergkross-

materialet. När den högsta belastningsnivån startar har betongen uppnått en defor-

mation av ca 8 mm, medan motsvarande värde för bergkross är ca 13 mm. På den

högsta belastningsnivån tilltar dock den permanenta deformationen snabbare i

betongmaterialet än i bergkrossmaterialet och 15 mm permanent deformation upp-

nås med båda materialen efter ca 2000 belastningar. Brottgränsen 20 mm perma-
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nent deformation uppnås i betongen efter ca 5500 belastningar och i bergkross

efter ca 9000 belastningar.
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Figur5 Ackumulerad permanent defarmation som funktion av antal belast-

ningar och belastningsnivå för krossad betong. (Sifrorna för belast-

ningsnivå anger dynamisk vertikalspa'nning Över statisk horisontal-

spänning.)
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Figur6 Ackamulerad permanent deformation som funktion av antal belast-

ningar och belastningsnivå fo'r krossat berg. (Sifrorna för belast-

ningsnivä anger dynamisk vertikalspänning över statisk horisontal-

spänning.)

6 Sammanfattning och slutsatser
I VÄG 94 kapitel 1 avsnitt 1.3.4 slås fast att andra material än jungfruliga av berg

och naturgrus får användas vid vägbyggnad, om det kan påvisas att de

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

beständighetssynpankt som de material de ersätter

Föreliggande undersökning av den krossade rivningsbetong från kvarteret

Mimer i Västerås, vilken använts som bär- och förstärkningslager i trafikytor vid

McDonalds restaurang i kvarteret Elstolpen, visar att betongen vid normala trafik-

belastningar har lika goda styvhets- (bärförmåga) och stabilitetsegenskaper som

motsvarande material av krossat berg. Även vad gäller kulkvarnsvärde klarar be-

tongen uppställda krav i VÄG 94.
Fältmodulerna bestämda genom fallviktsmätning är dock låga jämfört med

motsvarande normalvärden för bär- och förstärkningslager av bergeller natur-

grus. Den beräknade styvhetsmodulen uppgår för betongens del till ca 130 -

140 MPa medan ett normalvärde för bär- och förstärkningslager som uppfyller

kraven i VÄG 94 kan sägas vara 250 MPa - 450 MPa beroende på krossningsgrad

och kornfördelning. Förklaringen till den låga modulen hos betongen är sannolikt

otillräcklig packning. Med tiden kommer dock packningsgraden, genom konsoli-

dering och trafikens efterpackning, att öka och därmed kommer också fältmodulen
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(styvheten) att öka. Dessutom kan sannolikt även en viss hydraulisk bindning för-

väntas, vilken ytterligare kommer att öka styvheten i betonglagret.

Konstruktionen kommer ej heller att utsättas för någon stor belastning eftersom

trafiken i allt väsentligt kommer att bestå av personbilar. Därför kommer den

relativt låga styvhetsmodulen ej att ha någon större praktisk betydelse.

Enligt finska erfarenheter (Lohja Rudus) av krossad betong bör denna vattnas

rikligt i samband med packning dels för att underlätta själva packningsarbetet,

dels för att snabbare få igång hydratiseringen. Bevattning kan fortgå flera dagar

och upp till en månad. Efter en månads lagring under daglig bevattning kan en

trefaldig styvhet uppnås i betongen jämfört med konventionell ballast. Tack vare

detta anser man att erforderlig tjocklek hos obundna lager av krossad betonglçan

minskas till hälften.

Redovisad undersökning och tidigare laboratorieundersökningar vid VTI av

mekaniska egenskaper hos krossad betong, har endast omfattat prov med en

vattenhalt motsvarande 60 % av optimal vattenhalt, vilket innebär ganska torra

material. Här behövs ytterligare forskningsinsatser för att utröna vattnets inverkan

på betongens bindande egenskaper.

Prismässigt har betongen i detta fall varit konkurrenskraftigt gentemot

naturgrus. Enligt entreprenören (SKANSKA) skulle ett grusmaterial kostat ca 40-

45 kr/m2 utlagt medan priset för den krossade betongen endast var 25 kr/m2 utlagt.

Detta pris utgjorde dock endast transportkostnad. Betongen kostade inget.

De ekonomiska incitamenten för återanvändning av restprodukter kommer att

radikalt förändras from. 1/1 1998 då sannolikt en deponiskatt på mer än

200 kr/ton kommer att införas. Till detta kan läggas en deponiavgift som fn. upp-

går till minst 100 kr/ton. Detta sammantaget gör att det är rimligt att anta att priset

för deponering av avfall i framtiden kommer att ligga på minst 350 kr/ton. För be-

tongens del innebär detta, eftersom densiteten för betong är ca 2,3-2,4 kg/dm3, att

kostnaden i framtiden för att deponera betong kommer att uppgå till minst 800

kr/m3. Sannolikt är siffran lågt beräknad.
Krossad rivningsbetong är i Sverige ett nytt och hittills obeprövat material i an-

läggningssammanhang medan återanvändningen av betong i vissa andra

europeiska länder uppgår till 70-80 %. Holland, Tyskland och Danmark är

exempel på länder, som ligger långt framme när det gäller återvinning av bygg-

och rivningsavfall. Den i Sverige föreslagna deponiskatten kommer att bidra starkt

till ett ökande intresse för återvinning av olika typer av slagger, askor samt riv-

ningsmaterial såsom betong och tegel. För att möta och stödja detta intresse krävs

ytterligare forskning och utveckling på flera områden, t.ex. miljöpåverkan, riv-

nings- och hanteringsteknik, egenskapsvärdering samt presentation av tekniska

krav och anvisningar.
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