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FÖRORD

Föreliggande litteraturstudie har gjorts på uppdrag

av projekt Kol-Hälsa-Miljö (KHM). Inom projektet har

även gjorts laboratorie- och provvägsförsök, som del-

vis bekostats av vägverket, jfr VTI Meddelanden 286

och 296. Flygaska som beståndsdel i cement och be-

tong faller utanför ramen av denna utredning. Vidare

bortses från eventuella miljöeffekter. Dessa aspek-

ter behandlas inom andra KHM-delprojekt.

Peet Höbeda
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Användning av koleldningens restprodukter vid

vägbyggnad

av Peet Höbeda
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

A. FLYGASKA FRAN KOLPULVERELDNING

Stora mängder flygaska faller som restprodukt i

länder med kolbaserad energiproduktion. I Västeuropa

har merparten av flygaskan utnyttjats inom cement-

och betongindustri, vägbyggnad m m, medan använd-

ningen varit tämligen liten i USA. En intensifierad

forskning har dock igångsatts i sistnämnda land.

A.l Kemiska och fysikaliska egenskaper

 

Kolkvalitet, variationer i förbränningsteknik,

förekomst av rökgasrening, hantering m m påverkar

i hög grad flygaskans egenskaper. Flygaskan består

huvudsakligen av sfäriska, porösa korn av siltstor-

lek. Materialet är till stor del i glasfas. Korn-

och skrymdensiteterna variera inom vida gränser.

Kemiskt sett kan man skilja mellan flygaskor här*

stammande från bituminöst kol med höga halter ki-

selsyra och aluminiumoxid och flygaskor från lig-

nit eller subbituminöst kol och som har höga hal-

ter kalk och sulfat. Flygaskor från bituminöst kol

måste i regel tillsättas kalk för att binda och

 

benämns därför puzzolaniska, medan askor från t ex

lignitkol även kan reagera utan kalktillförsel och

därför benämns hydrauliska. Någon skarp gräns

 

finns dock inte mellan dessa två typer och många

puzzolaniska flygaskor kan efter längre tid få god

hållfasthet även utan kalkstillsats. De bindande
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egenskaperna beror förutom på kemisk sammansätt-

ning på kornstorlek och halt oförbränt kol. Dess-

utom inverkar faktorer som andel material i glasfas,

halter fri kalk och sulfat, summan av halter kisel-

syra och aluminiumoxid m m. Våtdeponerad lagunaska

får försämrad bindförmåga.

A.2 Vägtekniska egenskaper

 

De porösa, relativt jämnstora kornen i flygaskan

gör att materialet får fjädrande egenskaper, vilket

försvårar packning. Statisk elektricitet kan t o m

inverka vid helt färskt material. Flygaskor är olika

känsliga för packningsvattenkvot, en färsk siloaska

har i regel en väldefinierad optimal vattenkvot,

medan en lagunaska kan packas över ett ganska stort

vattenkvotområde. Packningen bör ske i relativt

tunna lager och ej med alltför tunga vältar. Både

gummihjulsvältar och vibrerande vältar har givit

tillfredställande resultat.

Permeabiliteten hos flygaska är låg vid god packning

och kan minska med tiden beroende på självbindningen.

Trots den låga permeabiliteten har flygaska ofta '

goda utläggningsegenskaper och är - inom vissa grän-

ser * ganska okänslig för.nederbörd. Har vattenmätt-

ning kunnat ske blir dock materialet instabilt.

Flygaska har hög kapillaritet och värden på några

meter har ibland uppmätts. Tjällyftningsegenskaper-

na varierar dock och vissa askor är föga tjällyftande,

bl a beroende på förekomst av lösta salter i por-

vattnet. Flygaska har dessutom vissa tjälisolerande

egenskaper. Dessa har dock undersökts i ringa omfatt-

ning.

VTI MEDDELANDE 285



III

A.3 Flygaska i bankfyllning

 

Erfarenheter, bl a i England, har visat att riktigt

hanterad, välpackad flygaska lämpar sig väl som bank-

fyllningsmaterial. Den låga skrymdensiteten är till

fördel på svag undergrund. I fuktiga lägen bör dock

ett kapillärbrytande isoleringslager först läggas på

undergrunden, särskilt vid låga bankar. Risk för

slänterosion finns i obunden flygaska och dränerings-

åtgärder måste vidtagas.

Flygaskor med självbindande egenskaper ger särskilt

stabila fyllningar. Sådana flygaskor har också utnytt-

jats vid fyllning mot brolandfästen, då materialet

ger en kilformad, bärig övergång mellan den styva

brokonstruktionen och sättningsbenägna jordarter.

Flygaska verkar mer eller mindre korroderande på me-

taller, medan betong i regel inte påverkas.

A.4 Stabilisering av flygaska

 

Flygaska stabiliserad med cement eller kalk har.

använts som förstärkings- och bärlager i närheten av

kraftverk. Cement ger en snabb bindning, men slut-

hållfastheten kan bli högre med kalk, i varje fall

för flygaskor med goda puzzolanegeskaper. Både cement

och kalk har ibland tillsatts. Kalk i kombination med

restgips har gett särskilt goda resultat vid stabi-

lisering av flygaskor i Frankrike. I regel utförs

stabiliseringen som verkblandning.

A.5 Stabilisering med flygaska

 

A. 5 . l Mekanisk_s_ta_bili_sering

Flygaska har ibland använts som porfyllare vid för-

bättring av instabila jordarter, t ex jämnkornig sand.
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Den har t o m lokalt använts som ersättning för lera

i grusslitlager. Inblandning av alltför hög halt

flygaska utan utan självbindande egenskaper i ett

jordmaterial ger dock risk för ökad vattenkänslighet

och tjälfarlighet. Flygaska med självbindande egen-

skaper kan därmed ge goda resultat genom att kohe-

sionen ökar med tiden.

A.5.2 åtabilisering av_natgrliga_basmaterial_med

flrgêsra_osh_kêlr

Flygaska kan i blandning med kalk användas som ett

puzzolaniskt bindemedel vid stabilisering av över-

byggnadsmaterial. Lämplig flygaska skall vara till-

räckligt finkornig och ha liten glödgningsförlust;

kraven är dock lägre än för flygaskor till cement-

och betongindustri. Både släckt och osläckt kalk kan

användas. I vissa fall har även goda resultat erhål-

lits med restprodukter som filterkalk och karbidkalk.

Halterna kan dock behöva ökas för att kompensera för

den lägre reaktiviteten. Aven cement kan användas,

högre korttidshållfasthet erhålls och vid hydratise-

ringen av cementet frigörs kalk som deltager i puzzo-

lanreaktionen. Extra kalk kan dock behöva tillsättas

för bästa resultat.

Kvaliteten hos stabiliserade material bedöms i USA

enligt ASTM C 593, varvid provkroppar tillverkas och

provtrycks efter 7 dygns lagring vid 380C. Hållfast*

hetsprovning är ej föreskriven i franska anvisningar

utan endast delkomponenternas kvalitet definieras.

Basmaterialen som stabiliserats har varit av mycket

varierande sammansättning, från finkorniga, leriga

jordarter till bärlagergrus. De bästa resultaten

erhålls vid verkblandning. Välgraderade material som

bärlagergrus ger god stabilitet, men även sand kan
&
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genom tillsatsen av obundet bindmedel - pga den sken-

bara kohesionen - få tillräcklig bärighet för att

tåla lastbilstrafik. Den mineralogiska sammansätt-

ningen hos basmaterialet spelar även viss roll och

särskilt goda resultat har erhållits med kalksten,

masugnsslagg, bottenaska, m m, dvs material med

basisk ytreaktion.i

Mängden flygaska-kalk bestäms av basmaterialetets

gradering och ju mer välgraderat detta är desto

mindre bindemedelsåtgång. Haltenvarierar i regel

mellan 12 och 25 %. Förhållandet mellan flygaska

och kalk kan variera men är ofta 4:1 eller 521.

God blandning och packning är huvudförutsättningar

för god hållfasthetstillväxt. Vattenkvoten är

viktig och bör för basmaterial utan lerinnehåll

något understiga optimal packningsvattenkvot.

Hållfastheten försämras vid såväl alltför hög

som låg vattenkvot. Hög vattenkvot ger dessutom

dålig stabilitet åt obundet material.

Hållfastheten är starkt temperaturberoende. Puzzo-

lanverkan avtager med minskade temperatur för att

sannolikt helt upphöra nära fryspunkten. Undersök-

ningar har gjorts vid relativt höga temperaturer för

att få fram metoder för accelererad provning; inver-

kan av låga temperaturer är däremot mindre studerad.

Det har visat sig att ett flygaska-kalkstabilserat

material kan binda i vägen under ett flertal år; det

är inaktivt på vintern, men bindningsreaktionen fort-

sätter efter upptining.

I normala fall konstateras en långsam bindning

under de första månaderna, varefter en relativt

snabb hållfasthetstillväxt kan ske. Sluthållfasthe-

ten kan enligt franska erfarenheter bli högre (tryck-

hållfasthet > 10 MPa) än för typiska stabiliseringar
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med cement och masugnsslagg (omald, kalkaktiverad

hyttsand). Draghållfastheten är i regel l/6 till

1/10 av tryckhållfastheten. Riktigt utförda flyg-

aska-kalkstabiliseringar har också enligt franska

undersökningar god utmattningshållfasthet. Mate-

rialet har viss återläkningsförmåga och sprickor

kan sammanläkas, förutsatt att det fortfarande-D

finns kvar ej reagerad kalk. I ogynnsamma fall, t ex

vid överbelastning av material som ej hunnit binda,

kan däremot en uppkomst av belastningssprickor

föra till snabb förstörelse.

Termiskt betingade tvärsprickor kan uppkomma i flyg-

aska-kalkstabiliserade lager beroende på hög elasti-

citetsmodul och relativt låg draghållfasthet hos

materialet. Den långsamma hållfasthetstillväxten

gör dock att det anses mindre känsligt för termiska

spänningar än cement- och slaggstabiliserade mate-

rial. Risken för reflexionssprickor i asfaltbelägg-

ningen är därmed mindre.

Frostbeständigheten hos flygaska-kalkstabiliseringar

beror på vilken ökning av hållfasthet och minskning

av permeabilitet som erhållits. Reaktionsprodukterna

tilltäpper nämligen alltmer hålrummen, varvid

beständigheten ökar. Frysning av obundet material

förstör ej dess aktivitet utan bindning kan utveck-

las efter upptining. Kriterier för senaste utlägg-

ningsdatum har framtagits i USA. Ofta är det dock

snarare risken för vattenmättning på senhösten

än för låga temperaturer som förhindrar utläggning.

Den i regel långsamma bindningen av flygaska-kalk-

stabiliserade material har gjort att många försök

utförts att genom tillsatser öka korttidshållfast-

heten. Hydraulisk lignitflygaska eller cement kan
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tillsättas "normal" flygaska. Goda resultat har

också erhållits efter tillsats av gips, kalcium-

klorid, natriummetasilikat m m i låga halter.

Erfarenheterna från flygaska-kalkstabiliseringar i

några länder behandlas. De första försöken att

framställa stabiliserade bärlager gjordes i USA i

början på 1950-talet, ofta genom markblandning av

finkorniga jordarter. Det var fråga om en utveckling

av kalkstabiliseringstekniken. Bärlagret lades i

regel direkt på svag undergrund utan något förstärk-

ningslager. Senare inventeringar har visat att even-

tuella skador uppkommit redan under byggnadsskedet

eller också den första tiden när materialet var

obundet, främst pga vatteninfiltration genom väg-

renar eller otät beläggning. Senare har välgrade-

rade material stabiliserats genom verkblandning. I

vissa delstater jämställs flygaska-kalkbundna mate-

rial bärighetsmässigt med andra typer av stabili-

seringar.

I Frankrike stabiliseras ofta både bär- och för-

stärkningslager med undantag för vägar med ringa

trafik. Välgraderade basmaterial används. Rätt

vattenkvot har visat sig vara av stor betydelse för

gott resultat. Trafiken kan påsläppas omedelbart

efter utläggning om graderingen och vattenkvoten

är korrekta. Man använder relativt tjocka asfaltbe-

läggningar.

Varken i USA eller Frankrike har man konstaterat

allvarliga problem med reflexionssprickor i asfalt-

beläggningen. Har sådana uppkommit är de i regel'

tunna och innebär inga olägenheter från bärighets-

eller trafiksäkerhetssynpunkt.
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*5

B. STABILISERING MED LIGNITFLYGASKA

På senare år har man i länder med förekomst lignit-

kol visat stort intresse för stabilisering med lig-

nitflygaska som kan vara hydraulisk och i vissa fall

binda utan kalk. En metodanvisning finns i Frankrike

för stabilisering av bärlagergrus med kalkrik lig-

nitflygaska. I Polen och USA har man företrädes-

vis försökt stabilisera finkorniga jordarter, ofta

med bättre resultat än med enbart kalk. Svällnings-

problem har dock konstaterats med flygaskor innehål_

lande höga halter fri kalk och sulfat. Halten flyg-

aska får därför inte vara alltför hög i blandningen.

Försök har gjorts att förkonditionera fuktig askan

i upplag så att prehydratisering kan ske och

svällning inte uppkommer vid senare användning.
c' 3'

C. FLYGASKA SOM FILLER I ASFALTMASSOR

Flygaska är tillåten som filler i många länders

byggnadsanvisningar. Den är dock ofta alltför

jämnkornig. Bindemedelshalten måste i regel ökas i

jämförelse med naturfiller. I Holland blandas

därför olika flygaskor med varandra och ibland

tillsätts också kalkstensfiller. Vid laboratorie-

provningar har asfaltmassor innehållande flygaska

visat mycket varierande stabilitet och vattenbestän-

dighet beroende på varierande kvalitet och flygaska.

Hög restkolhalt kan utöva en gynnsam inverkan på

stabilitet; Vid fältförsök har man i regel konsta-

terat tillfredsställande resultat. Tillsats av kalk*

hydrat kan väsentligen förbättra egenskaperna hos

asfaltmassan pga en kemisk reaktion med flygaskan.

Lignitflygaska har även studerats som filler. I

Polen och Östtyskland har provkroppar visat stark

svällning och vattenkänslighet. Inblandning av
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kalkstensfiller rekommenderas. I USA har man däremot

funnit att några procent lignitflygaska kan verka

som ett vidhäftningsbefrämjande medel.

D. RESTPRODUKTER FRÅN AVSVAVLNING AV RÖKGASER

Vid rökgáSrening enligtutomlands vanligen förekom-

mande våtskrubbningsmetoder används ofta uppslammad

kalksten eller kalk för borttagning av svaveldioxid.

Restprodukten består huvudsakligen av kalciumsulfit

och kalciumsulfat, men även flygaska ingår i vari-

erande halt. Avsvavlningsprodukten är av siltstor-

lek och har hög vattenkvot, vilket ger låg sta"

bilitet och stor sättningsbenägenhet. Stabilisering

kan dock ske efter avvattning med flygaska, kalk,

mald masugnsslagg m m. Sådant material kan hanteras

och packas med konventionell utrustning.

Avsvavlningsprodukt från halvtorr metod verkar i

första hand bli aktuell för Sverige; Materialet

har enligt ännu begränsade undersökningar relativt

god stabilitet, liten sättningsbenägenhet och i

kombination med flygaska även vissa bindande egen-

skaper.

E. RESTPRODUKTER FRÅN VIRVELBÄDDSFÖRBRÄNNING

Erfarenheterna från restprodukter från virvelbäddar

är ännu tämligen ringa. Vid förbränning av kol

med bäddmaterial bestående av kalksten erhålls dels

ett förbrukat bäddmaterial, dels en flygaska. Den

förstnämnda utgörs huvudsakligen av kalciumsulfat,

ej reagerad kalksten och fri kalk. Flygaskan har

hög halt oförbränt kol och innehåller även korn

av bäddmaterialet. Dess egenskaper har ej undersökts.
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Det förbrukade bäddmaterialet verkar, ev efter

målning, kunna användas vid stabilisering beroende

på innehåll av sulfat och fri kalk. Vid en amerikansk

undefsökning konstaterades stark bindande förmåga

hos en blandning bestående av förbrukat bäddmaterial

och flygaska från kolpulvereldning, t o m vid låga

temperaturer. Detta tyder på att bindningsprocessen

avviker från den mer temperaturkänsliga puzzolan-

reaktionen. Svällningsföreteelser innebär dock

ett problem vid bindemedel som innehåller sulfat och

fri kalk i relativt höga halter. Liksom vid lignit-

flygaska kan prekonditionering i upplag vara nöd-

vändig.

Fa ANVÄNDNING AV KOLSLAGG, BOTTENASKA OCH ROST-

ASKASLAGG

Bottenaska, som utgör den grövre restprodukten

från kolpulverförbräning, erhålls normalt (eldstad

med torr botten) i mindre mängder än flygaska.

Kolslagg erhålls från mindre förbränningsanlägg*

ningar försedda med t ex Wanderrost. Båda restproduk-

terna, som kan vara tämligen välgraderade, innehå-

ller porösa partiklar av dålig hållfasthet. Den

kemiska sammansättningen liknar den hos flygaska.

Testmetoder utvecklade för naturmaterial är ej

alltid tillämpbara för undersökning av restproduk-

ternas kvalitetsegenskaper.

Bottenaska har använts i överbyggnader av mindre

trafikerade bilvägar, promenad- och cykelvägar,

parkeringsplatser m m. Materialet kan få dålig sta_

bilitet efter uttorkning. Tillsätts flygaska kan

ett mindre nedkrossningsbenäget och stabilare mat-

erial erhållas. Inblandas också kalk kan stabilise-

rade blandningar med goda egenskaper framställas. I
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USA har bottenaska cementstabiliserats och använts

somhbärlager i sekundära vägar. Aven asfaltstabili-

seringar har utförts; bindemedelshalten har fått

ökas i jämförelse med naturmaterial. I vissa fall

har dålig stabilitet konstaterats, särskilt med

glasig produkt, från eldstad med våt botten. Natur-

material har ofta indblandats för att förbättra

asfaltmassans egenskaper. Misslyckanden vid både

cement- och asfaltstabilisering har ibland berott på

att materialet innehållit pyrit.

Litet har redovisats angående användningen av

Wanderrostslagg men denna bör kunna utnyttjas på

liknande sätt som bottenaska.
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Use of Waste Materials from Coal Combustion in Road

Construction

by Peet Höbeda
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

A. FLY ASH FROM COAL POWDER COMBUSTION

Large quantities of fly ash remain as waste material

in countries with coal-baSed energy production. In

Western Europe, the main part of fly ash has been

used in cement and concrete industry, road construct

tion, etc., while in the U.S.A., the use of fly ash

has been fairly limited. However, intensified research

work has been started.

 

A.l Chemical and physical properties

Coal quality, variations in combustion technique,

handling, the occurence of flue gas desulphurization,

etc. influence to a high degree the properties of

fly ash. Fly ash chiefly consists of spherical, porous

grains of the size of silt. The material is to a

great extent amorphous. Grain and bulk densities

vary within wide limits partly depending on the coal

content. A distinction can be made chemically between

fly ash from bituminous coal with high contents of

silicium oxide and aluminium oxide and fly ash from

lignite or subbituminous coal with high contents of

lime and sulphate. For fly ashes from bituminous

coal to bind, lime has to be added, as a rule, and

for that reason they are called pozzolanic, while

ashes from lignite coal, for instance, can react

also without the addition of lime, and so they are

VTI MEDDELANDE 285



XIII

A_

called hydraulic. There is, however, no sharp limit

 

between these two types of fly ash, and after a

considerable length of time many pozzolanic fly ashes

can obtain strength even without the addition of

lime. Besides chemical composition, the binding

properties depend on grain size and contents of un-

burnt coal. Furthermore, such factors as proportion

of amorphous material, contents of free lime and

sulphate, the total of contents of silica and oxide

of aluminium, etc. have also an influence. The bind-

ing ability of fly ash wet deposited in lagoons de*

creases because of the leaching out of water soluble

salts.

A.2 Properties in road construction

 

Owing to the porous grains, of relatively equal size,

in fly ash, the material obtains resilient properties,

which makes the field compaction procedure somewhat

difficult. Fly ashes differ in susceptibility to

compaction water content. As a rule, fresh silo ash

has a well defined optimum water content, while lagoon

ash can be compacted over quite a large range of

water content. The compaction should be made in

relatively thin layers and not with too heavy

compactors. Rubber wheeled as well as vibratory

compactors have given satisfactory results.

For well compacted fly ash the permeability is low

and can decrease with time owing to the self-binding

prOperties. In spite of the low permeability, fly

ash has often good construction properties and is

after compaction, within certain limits, rather in-

susceptible to water. If water saturation has been

able to take place, however, the material becomes

unstable.
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The capillarity of fly ash is high and values of

some metres have sometimes been measured. The frost

heaving properties vary, however, and certain ashes

are but little frost heaving, i.a. owing to the

occurrence of soluble salts in the pore water. Further*

more, fly ash has certain frost insulating properties.

These properties have, however, only been investigated
*i

on a small scale.

A.3 Fly ash in embankments

Experience, in England i.a., has shown that fly ash

properly handled and well compacted is well suited

for use in embankments. In the case of weak subbases,

the low bulk density is an advantage. In damp loca-

tions, a capillary breaking insulating layer should

first be laid on the subgrade, especially in low

embankments. There is a risk of slope erosion in

unbound fly ash and so measures should be taken to

drain the embankment.

Fly ashes with self-binding properties give very

good stability. Such fly ashes have alsobeen used

in fillings against bridge abutments, as the material

produces a stiff transition between the bridge and

soils susceptible to settlements. Fly ash has more

or less a corrosive effect on metals, while, as a

rule, concrete is not affected.

A.4 Stabilization of fly ash

 

Fly ash treated with cement or lime has been used as

subbase and base material, often in secondary roads,

in the vicinity of power plants. With cement the

material binds fast, but the final strength can be

higher with lime, in any case for fly ashes with
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good pozzolanic properties. Cement as well as lime

has sometimes been added. Lime in combination with

waste gypsum has given particularly good results in

treatments of fly ashes in France. As a rule, the

treatment is made as plant-mix.

A.5 Treatment with fly ash

 

A.5.l geghanic§1_tre§tment

Fly ash has sometimes been used as voids reducing

'material in improving soils with poor stability,

poorly graded sand, for instance. It has also been

used locally in Finland as a substitute for clay in

unbound gravel surface courses. Adding fly ash with-

out self-binding properties in too high proportions

to a soil material offers, however, risk of increased

water susceptibility and frost heaving. On the other

hand, fly ash with self-binding properties may give

good results since the cohesion increases with time.

A.5.2 greatment gf_n§tural_b§s§ materials with_fly

ash eng lime

Mixed with lime, fly ash can be used as a pozzolanic

binder in stabilizing base materials. Suitable fly

ash should be sufficiently fine grained and have a

low ignition loss; however, the requirements are

lower than for fly ashes for cement and concrete

industry. Slaked as well as unslaked lime can be

used. In some cases, good results have also been

obtained with such waste materials as filter dust

and carbide lime. It may be necessary, however, to

increase the contents in order to compensate for the

lower reactivity. Cement can aslo be used, higher

short-term strength is obtained, and when cement
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hydrates lime, which takes part in the pozzolanic

reaction, is liberated. It may, however, be necessary

to add some extra lime to get the best result.

In the U.S.A. the quality of stabilized material is

estimated in accordance with ASTM C 593, which implies

that test samples are made and tested for compressive

strength after 7-day storing at 380c; A strength of

2.8 MPa must be achieved. In French specifications,

the testing of strength is not prescribed, but the

quality of the components is defined.

The treated aggregates have been of very varying

compositions, from fine grained, clayey soils to

base course gravel. The best test results are obtained

in plant-mixing. Well graded materials, such as base

[course gravel, give good stability for the unbound

material, but also sand can, -owing to the apparent

cohesion for the mix - obtain sufficiently high bear-

ing capacity to resist lorry traffic. The moisture

content must be controlled because high values give

poor stability. The mineralogical composition of

aggregates plays also a certain role and particular-

ly good results have been obtained with limestone,

blast-furnace slag, bottom ash, etc., i.e. materials

with an alcaline surface reaction and often rough

surfaces.

The amount of fly ash-lime is determined by the

grading of the aggregate, and the more well graded

that is the less amount of binder is needed. As a

rule, the content varies between 12 and 25 %. The

relation between fly ash and lime can vary but is

often 4:1. Essential requirements for obtaining

good gain in strength are good mixing and compaction.

The moisture content is important, and for aggregates

VTI MEDDELANDE 285



XVII

not containing clay it should be somewhat below the

Optimum compaction moisture content.

The strength is highly temperature dependent. The

pozzolanic effect decreases with decreasing temperature

and ceases probably completely close to the freezing

point. Investigations have been made at relatively

high temperatures to obtain methods for accelerated

testings; the influence of low temperatures has,

however, been less studied. It has been shown that a

fly ash-lime treated material can bind in the road

for several years; it is inactive in the winter, but

the binding reaction continues after thawing.

In the field, a slow binding process is normally

found during the first few months. A relatively fast

growth in strength can then occur. According to French

experience, the final strength can be higher (compres-

sion strength > 10 MPa) than for typical stabiliza-

tions with cement and blast-furnace slag (unground,

lime activated granulated blast-furnace slag). The

tensile strength is as a rule l/6 to l/lO of the

compression strength. According to French investiga-

tions, properly conducted fly ash-lime stabilized

materials have alsogood fatigue strength. The

material has a certain rehealing property and cracks

in the material can heal, provided that there still

is some unreacted lime left. In unfavourable cases,

on the other hand, when material that has not had

the time to bind is over-loaded, for instance, the

occurrence of cracks caused by loading may result in

fast destruction of the pavement.

Thermally induced transverse cracks may appear in

fly ash lime treated layers owing to high modulus of

elasticity and relatively low tensile strength of
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the material. Because of the slow growth in strength,

the material is considered less susceptible to crack-

ing than cement and slag treated materials. The risk

of reflective cracks in thee asphalt surfacing is

consequently less.

The freeze-thaw durability of fly ash lime stabilized

material depends on what increase in strength and

decrease in permeability has been obtained. The

secondary reaction products fill up more and more

the voids, resulting in increased durability. The

freezing of unbound material does not destroy its

activity and so binding can occur after thawing.

Criteria of the latest construction date have been

developed in the U.S.A. It is probably, however,

often the risk of water saturation in the late autumn

and the risk of poor stability in the'unbound material

rather than too low temperatures that prevent construc-

tion.

Owing to the generally slow binding ability of fly

ash lime treated materials, attempts have been made

to increase the short-term strength through admixtures.

Hydraulic lignite fly ash or cement can be added to

"normal" fly ash. Good results have also been obtained

after adding gypsum, calcium chloride, sodium meta-

silicate, etc., in low proportions.

Experience from fly ash-lime stabilizations in some

countries is dealt with. The first attempts to produce

treated bases were made in the U.S.A. in the early

l950's, often by mix-in-place of fine grained soils.

It was a question of developing the lime stabiliza»

tion technique. As a rule, the base was laid direct-

ly on a weak subsoil without a subbase. Later

investigations have shown that damage, if any, has
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occurred already in the construction stage or during

the first period when the material was unbound, I

mostly owing to water infiltration through road-

shoulders or permeable surfacings. Later on, well

graded material has been treated by plant-mixing

with better results. In some states, the bearing

capacity of fly ash-lime bound bases is ranked equal

with other types of treated bases.

In France, bases as well as subbases, with the excep-

tion of roads with a low traffic volume, are often

stabilized. Well graded aggregates are used. Having

the correct water content has turned out to be of

great importance to obtain good results. Traffic can

be allowed on the road immediately after the laying

operation if the grading and the water content are

correct. Relatively thick asphalt surfacings are

used.

Serious problems with reflective cracks in asphaltic

pavements have been found neither in the U.S.A. nor

in France. If such cracks have occured, they are

thin, as a rule, and are not disastrous from the

standpoint of bearing capacity and traffic safety.

B. TREATMENT WITH LIGNITE FLY ASH

In countries with deposits of lignite coal, a great

interest in stabilization with lignite fly ash, that

can be hydraulic and in some cases bind without lime,

has been shown during the last few years. In France

there is a specification for stabilization of base

course gravel with lignite fly ash rich in lime. In

Poland and in the U.S.A. attempts have been made to

treat fine grained soils, often with better results

than with lime only. Swelling problems have, however,
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been found with fly ashes containing high proportions

of free lime and sulphates. Therefore, the content

of fly ash in the mixture must not be too high.

Attempts have been made to preecondition stock-piled

moist ash in order that pre-hydration can take place

and that swelling does not occur when the ash is

used later on.
ä.-

C. FLY ASH AS FILLER IN ASPHALTIC MIXES

In the building specifications of many countries it

is permitted to use fly ash as filler. However, it

is often too uniformely graded. As a rule, the binder

content has to be increased in comparison with natural

filler. Therefore, in Holland, different fly ashes

are mixed with one another and sometimes limestone

filler is also added. In laboratory testings asphaltic

mixes containing fly ash have shown very varying

stability and water sensitivity owing to varying

quality and fly ash. A high content of unburnt coal

can have a favourable influence on stability. In

field testing, satisfactory results have, as a rule,

been found. The adding of lime can improve the

properties of the asphaltic mix substantially because

of a chemical reaction with the fly ash.

Lignite fly ash has also been studied as filler. In

Poland and in the GDR, test samples have shown a

strong swelling tendency and water sensitivity. The

adding of limestone filler is recommended. In the

U.S.A., on the other hand, a few percentages of

lignite fly ash have been found to be able to act as

an agent for increasing the adhesion.
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D. WASTE MATERIALS FROM FLUE GAS

DESULPHURIZATION

When conducting flue gas cleaning in accordance with

wet scrubbing methods generally used abroad, lime-

stone or lime slurry is often usedfor removal of

sulphur dioxide. The waste product mainly consists

of calcium sulphite and calcium sulphate, but also

fly ash is included in varying proportions. The de-

sulphurization waste is of the size of silt and has

a high water content, which gives low stability and

high susceptibility to settlements. Treatment can,

"however, be conducted after dewatering with fly ash,

lime, ground blast-furnace slag, etc. Such material

can be handled and compacted with conventional equip-

ment.

It seems as if waste from the wet-dry process would

primarily be of interest to Sweden. According to

still limited ivenstigations, the material has

relatively good stability, litte susceptibility to

settlements, and in combination with fly ash also

certain binding properties.

E. WASTE MATERIAL FROM FLUIDIZED BED COMBUSTION

Experience with waste products from fluidized bed is

still rather limited. When burning coal with bed

material consisting of limestone, a spent bed waste

material is obtained, on the one hand, and fly ash,

on the other. The first-mentioned material mainly

consists of calcium sulphate, non-reacted limestone

and free lime. The fly ash has a high content of

unburnt coal and contains also some spent bed waste

material. Its properties has not been investigated.
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It seems as if, perhaps after grinding, the bed waste

material could be used in stabilizing works because

of its content of free lime and sulphate. In an

American investigation, strong binding ability of a

mixture consisting of bed waste material and fly ash

from coal powder combustion, also at low temperatures,

was found. This indicates that the binding process

diverges from the more temperature sensitive pozzolanic

reaction. Swelling tendencies are, however, a problem

in binders containing sulphate and free lime in rela-

tively high contents. As is the case with lignite

fly ash, pre-conditioning in stockpile may be necessary.

F. USE OF BOTTOM ASH AND STOKER SLAG

Bottom ash, which forms the coarser waste material

from coal powder combustion (boilers with a dry bottom),

is normally obtained in smaller amounts than fly

ash. Stoker slag is obtained from minor combustion

plants. The two waste materials, which can be rather

well graded, contain porous particles of poor strength.

The chemical composition resembles that of fly ash.

Test methods developed for natural aggregates are

not always applicable to the investigation of the

quality properties of waste materials.

Bottom ash has been used as a pavement material in

roads with a low traffic volume, sidewalks, cycle-

tracks, parking places, etc. The material can get

poor stability after drying out. If fly ash is added,

a less degradation susceptible and more stable material

can be obtained. If lime also is added, stabilized

materials with good properties can be produced. In

the U.S.A., bottom ash has been treated with cement

and used as base material in secondary roads.
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Bituminous mixes have also been made; it has been

necessary to increase the binder content in comparison

with natural aggregate. In some cases, poor stability

has been found, particularly with glassy products

from a wet bottom boiler. Natural aggregate has often

been added to improve the properties. Failure in

cement as well as asphalt stabilized materials has

sometimes been due to the fact that the bottom ash

or slag contained pyrite.

There has not been much reportedregarding the use

of stoker slag in road construction, but it would

probably be possible to use it in a similar manner

as bottom ash is used.
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1. INLEDNING

Situationen på oljemarknaden har gjort att Sverige

på olika sätt försöker bryta sitt stora ojeberoende,

bl a genom en ökad kolimport. Vid kolförbränning

bildas i jämförelse med olja stora mängder rest-

produkter som antingen kan deponeras eller utnyttjas

som ersättning för naurliga stenmaterial och som

bindemedel.

Stora ansträngningar görs utomlands att i möjli-

gaste mån utnyttja restprodukterna. Utländsk litte-

ratur behandlar i regel restprodukter från stora

kolkondenskraftverk, medan i Sverige blir det_i var-

mje fall till en början blir aktuellt med mindre vär-

mekraftverk. Utländska resultat måste därför bedö*

mas med försiktighet. I många fall eldas i Sverige

också med styckekol och sådana restprodukter är

tämligen lite beskrivna. Strängare miljövårdskrav

kan också innebära krav på avsvavlning av rökgaser,

varvid nya typer av restprodukter bildas. Eldning på

virvelbädd eller förbränning av kol-vätskebland-

ningar ger också restprodukter med föga kända egen-

skaper.

2. KORT OM KOLFÖRBRÄNNING OCH DESS REST-

PRODUKTER

2.l Karakterisering av kolkvalitet

 

Flygaskan egenskaper påverkas av kolkvaliteten. Så-

vida ett kraftverk inte ligger i anslutning till en

kolförekomst kan kol av varierande kvalitet kommma

till användning. Amerikansk klassificering av kol

som bränsle enligt halten flyktiga beståndsdelar,
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förbränningsvärde mm framgår av_figur 1. Man skil-

jer mellan antracit, bituminöst kol, subbituminöst

kol och lignitkol efter sjunkande energiinnehåll och

ökande halt flyktiga beståndsdelar. Beteckningarna

stenkol, ånga och brunkol är även ofta använda.

Antracit är mest omvandlad och förkolnad, hård,

glänsande och innehåller ringa halt flyktiga be-

ståndsdelar. Bituminöst kol är mjukare och mer vat-

tenhaltigt än antracit. Halten flyktiga beståndsde-

lar är 15-30 %. Lignit är brunaktigt, mjukt och har

hög vattenhalt (> 40 %). Växtdelar är fortfarande

väl synliga och omvandlingen har ej gått mycket långt

från torv. Lignit kan, på grund av det låga förbrän-

ningsvärdet, inte transporteras över större av-

stånd, varför den förbränns i närbelägna kraft-

verk.

Det geografiska läget av olika kolkvaliteter i USA

framgår av figur 2. Kol från de västra delarna av

landet, huvudsakligen bestående av lignit och sub-

bituminöst kol, har i regel högre kalkhalt än

bituminöst kol från de östra delarna. I de östra

och centrala industriregionerna av USA används bi-

tuminöst kol och dessa flygaskor är också de mest

undersökta. Antracit används företrädesvis till

metallurgiska ändamål. Kolkvaliteten påverkar egen-

skaperna men den definieras inte alltid i litteratu-

ren. I de flesta fall har dock flygaskor från bitu-

minöst kol undersökts. Okat intresse kan dock

märkas för egenskaperna hos flygaskor från t ex

lignit (jfr mom 8.2.5).

VTI MEDDELANDE 2 8 5



 

Anthrocno I Bituminous Subbituminout I Ugnific

  

Nonvomhannq Woafborinq Nonwoaihorinq Winthorlnq

 

1

va :.:2 se 73 69 Fued Carbon. ; 1

 

i I dry bnsu I

 

(åi'oq
h
p
)

c/o

V
T
I

M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

2
8
5

NN
F
0

'
u
u
o
w

'
I
H
D
s
o
A

 

Mmmm. 1,'I Motacnlhracih

Iz

  

Sami-

onthrocin

 

{ I:
Como"- Unccnsoli-
datød dahd

 

Lowwvolohla

bHummom

Ht

 

Medium-
volohlo

bituminous

Hz

   

I4,000
Hiqh- voiohlo Å

bifuminous

H3

 

lamm

High -volaHIo 8

bilummoua

H4

samm

 

Hugh-vototiln C bö'uminous 115 Subbnuminoun A
Variety I Variaty 2 Variety 3 HI. II,OOO

 

Subbituminouu B

HI! 9,500
Subbituminous C

1113 6,300

Lignâta Brown cool
IV. IV: (3.300

        

Nonaqqlomaratinq qulomerohnq Nonoqqlomerahnq

      

Figur 1. Klassificering av kolkvalitet enligt ASTM D 388

 

cgcoq
;spam

'
m
s



 

:ii-"é BIM/771200135

[4Hüâáäwamü%?

ääzgame

Figur 2. Kolkvaliteter i USA enligt US Bureau of
Mines

2.2 Förbränning av kol

'Kol förbränns antingen i pulvriserad form eller

styckeform. För mer detaljerad information hän-

visas till KHM, Lägesrapport oktober 81. Större

anläggningar använder sig av kolpulvereldning (fi-

gur 3 a). Kolet torkas och mals innan det tillsam-

mans med luft matas in till brännarna. Eldningen

kan ske enligt två huvudprinciper, antingen med torr

eller våt botten. I det första fallet är askan

stelnad när rökgaserna träffar eldytorna i pannan,

i det andra fallet hålls temperaturen så hög att

askan bringas att smälta. Den flytande slaggen tap_

pas ner i en granuleringstank. Torr botten är van-

ligast på moderna anläggningar.
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Rökgaserna renas från stoft antingen genom elektro-

statiska filter eller spärrfilter (textilfilter).

På större anläggningar har man även börjat använ-

da avsvavlningsprocesser (jfr mom 9).

Undersökningar som redovisats i utländsk littera-

tur behandlar nästan uteslutande restprodukter från

stora kolpulvereldade kondenskraftverk utan avsvavl-

ningsanordningar. Det är viktigt att hålla denna be-

gränsning i minnet när utländska erfarenheter ska

överföras till svenska förhållanden.

I mindre pannor använder man sig av rosteldning

(jfr figur 3 a), varvid styckekol används. Som rest-

produkt erhålls huvudsakligen kolslagg (ca 85 vikt-%)

och en mindre mängd flygaska (ca 15 vikt %).Dessa

restprodukter är föga undersökta.

En förbränningsmetod som anses ha framtiden för

sig är virvelbädden, även kallad fluidiserad

bädd eller svävbädd (figur 4). Luft blåses under-

ifrån genom roster med sådan hastighet att partik-

larna säras från varandra och börjar sväva. Genom

att som bäddmaterial använda kalksten kan svavlet

som bildas vid förbränningen bindas och utsläppet

i rökgasen begränsas. Temperaturen är relativt låg,

750-950 OC, vilket ger låga kväveoxidutsläpp.

Bädden består till > 95 % av oförbränt material.

Kol med hög svavelhalt kan användas utan dyrbara

avsvavlingsanordningar för rökgaser. Stora mäng-

der restprodukter bildas i form av förbrukat bädd-

material (ca 50 vikt %), slagg (ca 40 vikt %) och

resten flygaska (mängderna gäller kol med 12 % ask-

halt och 0,8 % svavelhalt). Egenskaperna hos det

förbrukade bäddmaterialet har ganska nyligen bör-

jat undersökas i USA (jfr mom 1).
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I framtiden kan nya processer, som förbränning av

kolvätskeblandningar, bli aktuella. Restprodukçer

med f n inte kända egenskaper kommer att bildas.

 

 

 

     

b)

Figur 3. a) Kolpulvereldning. Flygaska och slagg
omhändertas vanligen separat, b) ångpanna
med Wanderrost (Kol i Sverige, NE 1977:24)
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Figur 4. Koleldning i virvelbädd. (Kol i Sverige,
NE 1977:24)
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2.3 Hantering av flygaska

För att förhindra stora mängder flygaska från att

spridas med rökgaserna krävs stoftavskiljning.

Vanligen avnänds elektrofilter, på senare tid även

spärrfilter (textilfilter), jfr KHM lägesrapport

oktober 1981. Den avskilda flygaskan kan hanteras på

olika sätt och figur 5 ger exempel från ett engelskt

kraftverk. Flygaska som deponeras kan antingen till-

sättas vatten och pumpas hydrauliskt till avfalls-

dammar (våtdeponering av s k lagunaska) eller också

befuktas för lagring i upplag (torrdeponering). Ej

befuktad flygaska (siloaska) kan gå till cement- och

betongindustri. I vägsammanhang kan siloaska och

befuktad flygaska nyttiggöras som komponent i bin-

demedel, medan lagunaska också kan användas som fyll-

nadsmaterial.

3. ANVÄNDNINGEN AV FLYGASKA I OLIKA LÄNDER

Industriländer med kolbaserad energiförsörjning

använder sig av restprodukterna i varierande om-

fattning. Jacobs (1978) ger för åren 1970-1974) en

sammanfattning av totala mängden flygaska i några

länder och den procentuella användningen till olika

ändamål under år 1974 (tabell 1 och 2). Användnings-

områden skiljer sig markant. I England har således

merparten flygaska utnyttjats för vägändamål (huvud-

sakligen till bankfyllningar), medan i Österrike,

Västtyskland och Frankrike flygaskan huvudsakligen

gått till cement- och betongindustri. Av de skandina-

viska 1änderna har hittills främst Danmark och

Finland satsat på kolanvändning och undersökningar

pågår att använda restprodukterna (Henriksen m fl

1980, Eerola m fl 1980).
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Cook m fl (1971) har gjort en inventering av an-

vändningen av flygaska i olika delstater i USA

(tabell 3). Även om denna är inaktuell visar den

de varierande användningsområdena och vilka svårig-

heter som kan vara förenade med utnyttjandet av

restprodukten. Den tämligen stora användningen i

vissa delstater beror främst på enstaka personers

ansträngingar. I många fall har bristande inresse

och kunskaper, misslyckande pga felaktigt utförande

m m förhindrat vidareutveckling. Existerande väg-

anvisningar förhindrar dessutom ofta användningen

av flygaska.

_Kolanvändningen har ökat de senare åren i de fles-

ta länder beroende på stigande oljepriser. För- '

söken att utnyttja restprodukter har därför inten-

sifierats, särskilt i USA. Internationella konfe-

renser rörande kolanvändning har arrangerats i USA

åren 1967, 1973 och 1976, och en kommer att äga rum

år 1982. Exempel på andra internationella konferenser

är "Ash Technology and Marketing" i London 1978 och

"Use of Byproducts and Waste Materials in Civil

Engineering" i Paris 1978. Flygaska och bottenaska i

en restproduktinventering gjord av OECD (1976) klas-

sificeras till de mest lovande materialen. I USA har

utgivits manualer för att befrämja användningen

av restprodukterna inom vägbyggnad (Meyers m fl

1976, NCHRP 1976), och både Federal Highway Adminis-

tration och Environmental Protection Agency har be-

kostat olika forskningsprojekt.
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Tabell 1. Användning av flygaska från stenkol och

 

brunkol 1970-1974
och användning i %, Jacobs 1976)

(totalmängd i milj/ton

    

Jahr 1970 1972 1973 1974

(OueHe) [6, 2] (1,2, 15] (1, 15] (2, 5. 15, 17)

Belguen - 0.6 / 57% 0,6 / 41% 0,72 / 36,6%

Bundesrep. Deutschland 5,55 / 72% 6,0 / 75% 6,2 / 76% 4,91 / 50.6%

Deutsche Dem. Rep. - - - 0,23 / 36,5%

Funnland - 0,2 / 48% -' 0,46 / 84.0%

Frankreach 3,40 / 96% 3,33 / 78% 3,2 / 76% 3,08 / 72,5%

Groüsbmanien 9,9 / 64% 11,0 / 44,5% - '- 14,0 / 55%

Pam] - 468/38% 39/395% 7J2/41%
Ukraane - 11,0 / 5,6% 9,8 / 4,4% 13,77 / 87%

USA 39,30 / 13% 46,3 / 16,3% 49,3 / 16,3% 59,5 / 14,6%

Bundesrep. Deutschland' 6,18 / 47% 7.2 / 4% 7,8 / 4% 8.31 / 1,6%

Deutsche Dem. Rep' - - - 13,11 / 19,4%

P0|en° "' 5,36 / 3,7% - 4,94 / l4,6%

Österreich' (1976) - - - 0,44 / 18%

   

° (Braunkohlen)

Tabell 2. Användning av flygaska från stenkol och

     

brunkol 1974 till olika ändamål (Jacobs
1976)

Zemem Beton Leichtzuschlag Formsteine StraBenbau Strahlmixtel Sonsxige Verwertung Summe

Betgxen 25,1% 7,4% 0,8% 27,9% -- ' - 38,8% 0,265 = 100%

Bundesrep. Deutschland 4,1% 9,2% "' 11,4% 18,3% 5,3% 51,7% 2.628 2 100%

Deutsche Dem. Rep. 37,7% - - - - - 62,3% 0,082 = 100%

Finnland 3,3% 1 - - - 9,7% - 87,0% 0,388 = 100%

Frankreich 58,2% - '* 3,7% 29,9% - 8,2% 2,233 2 100%

GroEbrnannien (1971) 2,4% 0,3% 4,6% 24,2% 67,7% - 0,8% 5.355 = 100%

Polen 23,0% 24,8% 10,1% 3,5% 10,6% -- 28,0% 2,919 = 100%

Ukraine 8,2% 3,3% 1,2% 32,2% 10,6% - 44,5% 1,200 = 100%

USA 5,6% 6,7% 2,2% - 26,7% *- 58,9% 8.700 2 100%

Bundesrep. Deutschland' 61,9% 1,8% *- -* 13,8% - 22,5% 0,133 = 100%

Deutsche Dem. Rep. 18,1 % 3,4% 7,9% - 1,6% - 69,0% 2,542 = 100%

Polen' - - 3,1 - 24,7% - 73,2% 0,227 = 100%

Österreich' (1976) 100% - - - - - '* 0,075 = 100%

   

° (Braunkohlen)
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Tabell 3. Användning av flygaska till Vägändamål

 

i USA:s delstater (Cook m fl l97l)

    

4 Called om by Highway Stated Factor-a lnhiblting Use
btate Present Uses s eciücuion Department

p RkD Technical Economic

Alabama Concrete addittve, required ln Yes Yes -- Handling complexity, ;03:31:35qu V

structures in or near salt water .wants-.race
and in concrete pavement; per-
mitted in bridges '

Colorado None No Yes - Yes

Connecticut None Yes Yes Permltted only for non- --
load besrlng structures

Florida None No Yes 0- Shipping cost; no local sources

Georgia Concrete additlve, though now -- Yes Low early strength Locsl (iller materlsls chssper
largely discontinued

Illinois Shoulders, base courses; 7455 '(03 Yes -- .-

tons fly ash in CY 69

low; Experimental base courses No Yes Local fly ash contsins Shipping cost
excesslve carbon

Kansas Bituminous filler Yes -- -- Contractor resistance

Kentucky Experimental lime-fly ash- -- Yes -- --
aggregate base courses

Maryland None No Yes -- Yes

Michigan Bituminous filler; unsuccessiully Yes Yes Base course frost- Base course treatment mors
in lime-fly ash-aggregat: base susceptible expensive thrn conventionsl;
courses royalty requuement.

Minnesota Very limited No Yes -- --

Missouri None No Yes -- --

New Januy Flller himmlnous concrete; soil y.. -. .. .-
stabilization .

New Mexico None No -- Specify b-sack Portland -0
cement concrete mix ,_

New York Bltuminous filler Modified C-6l8 Yes -- --

North Carolins Bituminoua Iiller No Yes Performance generally -0
unsatiafactory in base
course and pipe and
block applications;
variable color
objectionable.

North Dakota Bituminous filler Yes -- Lignite ash; Non- -'
uniform quallty

Ohio Fly ash-limeaaggregate base v Yes " -- Contrsctor resistance

Pennsylvania Extensive use as concrete addia Yes -- -- --
tive, base courses, bituminous

(iller '

RhOd. None NO '-- 0- .o

South Csrolina None -- -- -- --

Texas Bituminous filler; ene project. Yes Yes -- Lack of supply (lmplåed)
208 tons fly ash

Virginia Experimental limeefly ash- -- Yes -- "
aggregate base courses

West Virginia Bituminous filler, lime-fly ash- Yes Yes ' -° '-
aggregate base courses O

Wisconsin None No -- -- .-

Wyoming None No Yes PCA Bulletin requires Shipping cost

    

low early strength and
wet curing
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4. KEMISK OCH MINERALOGISK SAMMANSATTNING

Flygaskan bildas av de oorganiska föroreningarna i

kolet. Kolflötser innehåller askbildande förore-

ningar i form av vid bildningsprocessen insvämmade

mineral, vid brytningen erhållna fragment av sedi-

mentära bergarter från omgivningen m m. Sulfid-

mineral som pyrit kan ha bildats sekundärt. Askhalw

ten ligger i regel mellan 3 och 30 % av kolets vikt

(Ray och Parker l976). Egenskaperna hos flygaska

beror förutom på kolkvaliteten även på faktorer i

samband med förbränning och stoftavskiljning.

Medelvärdet och variationsområdet för de viktigare

kemiska beståndsdelarna hos flygaska från ameri-

kanskt bituminöst kol ges i figur 6. Kiselsyra, alu-

minium-, kalcium- och svaveloxiderna tenderar att

koncentreras till de finaste kornen, järnoxid och

kol till de grövsta (Ray och Parker l977). Beroende

på förbränningsanläggningens effektivitet, kol-

kvalitet m m innehåller flygaskor varierande halt

oförbränt kol (tabell 4). Denna uttrycks approxi-

mativt genom glödgningsförlusten, som används som

en viktig parameter vid klassificering av flygaska

(jfr mom 4).

Flygaska, som produceras vid förbränning av lig-

nitkol eller subbituminöst kol, har en annorlunda

kemisk sammansättning (jfr genomsnittliga värden i

tabell 4). I tabellen ges även exempel på s k modie

fierade flygaskor, varvid kalkstens- och dolomit-

pulver insprutas för svavelrening vid s k torra

processer. Hittills har dock mest våta processer

använts (jfr mom 9). Flygaskorna är rika på icke

kemiskt bunden kalk och sulfat som kan ge upphov

till självbindande, hydrauliska egenskaper (mom
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8.2.5). Andrieux och Colombel (1976) jämför samman-

sättningarna i Frankrike hos "normal" flygaska,

lignitflygaska, masugnsslagg, lera och cement i tri-

angeldiagram (figur 7).

Halten vattenlösligt material ligger i regel mellan

1-7 vikt % men kan vara högre vid s k modifierade

flygaskor erhållna i samband med avsvavlning av

rökgaser (Meyer m fl 1976). Vid lakningsförsök har

huvudsakligen kalcium- och sulfatjoner konstate-

rats gå i lösning, dessutom förekommer spår av de

övriga i askan ingående elementen. Höga pH-värden

erhålls i regel, något som motverkar utlösningen av

miljöfarliga tungmetaller (Parker-Thornton 1976,

Jones 1976). Raymond (1961) påpekar också att det

höga pH-värdet gör att sulfathaltiga flygaskor

kan fyllas mot betongkonstruktioner.

Tabell 4. Genomsnittliga kemiska sammansättningar

hos flygaskor från bituminöst kol och
ligmitkol samt för flygaskor från kol-
kraftverk med avsvavlningsanläggningar
(Meyers m fl 1976)

      

 

  

PERCENT BY WEIGHT

CONSTITUENT
BITUMINOUS LIME DOLOMITE LIGNITE

ASH MODIFIED ASH MODIFIED ASH *NASH

5102 49.10 30.85 30.81 32.60
A1203 16.25 13.70 12.54 10.70
Fe203 22.31 11.59 10.72 10.00
?107 1.09 0.68 0.42 0.56
Ca0 4.48 33.58 17.90 18.00
NgO 1.00 1.49 14.77 7.31
haqO 0.05 1.12 0.72 0.87
kjö 1.42 0.71 0.99 0.68
553 0.73 2.20 8.09 2.60
c 2.21 1.12 1.76 0.11
L.O.I * 2.55 1.03 1.95 0.62

20 soluble ; 2.51 22.11 20.39 8.55
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Tabell 5. Mineralogisk och kemisk sammansättning
hos flygaskor från England och USA (Jacobs
och Jeffrey 197 ).

Alinemlogical composition of crysialline fraction (% by wf.) and relation
to pozzolam'c properties

 

V Other
Sample Quatt: Mullite Magnetite Haematite cryst. Carbon % of total Pozzolanic

components less carbon properties'

PJ/189 6-5 35 5 <1 <1 2 48 68
Pj/190 4-5 13 3 <1 <3 3 22 74

England PUHQI 4 22 <1 <1 <3 4 29 _-
Pj/192 1 9 <1 <1 <1 20 13 61
Pj/194 6 26 <1 <1 <5 3 34 70

1 1 3 3 5 < 5 < 1 16 Good
2 4 12 5 3 < 1 5 25-5 Good
3 1 < 1 9 4 < 2 2 17 Good

USA 4 < 1 5 30 7 < 1 6 47 Poor
S 3 3 4 8 < 2 14 20-5 Poor
6 4 16 < 1 1 < 1 19 27 Poor
7 2 6 18 7 < 1 5 36 Good

Chemical compositian ofglass frach'on (% by wt.) and relation to pozzofanic properties
% of Pozzolanic

Sample glass SiO , A1,0 , Fe,O , CaO (Na,K)O MgO SO." properties'

PJ/189 52 64-5 12 6 10 3 4 1 68
PJ/190 78 51 22-5 - 8 7-5 7 2 ,2 74
PJ/191 71 53 16 15 9 4 2-5 1 -
Pj/192 87 60-5 22-5 4-5 5-5 6 0-5 0-5 61
PJ/194 66 51 8 15 14 6-5 4 1-5 70

2 74-5 60 28 10 1 -5 0 0-5 0 Good
5 79-5 47-5 34 10 7-5 0 1 0-5 Poor
6 73 59-5 23-5 10 1-5 3-5 0-5 0-5 Poor
7 64 51-5 26 1-5 13 2-5 2-5 2-5 Good

'% 01 strength after 28 days of a mix in which 25% of the cement was replaced by pi. ash, compared
with the strength of the corresponding plain concrcte (Cement and Concrete Ass., unpublished Tech. Rep. No.
TRApom

Flygaska till vägändamål klassificeras enligt Fst

"Subcommission for the Utilization of Fly Ash"

(Pachowski 1979) efter den kemiska sammansättningen

i fyra grupper:

Tabell 6. Klassificering av flygaska

 

Grupp I Aluminium-silicium flygaskor med Si02- och

Al203-förhållande lika med eller större

o\
0

än 2:l och Cao-halt mindre än 15

Grupp II Silicum-aluminium flygaskor med SiO2- och

A1203-förhållande mindre än 2:1, CaO-

halt mindre än 15 % och 803-halt mindre

0\
°

än 3
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Grupp III Sulfat-kalcium flygaskor med total Cao-

halt högre än 15 % och SO3-halt högre

än 3 %.

Grupp IV Flygaskor med Cao-halt över 15 % och 503-

halt mindre än 3 %.

Flygaskor från högvärdigt kol hör som regel till

grupp I och II. Jarrige (1971) föreslår en preli*

minår fransk klassifikation av flygaska:

A - "silicoalumineuse", t ex flygaskor från

Frankrike, England, Belgien och Tyskland.

B - "sulfocalcique", t ex flygaskor från lignitkol i

Provence och Tyskland.

C - ej närmare specificerade flygaskor. Beroende på

den höga halten amorft material i flygaskor är den

mineralogiska sammansättningen svår att bestämma.

Glashalten i engelska askor har angivits till 66-88

% (Thorne och Watt 1965). Simons och Jeffrey (1960)

ger mineralogiska analyser av några amerikanska och

engelska flygaskor (tabell 5). Mullit (3A1203 x

25102) utgör den dominerande kristallina bestånds-

delen. Kiselsyran förekommer bunden, bl a i mullit,

och kvarts finns inte i några höga halter. Järn-

oxider förekommer som hämatit och magnetit, men

även som strökorn i det glasiga materialet, i vissa

fall i höga halter. Flygaska som innehåller hög

halt kristallint material har dåliga puzzolanegen-

skaper. Mineral som mullit och gehlenit (i dåligt

kristallin form?) har dock tillskrivits viss bindan-

de förmåga pga hydratisering (Croft 1964).

VTI MEDDELANDE 2 8 5
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Figur 6. Kemisk sammansättning hos flygaska från
amerikanskt bituminöst kol, medelvärden
och variationsområden (Meyers m fl 1976)
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Figur 7. Kemisk sammansättning hos franska flyg-

askor (puzzolaniska reSp hydrauliska i
jämförelse med cement, masugnsslagg och
naturliga puzzolaner)
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5. 4 FYSIKALISKA EGENSKAPER

Egenskaper och sammansättningen hos flygaska varie-

rar och fluktuationer i kolkvalitet, störningar i

produktion m m ger upphov till variationer i såväl

flygaskans fysikaliska som kemiska egenskaper (Dyer

och O'Flathery-l97l). Dessutom påverkas främst de

fysikaliska egenskaperna genom metoderna för flyg-

askans hantering och förvaring.

5.1 Kornform, färg och densitet

 

Flygaska består huvudsakligen av sfäriska, glasiga

korn som ofta är ihåliga och gasfyllda. De lättas-

te kornen benämns cenosfärer och avskiljs i vissa

fall för användning som isoleringsmaterial. Flyg-

askan är i torrt tillstånd ljus- till mörkgrå.

Hög kolhalt ger en mörk och hög kalkhalt en ljus

flygaska. Flygaska producerad i några länder har

korn- och skrymdensiteter som varierar inom följan-

de gränser:

Tabell 7. Densitetsvärden hos flygaskor

 

Skrymdensi-

Korndensitet tet, lös

lagring

g/cm3 g/cm3

England (Central _

Electricity Board 1972) 1,90 - 2,40 -

Frankrike (Jarrige 1971) 1,90 - 2,40 0,55 - 0,85

Sydafrika (Paige-Green

och Netterberg 1979) 2,14 - 2,44 0,57 - 0,92

USA (Thornton o Parker) 1,88 - 2,84 0,72 - 0,80
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Flygaskor med avvikande densitet kan dock förekom-

ma. Värden lägre än genomsnittet kan bero på hög kol-

halt, högre värden på hög halt av kristallina, kom-

pakta beståndsdelar, särskilt järnoxider. Den enskilda

kornen kan variera från 0,5 till 2,6 g/cm3. Bros och

Parylak (1978) visar att kompaktdensiteten ökar med

halten av fina partiklar (<0,05 mm), i polska flyg-

askor (jfr figur 8). Beroende på att kornen ofta är

porösa ökar densiteten efter malning, hos franska

askor från 1,90 - 2,40 till 2,65 - 2,80 g/cm3

(Andrieux och Colomber 1976).

Flygaska kan ibland vara elektriskt laddad så att

kornen repellerar varandr. Effekten brukar avtaga

med tiden, men i vissa fall har sådana packnings-

svårigheter uppstått att färsk flygaska ej kunnat

användas (Johnson m fl 1960), jfr mom 7.1.

5.2 Kornstorleksfördelning och specifik yta

 

Kornstorleksfördelningen hos flygaska beror på fak-

torer som graden av finmalning hos kolet, metoder

för uppsamling och hantering m m. Askor erhållna

genom elektrostatisk infångning är finkornigare än

askor avskilda på mekanisk väg. Ju längre bort från

eldstaden flygaskan avskiljs desto finare blir

den (Jarrige 1971). En homogenisering sker sedan i

samband med hanteringen. Kornfördelningsanalyser av

brittiska, franska och amerikanska askor framgår av

figur 9-ll. Siloaskor innehåller övervägande korn

av siltstorlek, lagunaskor är något grovkornigare

och kan också i deponin visa skiktning beroende på

sedimentation. Lerhalten (korn <0,002 mm) är ringa

i båda fallen. Även finkorniga flygaskor saknar

plastiska egenskaper. Flygaskor rika på kalk och

VTI MEDDELANDE 2 8 5
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sulfat är ofta ovanligt finkorniga. Bottenaska har

en från vägteknisk synpunkt bättre kornfördelning

än flygaska med högre halt partiklar av grovsand-

och grusstorlek (figur 9, jfr mom 12). Dyer och

O'Flathery (1971) har undersökts variationerna hos

flygaskan i ett kolkraftverk. Vi

Analyser av kornstorleksfördelning, grundade på

Stoke's lag, är problematiska beroende på kornens

varierande korndensitet. Sherwood och Ryley (1966)

har dock funnit att skillnaderna tar ut varandra och

felen blir tämligen små.

Ofta används den specifika ytan snarare än korn:u

fördelningen som kvalitetskriterium. I regel an-

vänds luftpermeabilitetsmätningar (Blainemetoden)

som ger betydligt lägre värden än gasadsorptions-

mätningar (t ex enligt EET-metoden), vilka även

påverkas av de inre ytorna hos kornen. Karakteris-

tiska spridningsområden för flygaskor från några

länder ges nedan:

Tabell 7. Variationer av spec yta hos flygaskor

 

(Elaine-metoden)

England 1900-5300 cmZ/g (Central Electricity
Board 1972)

Frankrike 2200-4000 " (Andrieux och

Colombel 1976)

Sydafrika 1552-6724 " (Paige-Green och

Netterberg 1979)

USA 2000-8000 " (Thornton och Parker

1975).
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Fst "Subcommission for the Utilization of Fly Ash"

(Pachowski 1979) urskiljer tre grupper flygaskor:

Tabell 8. Klassificering av flygaska efter kornstor-

*' lek

 

Finkorniga <25 % material >0,07l mm,

spec yta >3000 cm2/g

Mellankorniga 40-75 % material <0,07l mm,

spec yta 1500-3000 cm2/g

Grovkorniga *<4O % material <0,07l mm,

spec yta >1500 cm2/g

Puzzolanverkan (jfr mom 6) hos flygaskor ökar i

regel med ökande finandel. Enligt Hollis och

Fawcett (1966) bör den spec ytan hos flygaskor som

är lämpliga till stabilisering vara >2750 cmz/g,

enligt Andrieux och Colombel >2000 cmZ/g. Den spec

ytan utgör dock ingen entydig kvalitetsparameter

(jfr mom 6).

Bestämningen av den spec ytan enligt Blainemetoden

har dålig reproducerbarhet, varför kravet avlägs-

nats från ASTM C 618-73 som behandlar puzzolaner som

tillsatsmedel i betong. I stället specificeras nu-

mera halten som passerar 0,044 mm maskvidd.
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Figur 9. Kornfördelningar hos fransk flygaska och
bottenaska (Andrieux och Colombel 1976)
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Figur 10. Exempel på kornfördelningar hos engelska
flygaskor erhållna på olika sätt i kol-
kraftverk (Central Electricity Generating
Board 1972)
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Figur ll. Spridningen i kornfördelningen hos flyg-
aska från amerikanskt bituminöst kol
(di Gioia m fl )
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6. PUZZOLANISKA OCH HYDRAULISKA EGENSKAPER

HOS FLGYASKOR ' w"

6.1 Definitioner

 

En puzzolan definieras enligt ASTM C 593, gällande

flygaska för stabilisering av vägöverbyggnad, som

ett finfördelat material, huvudsakligen bestående

av kiselsyra, eller också föreningar kiselsyra alu-

miniumoxid, vilka i fuktigt tillstånd, och vid nor-

mala rumstemperaturer, reagerar kemiskt med kal-

ciumhydroxid, varvid vattenolösliga föreningar med

cementerande egenskaper bildas. God packning och

lämplig vattenkvot är andra förutsättningar,

I nämnda amerikanska norm ställs inga särskilda

krav på flygaskans kvalitet utan den färdiga bland-

ningen av basmaterial, flygaska och kalk, ska efter

en definierad, accelererad lagring ha uppnått vissa

kemiska och fysikaliska egenskaper (mom 6.4).

Puzzolaner kan utgöras av naturmaterial som inne"

håller finfördelad amorf eller metastabil kisel-

syra, t ex vissa vulkaniska askor, diatoméejord,

opal m m (Price 1975). Även icke reaktiv, kristal*

lin kvarts kan vid extrem finmalning få puzzolanegen-

skaper genom att ett gitterstört, reaktivt ytskikt

bildas (Alexander 1960). Hydratiserad aluminiumhyd-

roxid (bauxit) kan även verka som puzzolan, likaså

zeoliter och lermineral. Vid kalkstabilisering av

lera kan förutom momentan flockuleringseffekt även

uppkomma en långvarig hållfasthetstillväxt genom

puzzolanreaktioner.

Naturliga puzzolaners reaktion med kalk har varit

känd sedan lång tid och sådana bindemedel har ut-
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__E

nyttjats i välkända historiska byggnadsverk, t ex

kinesiska muren, konstruktioner i antikens Rom, så-

som Viå Appia, Colosseum, akvadukter m m. Termen .

puzzolan härstammar f ö från det romerska ortsnam-

net Pozzuoi, belägen nära Vesuvia, där en reaktiv

aska förekom. Puzzolanbindemedel av denna typ an-

vändes in på 1800-talet, men utkonkurrerades sedan

av det snabbbindande portlandscementet.

Puzzolaner kan också utgöras av industriella pro-

dukter eller restprodukter, t ex flygaska. Både na-

turliga och artificiella puzzolaner används utom-

lands som tillsatsmedel i cement. Den vid hydratise-

ring frigjorda kalciumhydroxiden reagerar successivt

med puzzolanen, varvid i många fall ökad hållfast-

het och beständighet kan erhållas. Puzzolancement

har dock låg begynnelsehållfasthet i jämförelse

med portlandcement.

ASTM C 618, som definierar puzzolaner som tillsats-

medel i cement, urskiljer tre klasser, nämligen N =

naturmaterial (även kalcinerade sådana), F = flyg-

askor och 8 = övriga material. Nyligen har även

klass C medtagits för flygaskor från lignitkol som

ofta har höga kalk- och sulfathalter (jfr mom 9).

Sådana flygaskor kan ha självbindande egenskaper

och benämns därför hydrauliska till skillnad från

 

de puzzolaniska som behöver kalktillsats för att

 

binda (Andrieux och Colombel 1976). Gränsen mellan

dessa former är dock oklar, jfr även mom 4;

6.2 Kemiska och fysikaliska processer

 

Puzzolanreaktionerna är inte klarlagda i detalj.

Flygaska utgör också ett speciellt variablet och
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svårundersökt material. De bildade reaktionsproduk-

ternä är föga kristallina (Simons och Jeffrey 1960)

och uppvisar släktskap med de produkter som uppstår

vid stabilisering av jordarter med kalk (jfr t ex TR

Circular 180). Minnick (l978) anser att följande

kemiska reaktioner kan äga rummellan flygaska och

kalk:

H20
1. RO -+ F?(OH)2

H20;CO2
2. RO +- RCO3 + H20

C02
3. R(OH)2 - RCO3 + H20

. H20 .
4. R(OH)2 + S102 +. xRO - y8102 - zHZO

H20

5. R(OH)2 + A1203 + XRO - yAl203 - ZHZO

. . H20 .
6. R(OH)2 + A1203 + 5102 + XRO ° yA1203 ' 25102 - WHZO

-' H20

7. R(OH)2 + 503 -- + A1203 +

XRO - yA1203 - sto4 e szo

Där R = Ca2+ eller Mg2+ eller kombinationer av des-

sa joner. Reaktionerna är i verkligheten mer

komplicerade och sannolikt deltager även andra

joner. Även fysikaliska processer äger rum.

En upplösning sker i den alkaliska lösningen av

reaktiva, mer eller mindre amorfa silicum- och alu-

miniumföreningar, genom angrepp av kalciumjoner,

frigjorda från kalciumhydroxiden. Vissa tillsats-

medel kan förstärka effekten (mom 8.2.4.ll).

Geleartade reaktionsprodukter bildas.
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Ahlberg och Barenberg (1965) har givit en översikt

av fundamentala mekanismer mellan kiselsyra och kalk-

hydroxid. Kiselsyra är betydligt vattenlösligare

än amorft än i kristallint tillstånd och löslig*

heten ökar med pH-värdet och temperaturen (figur

12 och 13). Kalken gör att lösningens pH-värde

blir 12 eller högre, något som är nödvändigt

för att en upplösning av kiselsyra ska kunna ske

(figur 14). Kalciumhydroxidens löslighet minskar

rätlinjigt med ökande temperatur (figur 15), var-

för kiselsyran har maximal löslighet inom ett visst

t temperaturområde. En absorptionsprocess äger

även rum, varvid kalciumhydroxid upptages på puzzo-

lankornens yta. En korrelation mellan den spec ytan

hos amorf kiselsyra och kalkabsorptionen har påvi*

sats (figur 16). Aluminiumoxider spelar en viktig

roll i sammanhanget och kan förmodas reagera på

likartat sätt.

De gelartade reaktionsprodukter som utfälls på

flygaskakornen blir med tiden allt mer kristallina.

Kalciumsilikat, kalciumaluminathydrat, tobermorit

och vid tillgång på sulfatjoner även ettringit har

påvisats (Croft 1964, Millet och Homney 1972).

Kennerley m fl (1973) har funnit att de svagt hyd-

rauliska egenskaperna hos flygaska från subbitumiw

nöst kol beror på förekomst av dikalciumsilikat

som också finns i cementklinker.

Dron (1978) påpekar att de hydratiserade produkter.

som bildas vid kalkens angrepp är likartade de som

uppkommer när cementklinker eller hyttsand (granu-

lerade masugnsslagg) reagerar. Ettringitbildningen,

som uppkommmer vid tillgång på sulfatjoner, ger

särskilt goda mekaniska egenskaper då kristallnålar

bildas, som armerar och sammanfogar kornen. Själv-
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bindningen hos vissa flygaskor beror på tillgången

av sulfat-, kalcium- och natriumjoner (Simons och

Jeffrey 1960, Croft 1964).

Enligt Cabrera och Nvakanna (1979) sker de kemiska

reaktionerna mellan flygaska och kalk snabbbt och

hållfasthetsökningar beror främst på den med tiden

ökande kristallisåtionen. Concharova m fl ( )

har dock påpekat att flygaska kan ha hydrofoba yt-

beläggningar, vilka fördröjer kemiska reaktioner.

Vissa kemiska tillsatsmedel kan verka som aktivato-

rer och bryta igenom ytbeläggningarna (jfr mom

8.2.4.10). Puzzolankornen kommer därefter att

successivt beläggas med reaktionsprodukter; kalcium-

jonerna måste diffundera genom dessa, vilket gör

att reaktionshastigheten avtar. Lin (1971) anser att

den fria kalken i vissa flygaskor är mer verksam

än tillförd kalk p 9 a att den förekommer i fin-

fördelad form och bildar ytbeläggningar.

Temperaturen har stor inverkan på puzzolanreaktionen,

som blir utan praktisk betydelse vid temperaturer

under +10 OC (Paige-Green och Netterberg 1979). In-

verkan av låga temperaturer verkar dock litet under-

sökt. Man har mer intresserat sig för verkan av

höga temperaturer i syfte att förkorta lagrings-

tiden av provkroppar vid laboratorieförsök (jfr

mom 8.2.4.5). Enligt ASTM C 593 är således lagrings-

temperaturen + 38 0C. Thornton och Parker (1975)

visar att om temperaturen ökas från +20 0C till

+5OOC kan för en viss flygaska-kalkblandning slut-

hållfastheten erhållas på 4 istället för 30 dygn.

Enligt Thorne och Watt (1965) kan dock hållfastheten

nedsättas vid lagring under alltför hög tempera-

tur (fig 17). Sherwood och Ryley (1966) har även

konstaterat lägre sluthållfastheter vid förhöjd
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något som bl a anses bero på att för

material med hög aluminiumhalt vid förhöäd tempe-

ratur bildas 3 CaO x Al x 6 H20 istället för 2 CaO

x 8 H20 x

terande egenskaper. Uttorkning av

även ha nedsatt hållfastheten vid

Al203): 10 H20 som båda har bättre cemen-

provkroppen kan

vissa undersök-

    

  

 

 

ningar där hög lagringstemperatur använts (jfr

mom 8.2.4.6).
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Ahlberg och Barenberg 1966)
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Figur 14. pH hos Ca(OH)2-lösning vid 250C
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6.3 Faktorer som bestämmer puzzolankvalitet

 

Försök har gjorts att undersöka de olika faktorer

som bestämmer egenskaperna hos flygaskor i syfte

att finna metoder att på ett så snabbt och enkelt

sätt som möjligt förutsäga puzzolanverkan. Det

är dock kombinationen av faktorer snarare än någon

enstaka faktor som bestämmer puzzolanegenskaperna

(Minnick 1970). Även härdningstiden spelar roll.

Sherwood och Ryley (1966) visar inverkan av fysika-

liska och kemiska egenskaper hos sand-flygaska-kalk-

blandningar (fig 18). Halten Si02 + A1203 står i god

korrelation om det bortses från resultatet med flyg-

aska. Det är fördelaktigt om så hög halt av mate-

rialet som möjligt har en kompaktdensitet som lig-

ger mellan 2,1 och 2,7 g/cm3, då det mesta glasiga
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materialet ligger inom intervallet, medan kol är

lättare och järnoxider tyngre. Enligt Watt och

Thorne (1965) korrelerar den spec ytan bäst med

korttidshållfastheten hos en blandning av flygaska

och kalk, halten Si02 4 A1203 däremot med långtids-

hållfastheten (jfr fig 19 och 20). Korrelation finns

ej mellan hållfasthetsvärden erhållna efter 7, 28

och 120 dygn (Vincent m fl 1961).

Andrieux och Colombel (1976) har konstaterat en viss

korrelation mellan hållfastheten hos blandningar av

flygaska-kalk och halten material < 0,04 mm. Thorne

och Watt (1965) har för laboratorieframställda,

"syntetiska" flygaskor och kalk funnit en särskilt

god korrelation mellan hållfastheten och produkten

av spec yta och kornfördelningsgrad, den senare ett

mått på askans ojämnkornighet (fig 21). Vincent m

fl (1961) har funnit att de flygaskor som lagrar sig

tätast vid packning tenderar att ge de högsta håll-

fastheterna med kalk. Sherwood och Ryley (1966) på-

visar samband mellan hållfasthetsutvecklingen hos

sand-flygaska-kalkblandningar och den torra skrym-

densiteten (fig 22).

Enligt Benzerki och Kakou (1976) korrelerar den spec

ytan med hållfasthetstillväxten endast vid hydrau-

liska flygaskor, vid de puzzolaniska är däremot

halten material i glasfas viktigast. Halten 8102 +

A1203 ger ett mått på halten kalkreaktivt material

men säger icke om den är i glasfas eller förekom-

mer i kristallin form. De glasiga beståndsdelarna

anrikas främst bland de finaste kornen, vilket

även förhöjer betydelsen av en stor spec yta (Ray

och Parker 19765). Endast en del av kornen i flyg-

askan är aktiva. Benzekri och Kakou (1976) har för

två flygaskor beräknat att endast 31 resp 37 % av

materialet reagerar.
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Halten fri kalk är av största betydelse och vissa

flygaskor kan_binda hydrauliskt (fig 23). Förutom

kalkhalten verkar även sulfathalten i flygaskan

spela en viktig roll då ettringitbindning uppkommer.

Både kalk- och sulfathalter har viSats stå i korre-

lation med hållfasthetsegenskaperna hos flygaskor

(fig 24).

Enligt Sherwood och Ryley (1966) påverkas en flyg-

aska-kalkblandnings hållfasthet av halten vatten-

lösligt material. Hållfastheten försämrades efter

tvättning, tydligen beroende på att bl a kalk och

sulfat urlakas. Av den anledningen kan även våtde-

ponerad lagunaska förlora en stor del av sin reak-

tivitet. Pachowski (1979) visar hur halten fri kalk

minskar med tiden genom urlakning vid lagring i upp-

lag (fig 25). Thorne och Watt (1965) har däremot

konstaterat 2-3 gångers förbättring av hållfasthe-

ten efter tvättning. Troligen var askan i dett fall

åldrad och hade bildat aggregat som sönderdelades.

Glödgningsförlusten, som ger ett mått på halten

oförbränt kol, används som ett viktigt kvalitets-

kriterium vid bedömning av flygaska till betong-och

vägbyggnadsändamål. Paige-Green och Netterberg

(1979) har konstaterat glödgningsförluster > 16 %

hos flygaskor från äldre och l,2-9,3 % från nyare

szdafrikanska kolkraftverk. Enligt OECD (1976) lig-

ger glödgningsförlusten så lågt som 2 % vid moder-

na anläggningar. Glödgningsförlusten anses bero till

90 % på oförbränt kol, resten kristallvatten m m.

Det oförbrända kolet kan dels utgöra de grövsta

kornen i flygaskan, dels bilda ett fint stoft som

häftar vid större korn av annan sammansättning,

varvid puzzolanreaktionen försvåras (Davidson m fl

1958). Det har vattensugande förmåga, varför den
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optimala packningskvoten blir högre med ökande

kolhalt (Raymond 1966). Enligt Croft (1964) inverkar

dock ej kolet i flygaskan på samma negativa sätt

Som det organiska materialet (i form av humussyror m

m) i naturliga jordatrter vid t ex cementstabilise-

ring. _

Thorne och Watt (1965) samt Sherwood och Ryley (1966)

har funnit dålig puzzolanverkan hos flygaskor med

höga glödgningsförluster. Enligt franska erfaren-

heter bör flygaskor lämpliga för stabiliserings-

'ändamål ha glödgningsförluster understigande 8

vikt-%. Emery (1976) har funnit att hållfastheten

hos flygaska-kalkstabiliserat material sjunkit till

nästan halva värdet om glödgningsförlusten ökat

från 6-7 % till 11-13%. I andra fall har dock goda

resultat erhållits även med flygaskor med höga

glödgningsförluster. Sutherland och Finlay (1964)

har t o m konstaterat förbättrad självbindning

med ökande glödgningsförlust hos vissa engelska

flygaskor. Inverkan av andra positiva faktorer har

tydligen överskuggat kolbeståndsdelens negativa

effekt (jfr mom 4).
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Figur 25. Minskningen av fri CaO med tiden hos lignit-
aska lagrad i upplag (Pachowski m fl 1979)
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.4 Undersökningar av puzzolankvalitet

 

.Kim (1972)

i praktiken används för att förutsäga egenskaper-

ger en översikt av provningsmetoder som

na hos puzzolaner avsedda som betongtillsatser

(tabell 9). Kraven i några av USA:s delstater fram-

går av tabell 10. Flygaska avsedd för stabilisering

av vägöverbyggnad behöver ej uppfvlla så stränga

krav. Kemisk sammansättning eller enkla fysikaliska

egenskaper ger ej alltid tillräcklig information,

varför specialförsök ofta måste göras. Mest rele-

vant information erhålls från provkrOppar som till-

verkas av flygaska-kalk och provtrycks efter lagring.

Snabbtester kan användas, t ex bestämning av kalk-

absorption, lösningsvärme m m.

(1976)

relation mellan hållfasthet och kalkabsorption för

Andrieux och Colombier har funnit en god kor-

nordfranska, puzzolaniska flygaskor, däremot ej

för sådana askor som redan innehåller fri kalk.

(1979) har kombinerat både hållfasthets-

bestämning och mätning av kalkabsorption i en klas-

sificering av puzzolanaktivitet, avsedd även för

andra material än flygaskor (fig 27). Hållfastheten

hos provkroppar testas efter 7 och 28 dygns lagring

vid både 20 och 40 0C.

till ett standardmaterial (A1203). Hög hållfasthet

hör ihop med stor kalkabsorption, med undantag för

Puzzolanaktiviteten relateras

en blandning som även innehåller gips, vilken ger

upphov till ettringitbildning som sker före puzzolan-

reaktionen (jfr mom 8.2.4.ll).

Pachowski (1979)

bestämning av lösningsvärme vid nedsänkning av

redogör för en enkel metod för

flygaska i utspädd saltsyra (fig 26). Försöket
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avses främst för lignitflygaska och en aktivitets-

klassifikation har utvecklats (jfr mom 8.2.5).

Variationen i puzzolanverkan (hållfasthet med kalk)

hos flygaska producerad under en vecka resp 6 måna-

der har undersökts av Sherwood och Ryley (1966).

Ganska små variationer av 7- och 28-dygnshållfasthe-

ter konstaterades (fig 28). Undersökningsresultaten

kan dock inte utan vidare överföras till flygaskor

från andra kraftverk.
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GENERAL
EVALUATION

METHOD åVALUATION

 

Physical General grain shape
Particle size distribution
Specific gravity
Fineness

Related to workability..
Related to fineness, glass content for F.A.
Weight of mixture.
Strength development.

Air permeability method.
Nitrogen adsorption method [l5].

 

Analytical Chemical analysis

Petrographic analysis
X-ray Diffraction analysis
Differential Thermal analysis

Electronic Microscopic analysis
Solubility test
Lime Absorption test

Yield oxide content from which potential comm
pounds can be computeds

Identification of active minerals presenti
Identify crystalline substances.
Supply information about amorphous substance

present. .
Glass formation and contents.
NaOH solution.
Place the powdered pozzolan in a saturated lime

solution. ' ' '

 

Performance

  

Strength test

Set test
Insoluble resistance test
Uncombined lime test [l0,43]
Resistance to leaching,

sulphate attack test
Reduction in alkali-aggregate

expansion and dry shrinkage

 

Vary with-aggregate used and many other factors.
Most reliable method.

Initial or final set for paste.
Activity test of pozzolan and lime paste.
Reactivity test pozzolanulime pasteo

  

Tabell 9. Undersökningsmetoder för puzzolaner (Kim 1972)

4
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TabeTi 10. Krav på flygaska för att vara puzzolan en-
ligt ASTM och krav på flygaska i olika
amerikanska stater för att användas exem-

 

pelvis som vägbyggnadsmaterial
från KHMzs förstudie)m fl 1977,

(Rosner

 

Myndighet

 

 

 

Egenskao ASTM Alabama Georgia Minnesota Corps of Federa?
C-618 Enguneers

r-

kTass,r

pH min 7,0 7,0

Si?q i 40
I

SzC,+å3,0,+
:1 L .3

5e,03 ; min 70,0 45,0 70,0 75,0

§0 , max 5,0 3,0 5,0 5,0

80, 1 *ex 5,0 3,0 3,0 12,0 4,0 4,0

d :ênhlu- cmax 3,0 1,0 3,0 3,0

5C brgnt , max 12,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0

åFkaEier som
7:,5 T3\ 1,5 1,5 3,0 1,5 2,0

Ca? 1 15% 35,0

S 3c::j- ,ta

C"4/c*5 man 6500 3000 6500

V/ ,

,orn Ä 0,345 mm
max 1 34 25 20 30 - *

*

H4 :ipiaka- ')
15:"stktcr % 255 - -

\_
Pczzalañskt 2'
aL\:å\JÃCE:S*

',^^R * (än '1,Aq

'hu/:X LO

i min 85 75 75 ?5

.çt:_...L:,.C\J

'18.1

Vi: få 5 . C
J 'J

. rax 0,03 0,09 - -

:\
Sçana^ess j
% tax 0,50 0,5 0,5

1"

:yñtvc -ç

i; 2;; s Wax 3,5? n .

Pr::;%:en :V afärbrant Ch srecafxå yta på dai manga vars korn < 0,045 mw

JE :árn=7 ande meiåan :ryskua?iiasthüz hos en pravkropp med provbêandnáng och

C t: &C *^:Tlliancn*ng
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-- évolution des ráoctions pouzzolcnzques
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provkroppar tillverkade av sand stabilise-
rad med flygaska och kalk.
ducerad ionom loppet av a)
sex månader (Sherwood och Ryley 1966)
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7. TEKNISKA EGENSKAPER HOS FLYGASKA FRÅN KOL-

PULVERELDNING

7.1 Packningsegenskaper

 

Mycket varierande resultat har erhållits vid pack-

ningsundersökningar, såväl i laboratorium som i '

fält, beroende på skillnader i flygaskornas egen-

skaper, men också varierande försöksmetodik. Vid

packning enligt Standard Proctor, som nära motsva-

rar lätt laboratorieinstampning, har en viss ameri-

kansk siloaska väldefinierad optimal vattenkvot,

medan lagunaska har lägre torr skrymdensitet och

flackare packningskurva, dvs mindre känslighet för

vattenkvot (fig 29). Sherwood (1975) visar resultat
med engelska flygaskor men också variationerna i

packningsegenskaper under olika tidsperioder (fig 30

och 31). Andrieux och Colombel (1976) redovisar flacka

packningskurvor för ej närmare definierade franska

flygaskor. Paige-Green och Netterberg (1970) har vid

försök med sydafrikanska flygaskor ofta funnit

dubbla toppar på packningskurvan.

Enligt Isakovics och Geder (1978) kan variationer i

flygaskors sammansättning ge upphov till stora skil-

lnader i maximal torr skrymdensitet. Ett gott samband

konstateras med den optimala vattenkvoten (fig 32).

Hög glödgningsförlust minskar skrymdensiteten och

ökar vattenkvoten. Inverkan av packningsarbete åskåd-

liggörs i fig 33, variationer i flygaskans samman-

sättning kan ge högre effekt än packnignsinsatsen.

Vid flygaskor med icke alltför varierande samman-

sättning har också visats ett rätlinjigt samband

mellan kompaktdensitet och maximal torr skrymdensi-

tet (fig 34 a). Ett omvänt rätlinjigt samband finns

mellan maximal torr skrymdensitet och optimal vat-
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tenkvot (fig 34 b). Enligt Bros och Parylak (1978)

förbättras packningsegenskaperna hos flygaska med

ökande ojämnkornighet.

Med ökat packningsarbete sjunker vattenkvoten, något

som också är fallet vid naturliga jordarter (jfr

fig 33)L Enligt Seals m fl (1977) är dock inverkan

av förbättrad packning mindre hos flygaska än hos

naturliga jordarter, sannolikt beroende på innehållet

av porösa korn som ger upphov till fjädrande egen-

skaper hos materialet. Det sker också vid laborato-

rieförsök en successiv expansion av det packade

provet beroende på en elastisk avlastning, vilket

gör att den torra skrymdensiteten minskar i förhål-

lande till först uppmätt värde (Paige-Green och

Netterberg 1970). Repellerande, elektrostatiska kraf-

ter mellan kornen hos färsk siloaska kan också ibland

försvåra packning (Johnson m fl 1960).

Chae och Snyder (1978) har laboratoriepackat flyg-

aska genom vibration, varvid annorlunda resultat

erhålls än vid instampning. Den skenbara kohesionen,

som beror på vattenfilmerna mellan kornen, över-

vinns genom vibreringen. Flacka packningskurvor kon-

staterades, dvs flygaskorna var okänsliga för vat-

tenkvot. AcCelerationen vid vibreringen påverkade

packningsresultatet mer än frekvensen och amplitu*

den. Överlast minskade packningseffekten beroende

på den ökande friktionen mellan kornen. Det anses

att i praktiken erfordras hög acceleration och låg

frekvens vid packning av tjocka lager flygaska.

Johsi m fl (1976) har vid fältförsök funnit att

en viss flygaska (lagunaska?) kan packas över ett

brett vattenkvotsområde och noggranna kontroller av

vattenkvot är därför inte nödvändiga. Lamb m fl
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(1976) framhåller däremot att vattenkvoten utgör

en viktigare faktor än packningsutrustningen. Torr

siloaska kräver stora mängder vatten, medan direkt

upptagen lagunaska kan vara alltför fuktig och

kräver först uttorkning i upplag. Alltför torr

aska går ej att packa ens i tunna lager, och besvä-

0\
Orande damning uppstår vid vattenkvoter under 10

Prandi (1964) beskriver att utlagd, alltför torrå

flygaska ibland fått lagom packningsvattenkvot efter

kapillär uppsugning från fuktig undergrund. Ofta

läggs dock kapillärbrytande lager under en flyg-

askabank föra att förhindra vattenuppsugning och

bärighetsnedsättning (jfr mom 8.1).

Raymond (1961) har gjort packningsförsök i fält

med olika utrustning. Packningskurvorna liknar de

från lätt laboratoriepackning, men den optimala

vattenkvoten tenderar dock att bli något lägre och

mindre väl definierad (figur 35). Förpackning av

lös flygaska med traktor kan vara nödvändigt för

att undvika att välten fastnar. Alltför tunga

vältar behöver ej användas, då klumpar som måste

sönderdelas i regel inte förekommer i flygaska.

Vibrerande vält kan ge upphov till skjuvsprickor i

lagret.

Det kan vara svårt att uppnå en hög packningsgrad

beroende på flygaskans fjädrande egenskaper, även

vid vältning av tunna lager. Gray och Lin (1972)

anser därför en packningsgrad motsvarande 90 % av

lätt laboratorieinstampning som realistisk. Bacon

(1976) har dock erhållit 97 % packningsgrad vid

användning av en 9 tons vibrerande vält, men endast

90 % med en 10-12 tons slätvalsvält eller med en

lika tung gummihjulsvält. Vattenkvoterna varierades
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mellan 15 och 35 %; inverkan av denna faktor visade

sig viktigast vid vibrerande packning. Joshi m fl

(1976) har erhållit en 105 %-ig packningsgrad efter

4-6 passager med en 10 tons gummivalt, som anses ge

särskilt gott resultat. Di Gioia och Nuzzo (1972)

visar också att varierande packningsresultat erhålls

med vibrerande vålt när vattenkvoten och frekvensen

varieras (fig 36).

De varierande resultat som erhållits vid olika under-

sökningar visar att packningsförsök ofta måste

göras med en viss typ av flygaska och utrustning

för att vinna erfarenheter (jfr mom 8.1). Hydraulisk

flygaska kan också binda så snabbt och packning mås-

te ske ej alltför lång tid efter utläggning (jfr

mom 9).

 

HO
ÅASHNQ 7'59-?1

?
/ Maries?

; 4 'är å?

  

üêOGPJOO

  

(0 C)

U4o®« wwøwøwW%%%;;$TüáñâLf

 

(
D (3

  

Dr
y

De
ns

ñy
,

pc
f(

kg
/n

9)

  

Å Ä 500A/L.

 

 

 

 

 

 

 

  

i i
5 10 20 50 40 50

' Moisture Conmm, Petersen?

Figur 29. Packningsförsök (lätt laboratoriein*
stampning) med amerikansk flygaska hante-
rad på olika sätt (Meyers m fl 1976)

 

VT I MEDDELANDE 2 8 5



50

 

    
    

   

     

.1

6 \-/FtHHY8H]GC

%HGH MARNHAM

//BOLD
m_

1.4 4-
* m.

*" ' :omm-Lau"M å

e %
LLJ 2: 2 ,

51?? r* ,
C" '4- 3 5 I

5.5 ;TCLSFF 7
U 3* JF"- "\ ;^/\F\ ,_-

*" Mtb! 'wigbu/

5 M
13 : H*Fl

bATTtHbtA\\

08 ?www

(':WL 1:

Figur 30, Packningsförsök (lätt laboratoriein-
stampning) med olika engelska flygaskor
(Sherwood 1975)

 

VTI MEDDELANDE 285



5l

         

 

 

  

 

 

100 f 1 'i

i
I
åMARNHAM\\Ä g 3

.,_ r ä6 month:

å
« ® NO§T FL553 .zr .. ..BJ @ 3 mthq 'i

ø// 'ORTnELEET
@*****"$ 3335

A @*9

i 3% @*N BCLD ,z///// r MVESTWOOD
2 means I (period 'unknownl

80 "° é é 6/ a "4

c få w få
m é
'U

U BRIGHTON/ .avg g,
6 months @

å
'; 70"' A
0 ,.M' 3
2 CHADDERTOEå///f/ ?

2 months gg I
är ;a i

I 1

ägg? vu m3

BATTERSEA ' .x\ !

1 year _ *49 \\ *g

\ i
D0 BATTER:E § 1

?menâåw Å

Têmes shown inc'aicme pericds ?0: which

i test resuiås were :waélabåe
' " i

i

2'
SD 1 .. ._J

10 20 30 40;

Optimum moist'ure content (percent)

1 1b/ft3 = 0,016 g/cm3

Figur 31. Variatiøner i packningsegenskaper (lätt
laboratorieinstampning) för flygaskor
provtagna under loppet av vissa tidsperiø-

der (Sherwood 1975)

VTI MEDDELANDE 2 8 5



52

-fsteam power"planL Ljubljana
osteam power-plant Trbovlge

gZngteam power-plant åostanj

k [vana] *
§3* ' i

 

sk
i

.
u
r

*
v

 

b
-
U

-
<
.
3 U

 

n-
n'

)

      

Figur 32. Samband mellan vattenkvot och torr skrym-
densitet (latt laboratorieinstampning)
för flygaskor från jugoslaviska kraftverk
(Isacovics och Geder 1978)

 

 

 

 

 

UG
;-
'-

   

c

curve l. sample l energy 60 tm/m3
curve 2. sample l energi 120 tm/mB
curve 3. sample ; energy 180 :m/m3
curve 4. sample l energy 266 tm/m3
curve 5. sample 2 energy 60 tm/m3
curve 6. 25 % air voids line

Figur 33. Packningskurvor erhållna med flygaskor vid
olika packningsarbete (instampningsföru
sök) enligt Isacovics och Geder (l978)

VTI MEDDELANDE 285



53

Flê, ES MAX. [Hz-:W DENSITY* MOEST. CSN?

       

E
0 la, 100

2*-
t: ..

ID

ä

g 90-.
3..

m
9 ha.

á

g 80-»

1_ i i i 1 l 1
a) 2.0 2.2.. 2,4% ala

spâcwxc GRQWT?

al- v

2,1.

0

gg. _

3,

2»-
.§ :30 v»

21:
1.2.5

C3

>w

g; 0 MJ
Q .

0 ägg 53 PÅ

3 X M!
a

m A w:

i i i 7 L 3 5

b) :0 :5 20 255 :542
0537"" EISCHÄSHU CGHT. (53/54

1 ch = 0,016 g/cm3

Figur 34. Samband mellan a) maximal torr skrymdensi-
tet och optimal vattenkvot samt b) maximal
torr skrymdensitet och kompaktdensiteten
hos flygaska (Zae, Zumziel och Gurdzel
1976)

 

VT I MEDDELANDE 2 8 5



54

l,... ...__ _._ _ *..

Figur 35.

 

 

o
m
0
5
m
m

Vd
Li

z/
Cu

.
FT

 

SS Lue-.W- .m W-..

M.

1

i

I

65 '" * "" --°*°°"--^ Vv'obbU-whcei roller-m- 4 13 ....-<

1x 1 Herr; winner/103kr-

2 PASSES

. 0 . ,

Loght närmar; roller -wxu-o
1 L

so »ma-W

      

3 3

      

' ' ' l
.2.i ( (.0(4/\\

\0 x.- i 0'/ r- ' '- « :3 *x>- *N V -'
*ut lxk'ålz/'/ Or' '- _-. os\\x

2:, D ')1"1(.;// . 'Å I, \ r_ I / t ,ø' "'

LU 5: r--n-/th l/ --vm-s-F--n-»w- --M--w'wv--a-M--w
0 to /.. i): Vi,

.J å ,4 - 'J x -.
' h ' A/,i i _, 0/ Åk1

/ _ .
O ?H I I */ Viobb174a'hetl roller -.-43. ..

o i ch'z/ vzbramq roHcr - -om -

/ 4:*1Agggg Lrght vibraloq 'eller -Mxn-
60 L., ( ....A_.__ G... i , -- .-.__l___..... _.-...»._..--__L- WWW -

q 7:). ?3 - 30

HÖÖSILJHE ('.ONYEHY PER (iF-H'

9.0 - - _
__ á'l

H 8 ;3,0 1
of CO, 1
2' ' 6..F_ /_ än:)

C ° 0 ...'kq.\ .
.7, D I ' \ \\% 5
1 U ' l ( NO vi

m m 70 l._..-.v_l 9-6/ // Ä *M* " ' \ \ i \
(J 0 - Q) l., ' '_'°" " ' "* ' "3§'$ \ç

af '7 / i i
OP* // / u '

/ »4 ;Å vy'cbb'r_whre! Ir)i!gf.,_.ê...

0/ 'ri-:ny väntar-.1 rollernry -

*L '3 PÅSSES bg'nl vabrlior; roller -- 1--

60 L--w--ü-v--w ^ - »0- L L

80 ' *l

  

 

 

o
m

D
e
s
a
m
'

Vd
..

L
a
x
c
u
.

FT

 

?I

 

MPASSES Lån;
L_l__-l._m1 -_ 1

10' '23 " 30'

HOBYURE cor-nam .om cem

50
i

\/ /obL!,-.w.*.ecl roller - - .g - --

.9417 beljiüry rnHçr- -0-..

'Ibraior'y rngf XW

1 lb/cu ft = 0,016 g/cm3

___._--_.

 

35

Samband mellan vattenkvot och torr skrym-
densitet vid packning av siloaska med oli-

ka Valtar vid 2, 4,

(aed).

jämförelse

VTI MEDDELANDE 2 8 5

8 och 16 överfarter
Resultat av laboratoriepackning som

(Raymond l96l).
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antal överfarter med olika frekvens
(Di Gioia och Nuzzo, 1972)
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7.2 Stabilitets- och sättningsegenskaper

 

Sherwood (1975) visar hållfasthetstillväxten hos

flera engelska flygaskor som ej tillsatts kalk

(fig 37). Fyra av askorna är helt inaktiva, medan

fyra har varierande hydrauliska egenskaper. Håll-

fastheten hos vissa flygaskor ökar påtagligt med

tiden. Bestämning av enaxiell tryckhållfasthet

används i regel vid kvalitetskontroll av flygaska

beroende på att metoden är enkel att utföra (jfr

mom 8.2.4.7). För geotekniska beräkningar behöver

man dock känna till skjuvhållfastheten och dess

beroende av kohesion och inre friktion. Triaxialu

försök måste därför utföras och därvid även

hänsyn tagas till ev hållfasthetstillväxt.

Enligt OECD (1976) är skjuvhållfastheten hög hos

flygaska, även vid relativt låga packningsgrader.

En översikt av friktionsvinkel och kohesion hos

olika färska flygaskor har givits i KHMzs förstu*

die (Hartén m fl 1979, jfr tabell ll). Värdet för

friktionsvinkeln påverkas särskilt mycket av lag-

ringstätheten (fig 38). Kohesion hos obunden flyga

aska beror i första hand på verkan av vattenfilmer-

na mellan kornen. Denna skenbara kohesion försvagas

eller blir helt försumbar vid torr eller vatten*

mättad flygaska, Under förutsättning av god pack-

ning är den skenbara kohesionen högst vid en

vattenmättnadsgrad på 75 % (Di Gioia och Nuzzo 1979).

För flygaskor med bindande egenskaper ökar däremot

den verkliga kohesionen avsevärt med tiden, medan

friktionsvinkeln ändras föga (jfr tabeller l2 och

l3). Kohesionen hos siloaska är därför högreän

hos lagunaska (Dahl och Pihl 1980).

Utomlands bedömer man ofta obundna jordmaterials

stabilitet genom CBR-försök och värdena bildar

D

VT I MEDDELANDE 2 8 5



57

underlag för vägdimensionering. Normerad provning

av det vid optimal vattenkvot instampade provet

görs efter 14 dygns vattenmättning, varvid bärig-

heten i regel blir avsevärt nedsatt i jämförelse

med värdet vid packningsvattenkvoten. Gad (1975)

visar dock att CBR-värdet för polska flygaskor

påverkas litet eller t'o m ökar efter vattenmätt*

ning. Raymond (l96l) ger exempel på ökningen av

CBvaärdet med lagringstiden för flygaska packad

vid optimal vattenkvot (fig 39). Prov som instam-

pats vid hög vattenkvot ger däremot sämre värden,

även efter lagring då självbindningen motverkas

(fig 40). Flygaskor med starkt hydrauliska egenska-

per kan ej undersökas enligt CBRmmetoden, då prov-

,kropparna snabbt blir alltför starka.

Paige-Green och Netterberg (l979) har funnit en

stark svällning av provet i CBR-cylindern, något

som tillskrivs en elastisk avlastning av spänning-

ar uppkomna vid packningen. CBwaörsöket anses ha

dålig repeterbarhet och enaxiellt tryckförsök re-

kommenderas. CBRMprovning kan även göras i fält.

Raymond (l961) har funnit att CBvaärdet hos över-

ytan av en vägbank från början var 20 men hade efter

en månad ökat till lOO.

Flygaska utan självbindande egenskaper uppför sig

vid kompressionsförsök på principiellt liknande

sätt som kohesiva jordarter (Gray och Lin 1972).

Kompressibiliteten ökar med försämrad packningsw

grad och ökande vattenkvot. Sättningen sker snabw

bare än hos jordarter med motsvarande kornfördelw

ning beroende på den ofta högre permeabiliteten.

Användning av flygaska underlättas därigenom då

den mesta sättningen sker redan under byggnads»

perioden.
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Flygaska med goda självbindande egenskaper ger en-

ligt praktiska erfarenheter mycket små sättningar

(jfr mom 8.5). Laboratorieförsök i ödometer kan

därför vara missvisande (Chae och Gurdzel 1976).

Enligt Raymond och Smith (1966) har också en sätt-

ning på endast 2,5 cm kunnat konstateras hos en ca

16 m hög flygaskabank trots att laboratorieförsök

indikerat en sättning på 30"4O cm.

Vid bedömning av egenskaperna hos färsk flygaska

måste också det ofta sämre packningsresultatet i

fält än i laboratorium beaktas (jfr mom 7.1). Gray

och Lin (1972) anser därför att värdena på geo-

tekniska parametrar vid beräkningar bör reduceras

med 25 %. Seals m fl (1977) konstaterar dålig

överensstämmelse mellan laboratorieu och fältbe-

stämda geotekniska parametrar hos flygaska utan

självbindande egenskaper.
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Tabell ll. Kohesion och friktionsvinkel enligt ut-
förda triaxialförsök (sammanställd av
Hartlen m fl l975)

  

  

?Fats Kohesion Friktionsvinkel Inpackning
kPa grader

4\ 7
544.14",

. .0 , ;macn.;an 70-100 . 38-43 Opt1ma1 vattecxvo:
71'^ V' '0:" 9\ 100 E mod proc:0r

Baronv j 76 38 .Skottäand 0pt1ma1 vattenkvot
2) 1 10 % standard

Eortccello 90 35 proctor
skattzand
\y 1

w v '3* v
dig U rss' 5 44 Optimal vatteñkvo:

' Q 2) " 1 10 % mod proctor
Neu uersey 9 34
USA '

Agecrortl) 13 31 .;q 7-F4 0pt1ma1 vattenkvotc.. glo. .b
0/ ._ pn -'1) 1 100 m Standaro

001c 15 28 proctor
England

1) Färsk aska
2) Efter 1 dygn

Tabell 12. Inverkan av lagringstid på kohesion, frik-
tlonsvinkel och enaxiell tryckhållfasthet '
for engelska flygaskor (Finley m fl 1964)

   

 

 

  

 

 

     

  

    

Ash Source '

Age (days) 4 Barony Braahead Kincardine Portobello

Cu øu LI C 3 CU øu U C.S. Cu øu U C 5 Cu øu U C 8

1 11 38 45 9 34 34 14 3315 52 13 35 50
7 29 41 127 29 39 122 14 34 53 17 41 75

28 32 42 144 32 41 140 12 3555 47 20 43 92
91 38 42 171 35 42 157 15 3555 58 22 43 101

182 40 42 180 39 41 171 16 37 64 24 43 111
371 42 42 189 43 40 185 18 38 74 25 43 .115
749 51 45 246 45 39 189 19 40 81 25 46 124

1230 79 41 346 73 40 300 30 36 117Å5 29 44E5 138
(3.4 years)

cu denotes cohesion (undrained) (Ib/in?) øu denotes ang1e ofshearing resistance (undrained) (Degrees)
u.c.s. denotes unconfined compression strengths (Ib/in?)

cu=kohesion (psi) och øu=friktionsvinkel, odränerade

u.c.s=enaxiell tryckhållfasthet, psi 1 P81 = 7 KPa
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Tabell l3. Inverkan av lagringstid på kohesion och
friktionsvinkel hos amerikansk flygaska
med hydrauliska egenskaper, dels labora-
toriepackade prov, dels provkroppar från
vägbank (Joshi m fl 1975)

Laboratory Samples Field Sampêes

Cohesion, Cu. Angie of Cohesion, Cu. Angie of
in pounds shearing in pounds shearing

per square resistance per square resistance

Curing inch (kilo- (undrained), inch (kilo- (undrained),
period, newtons per (h, in newtons per (b, in

in days square meter) degrees ' square meter) degrees

(1) (2) (3) (4) (5)

0 5.2 29 -' -d

(35.9)
7 89 45 4 45

(614) (27.6)
28 170 45 67 43

(1.170) (462)

     

' Test not performed.
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Inre friktionsvinkelns variation med lag-
ringstätheten hos flygaska

'm fl 1972)
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7.3 Vattengenomsläpplighet

 

Vattengenomsläppligheten hos flygaska kan vara 5-

10 gånger högre än hos jordarter med motsvarande

effektiva kornfördelning (Di Gioia och Nuzzo 1972).

Hiekkanen (1979) har däremot konstaterat något Å

lägre permeabilitetsvärden hos flygaska än hos

naturliga jordarter med motsvarande kornfördelning.

En sammanställning av permeabilitet som funktion av

torr skrymdensitet hos olika flygaskor har givits i

KHM-förstudie (1978). Ett rätlinjigt samband kon-

stateras (fig 41), men för flygaskor från samma

kraftverk kan sambanden bli ännu bättre (fig 42).

Flygaska med självbindande egenskaper får efter pack-

ning en med tiden minskad vattengenomsläpplighet ge-

nom att reaktionsprodukter successivt utfälls i hål-

rummen mellan kornen samtidigt som hållfastheten ökar

genom cementering. Inverkan av självbindning på perme-

abilitet verkar dock föga undersökt men kan ha med-

verkat till vissa motsägande resultat. Parker och

Thornton (1976), som studerat blandningar av flygas-

ka och jordarter, konstaterar en med tiden minskad

permeabilitet. Den största minskningen skedde dock

inom ett fåtal dagar (fig 43). Vid undersökning av

provkroppar bestående av enbart flygaska uppstod

sprickor som gav upphov till en sekundär permeabi-

litet.

Vattengenomsläppligheten hos flygaska tillsatt ce-

ment eller kalk har också studerats (jfr mom 8.2.1

och 8.2.2). Vid 10 %-iga inblandningar minskade per-

meabiliteten med ungefärligen en tiopotens (Faber

och Di Gioia 1976).
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Erfarenheterna från praktiken tyder på att flygaska,

rätt använd, ofta har bättre utläggningsegen-

skaper än vad de låga permeabilitetsvärdena anty-

der. Lamb m fl (1976) påpekar att utlagd flygaska

har liten känslighet för nederbörd och risken

för porvattentryck är ringa. De dränerade egen-

skaperna är i regel bättre än hos naturliga jord-

arter med motsvarande kornfördelning (Raymond 1961).

Detta kan bero på att det efter packning vid optimal

vattenkvot fortfarande finns minst 10 % luftfyllda

hålrum i materialet, naturliga jordarter har lägre

värden. Det luftfyllda hålrummet är ännu större

i överytan av en packad fyllning beroende på upp-

luckring och sprickbildning, vilket resulterar i en

relativt hög vattenabsorption. Efter vattenmätt-

ning sker ytavrinning.

Lamb m fl (1976) har konstaterat ca 5 gånger högre

permeabilitet vid fält- än vid laboratorieförsök.

Orsaken antages bero på skillnader i den vertikala

och horisontella permeabiliteten. Höga packnings-

grader kan också vara svåra att uppnå vid vältning

av flygaska och sprickor kan bildas vid vältningen

genom uttorkning (mom 7.1).

Den låga permeabiliteten hos packat material anses

minska risken för urlakning av miljöfarliga ämnen

från flygaskafyllningar. Det måste dock tillses att

materialet utan att speciella dräneringsåtgärder

ej läggs i terränglägen med periodvis högt grund-

vattenstånd. Den låga permeabiliteten hos flygaska

bidrager till erosionsbenägenhet, varför slänten

måste åtgärdas (mom 8.1).
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7.4 Tjälfarlighet

 

Kornstorleksfördelningen hos obunden flygaska ligger

inom det tjälfarliga området, något som ofta motver-

kat materialets användning vid vägbyggnad. De porö-

sa kornen har låg densitet, vilket ger upphov till

viss tjäliSolerande förmåga. Få studier har dock

gjorts av tjällyftande och tjälisolerande egen-

skaper.

Den kapillära stighöjden hos flygaska är mycket

varierande och värdet är lägre hos lagun- än hos

siloaska. Gad (1975) redovisar således kapillarite-

ter hos polska flygaskor varierande från 0,5 till

> 2 m, medan 2,5 m erhållits för en finsk (Hiekkanen

1979) och 3,3 m för en fransk flygaska (Prandi 1964).

Enligt OECD-rapport (1976) kan den kapillära vatten-

_transporten förorsaka instabilitet i vägbankar som

är lägre än 0,6 m och ett kapillärbrytande lager

på 30-45 cm tjocklek rekommenderas därför under

flygaskan. Varlan och Turcu (1973) nämner dock att

flygaska i Rumänien används som material i kapil-

lärbrytande lager.

Försök av Croney och Jacobs (1966), gjorda enligt

TRRL:s standardsförsök, har visat stora skillnader

i tjällyftning hos engelska flygaskor (fig 44). De

varierande värdena kunde inte förklaras genom skill-

naderna i kornfördelning utan faktorer som perme-

abilitet, mineralogisk sammansättning och själv-

bindande förmåga antages spela roll i sammanhanget.

Då flygaska innehåller vattenlösliga beståndsdelar

kan i porvattnet lösta salter utöva en viktig in-

verkan. Enligt TRRL:s tjällyftningskriterium är så-

dana provmaterial som vid laboratorietestet lyfter

mindre än 13 mm ej tjälfarliga, medan sådana som
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lyfter 13-18 mm är marginella och sådana som lyfter

mer än 18 mm är starkt tjälfarliga. De senare får

i England ej användas högre upp än 450 mm under

vägytan.

En finsk undersökning (Hiekkanen 1979) har visat

att lagunaska har tjällyftande egenskaper, även

efter 30 dygns lagring, medan siloaska med själbin-

dande egenskaper är ej lyftande efter motsvarande

lagring (fig 45). Tjällyftningsförsök vid VTI

(opubl redovisning) med två obundna siloaskor har

visat att den ena är inte tjällyftande, medan dena

andra lyfter. Den tjälfarliga flygaskan har låg

skrymdensitet, hög porositet och restkolhalt (ca

29 vikt-%).

Sutherland och Gaskin (1970) har funnit att tjäl-

lyftningen hos flygaska beror på det packade provets

hållfasthet och permeabilitet (fig 46). Egenskaperna

varierades genom tillsats av cement eller kalk.

Tjälfarligheten blir ringa när permeabiliteten är

lägre än 1 x 10"6 cm/sek.

Har tillräckligt starka bindningar hunnit utvecklas

motverkas islinsbildningen vid tjälning av materia-

let. Med ökande hållfasthet minskar även vattenge-

nomsläppligheten. De självbindande egenskaperna

hos flygaskor anses dock i regel otillräckliga för

att förhindra tjällyftning. Bindemedel som cement

eller kalk kan därför inblandas i ringa halter

för att eliminera tjällyftningen (jfr fig 46). Lin

(1975) har funnit att fyra siloaskor från Michigan

varit tjällyftande, men att tillsats av några pro-

cent cement tillräckligt minskar lyftningen (fig 47).

Kalk gav sämre effekt än cement, lagringstiden var

dock endast.28 dygn och kalkens verkan framkommer

först efter längre tid (jfr mom 8.2.2).
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Lewis (1976) beskriver tjälningsprocessen i en flyg-

askabank i Illinois. Det maximala tjäldjupet var

103 cm och islinser utbildades. Dräneringen var

därför dålig vid tjällossningen och flygaskan

blev uppmjukad under 2-3 dagar. Bacon (1976) har

konstaterat tjälproblem i vägbankar byggda av flyg-

aska när grundvattenytan legat högt eller också

vatten infiltrerat från bankens sidor.

En enda, tjeckisk, undersökning behandlar den tjäl-

isolerande förmågan hos flygaska. Medelsky (1978)

visar tjälnedträngningen i en provväg uppbyggd

dels med konventionell överbyggnad (7 cm belägg-

ning, 8 cm indränkt makadam, 20 cm makadam och 20 cm

grus), dels med överbyggnad innehållande flygaska

(4 cm beläggning, 20 cm makadam, 20 cm stabiliserad

flygaska och 50 cm flygaska). Enligt fig 48 bromsas

tjälnedträngningen genom flygaskans isolerande egenska-

per så att tjälen ej når ner till undergrunden. Vid

den konventionella överbyggnaden tränger däremot tjä-

len igenom vägöverbyggnaden under de två kallaste

vinterperioderna. Upptiningsförloppet bromsas även

i överbyggnaden innehållande flygaska.

Sambandet mellan värmeledningstal och vattenkvot

för material bestående av a) flygaska stabiliserad

\
0

med 10 o cement, b) sand stabiliserad med 12 % flyg-

aska + 6 % cement, och c) sand stailiserad med 8 %

cement framgår av fig 49. Värmeledningstalet för-

sämras med vattenkvoten, dock minst för stabilise-

rad flygaska. Detta material har också bättre isole-

rande egenskaper än stabiliseringarna med sand som

basmaterial. Troligen skulle flygaska utan bindeme-

del ha ännu lägre värmeledningstal. Genom agglo-

mering av flygaska erhålls också i Tjeckoslovakien.

det lättklinkerliknande material "Aggloporit" som

används vid byggandet av tjälisolerande lager.
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på tjällyftningen hos två flygaskor en-
ligt TRRLzs metod (Parker och Thornton

1976).
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8 ANVÄNDNING AV FLYGASKA I VÄGAR

8.1 Bankfyllningar

 

Då flygaska har hög skjuvhållfasthet (mom 7.2) vid

lämplig vattenkvot, utgör den, rätt använd, ett

fyllnadsmaterial med goda egenskaper. Detta gäller

särskilt askor som självbinder. Den låga skrymden-

siteten är till fördel vid höga bankar på svag

undergrund. Brantare slänter kan också utföras med

flygaska än med finkorniga jordarter beroende på

den högre kohesionen.

Stora mängder flygaska har använts i Storbritannien

sedan slutet av 1950-talet för utbyggnaden av motor-

vägnätet. Under 1971 utnyttjades t ex 2,5 milj ton

till bankfyllningar (Cook m fl 1971). I Frankrike

har också flygaska använts till detta ändamål,

särskilt i de nordliga industriregionerna. Större

användning har hittills ej förekommit i USA, sanno-

likt beroende på att man ansett flygaskans kornför-

delning ligga inom det tjälfarlilga området (Torrey

1978).

Flygaska bör inte användas i vattensjuka lägen,

där den riskerar att vattenmättas. Hiekkanen (1979)

varnar för flytjordegenskaper vid hög vattenkvot.

Förödande ras inträffade år 1961 i en belgisk

deponi med dåligt packad flygaska (Lousberg m fl

l98l). Låga fyllningar kan bli instabila också på

grund av kapillär vattenuppsugning. I terränglä-

gen med risk för hög grundvattenyta lägger man i

England och Frankrike ut ett 0,3-l m tjockt kapil-

lärbrytande lager av sand, slagg m m under flygaskan.

Även en plastduk kan ge skydd mot kapillär uppsug-

ning (Gad 1975).
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Geoffrey och Hutchinson (1978) beskriver i England

byggandet av en 12 m hög vägbank på svag under-

grund, bestående av upp til 10 m tjocka torvlager.

Först utlades ett dräneringslager av krossat berg,

sedan flygaska i tre etapper. Sidostöd av naturma-

terial byggdes för ökad stabilitet. Sättningar, si-

dorörelser och porvattentryck m m uppmättes vid var-

je etapp (jfr fig 50). Totalt åtgick ca 400 000 ton

flygaska. '

Isacovics och Geder (1978) behandlar byggandet av

en motorvägsbank i ett träskområde vid Ljubljana,

Jugoslavien. Ca 180 000 ton flygaska togs från tre

kolkraftverk. Då det vid förförsök konstaterades

stora sättningar utfördes för att underlätta drä-

nering banken växelvis med 30 cm lager av flygaska

och 10 cm lager av bergkross. I botten lades på

filterduk ett 50 cm tjockt dränerande lager av berg-

kross. Man sänkte ned rör för att leda bort press-

vatten. Resultat från packningsförsök ges i fig 32

och 33.

Trots riskerna med vattenmättad flygaska har i spe-

ciella fall fyllningar gjorts i vatten. Ballisager

och Sorensen (1979, 1981) beskriver byggandet av

bankar för kollager vid ett danskt kolkraftverk

genom ändtippning av dränerad lagunaska till en

höjd av 3 m över vattenytan. Packningen åstadkoms

av enbart byggnadstrafiken. Vattenytan måste för

tillräcklig bärighet ligga minst 2 m under fyll-

ningens överyta. Tillfredsställande resultat har

uppnåtts och det konstaterades att lagunaskan fort-

farande har viss puzzolanverkan. Lagunaska in situ

har också använts för fundamentering av oljetankar.

Swain (1979) har i Storbritannien följt upp byggan-

det av en flygaskabank på ett först torrlagt flod-

område. Packningen skedde genom 8 överfarter av en
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3 tons vibrerande vält vid en vattenkvot på 30 %.

Efter det att vatten påsläppts till 0,8 m höjd

under bankytan konstaterades uppmjukning av flygas-

kan i bankens nedre del. Efter ett halvår hade dock

askan stabiliserat sig genom egenvikten. Försöket

visar att aktuell flygaska utan större problem kun-

de användas även utan dräneringslager. Senare

användes flygaska för grundläggning av ett indu-

striområde i vattensjuk terräng.

En arbetsbeskrivning för byggandet av flygaskaban-

kar ges av Meyer m fl (1976). Materialet sprids ut

med bandtraktor i 30 cm opackad lagertjocklek. Om

klumpar förekommer kan det vara nödvändigt att

sönderdela dessa med fräs eller harv. Vattenkvoten

måste vara lämplig, torr siloaska dammar och går ej

att packa utan måste tillsättas stora mängder vat-

ten, medan blöt lageraska kan vara alltför instabil

för utläggning. Flygaska lagrad i upplag har ofta

lagom vattenkvot. Lätt laboratorieinstampning före-

skrivs vanligen för packningskontroll men även

tung instampning har ibland använts. Siloaska bör

'ha optimal vattenkvot i 4 %, medan sådan kontroll

av vattenkvot inte behövs för lagunaska. Vid stark

nederbörd kan ytlagret hos utlagt material bli upp-

mjukat och utläggningen måste avbrytas. Välten

bör ej vara tyngre än 10 ton på grund av risken

att köra fast eller ge överpackning. Både gummi-

hjulsvältar och vibrerande vältar har visat sig

lämpliga (jfr mom 7.1).

Nederbörd försvårar som regel inte utläggningen

alltför mycket, askan torkar snabbt och blir stabil

fortare än finkorniga jordarer (mom 7.3). Bankytan

måste vara så beskaffad att ytvatten ej blir stående

utan lätt rinner av. En uppmjukning av bankens

övre del kan ske vid tjällossningen, varvid mate-
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rialet behöver packas på nytt (Faber och Di Gioia

1976).

Den höga skjuvhållfastheten hos flygaska möjliggör

relativt branta slänter. Under förutsättning av

god packning och god dränering har en lutning på

1:2 visat sig lämplig, vid sämre packning lutning-

en 1:4 (Faber och Di Gioia 1976). Erosion genom yt-

vatten uppkommer lätt i slänter men kan motverkas

genom påförandet av ett matjordslager. I England

besprutar man slänterna med en blandning av konst-

gödsel och speciell fröblandning (Cook m fl 1971).

En korrekt utlagd vägbank av flygaska tål ofta bygg-

nadstrafik utan någon överbyggnad. Någon förseg-

ling kan dock behövas som skydd mot damning och

trafikslitage. Flygaska utan själbindande egenskaper

kan stabiliseras genom markinblandning av cement och

kalk i vägbankens övre del (jfr mom 8.2.1 och 8.2.2).

Askan bör vara ganska torr vid blandning och bevatt-

nas före packning. Inblandnign av grövre bottenas-

ka kan göra materialet mer lätthanterligt.

Flygaska med självbindande egenskaper är särskilt

väl lämpad för fyllning mot brolandsfästen enligt

erfarenheter i England (Raymond och Smith 1966) och

Frankrike (Prandi 1963). Flygaskan ger en kilformad

övergång mellan den stela brokonstruktionen och

sättningsbenägna naturliga jordarter. En jämförel-

se har gjorts av sättningarna vid fyllning med dels

flygaska, dels friktionsjordart. Flygaskan gav bätt-

re resultat (fig 51). Symons och Wilson (1972) har

uppmätt höga sidotryck i sådan fyllning, delvis

beroende på olämplig packning av flygaska utan

självbindande egenskaper. Joshi m fl (1976) konsta-

terar däremot låga horisontella och vertikala spän-

ningar vid motsvarande användning av flygaska. Det
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påpekas att packningen bör ske i tunna lager och

med lätt vält.

Trots sulfathalten i flygaska har inga angrepp på

betongkonstruktioner observerats och sulfatresistent

betong behöver inte användas (Meyer m fl 1976).

Ofta bitumenbestryks dock betongytor. Flygaska bör

ej läggas direkt mot färsk betong på grund av att

den starka kapillära sugningen kan torka ut och

förstöra betongen. Flygaskor kan verka korroderan-

de på rörledningar av metaller och plaster i varie-

rande grad. Detta måste undersökas från fall till

fall och om nödvändigt ledningarna skyddas med

plastduk eller genom kringfyllning med naturmaterial

(Meyer m fl 1976).

Flygaska innehåller l-7 % vattenlösligt material

och lakvattnet innehåller huvudsakligen kalcium- och

sulfatjoner men även magnesium-, natrium- och sili-

ciumjoner samt spår av tungmetaller. Vatteninfiltra-

tion kan till stor del förhindras genom en tät

asfaltbeläggning, god packning av flygaskan_och

täckning av slänterna med matjord. Permeabiliteten

hos flygaska är så låg att perkolationen sker med

mycket låg hastighet. Vattengenomsläppligheten hos.

självbindande flygaska minskar också med tiden

(mom 7.3). thatten, som kan förorsaka urlakning

ochg riva med sig partiklar, bör ej tillåtas rinna

över bankytan utan leds bort på ett kontrollerat

sätt i dräneringsrör. Höga bankar kan utföras

med avsatser förseddamed lateral dränering

(Meyer m fl 1976).
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8.2 * Stabilisering

 

Stabilisering av överbyggnadsmaterial måste till-

gripas vid högtrafikerade vägar, eftersom ostabi--

liserade lager, även bestående av högkvalitativa

stenmaterial, har otillräcklig motståndskraft.

Jordmaterial av dålig beskaffenhet måste också för?.

bättras före användning i lågt trafikerade vägar.

Graderingen kan antingen förbättras för ökad

stabilitet (s k "mekanisk stabilisering") eller

också något bindemedel tillföras för att ge kohe-'

sion genom cementering. Möjligheterna till "meka-

nisk stabilisering" (mom 8.2.3) är dock begränsade,

medan man genom inblandning av bindemedel kan erhål-

la långtgående förbättringar av egenskaper som

bärighet, vattenkänslighet, tjälfarlighet m m.

Terrel m fl räknar upp följande tänkbara motiv

för stabilisering:

l. Erhålla en arbetsplattform under byggnadstiden.

2. Motverka damning. .

3. Göra materialet vattenbeständigt.

4. Förbättra marginella stenmaterial.

5. Förbättra hållfasthet.

6. Förbättra beständighet.

7. Förminska volymsförändringar.

8. Förbättra bearbetbarhet.

9. Torka ut våta material.

10. Nedsätta överbyggnadstjocklek.

ll. Bevara förekomster av mer kvalitativa material.

12. Minska kostnader.

13. Hushålla med energi.

VTI MEDDELANDE 2 8 5



82

14. Utgöra ett temporärt eller permanent slitlager.

Bindemedlet kan utgöras av bitumenprodukter, cement,

hyttsand, kalk, flygaska m m. Flygaska och malen

hyttsand behöver tillsats av kalk för att kunna

binda. Stabiliseringar utförda med cement eller _

masugnsslagg benämns hydrauliska, medan stabilise-

ringar med "konventionell" flygaska och kalk i regel

kallas puzzolaniska. Flygaska kan således användas

som basmaterial och bindemedelskomponent. Försök

har gjorts att blanda olika bindemedel, t ex cement,

med antingen malen masugnsslagg eller flygaska för

att förbättra i vägsammanhang viktiga egenskaper,

t ex att ge långsammare bindnin, minska uppsprick-

ningsbenägenhet m m. Bituminösa stabiliseringar

har viskoelastiska, temperaturberoende egenskaper,

de hydrauliska och puzzolaniska däremot inte tempe-

raturberoende men med mer eller mindre spröda egen-

skaper. Bitumen har t o m inblandats hydrauliska

stabiliseringar för att minska sprödheten.

Vilket bindemedel som i ett visst fall är lämpligt

beror på många faktorer, bl a basmaterialets egen-

skaper. Vid lerrika jordarter måste främst kalk

användas, ev i kombination med något annat bindeme-

del, medan vid sand, naturgrus eller bergkross fler

möjligheter står till förfogande. Av ekonomiska

skäl inblandas minsta möjliga mängd bindemedel. Rela-

tivt hög halt flygaska-kalk måste i regel användas

Transportavstånden får därför ej bli alltför långa

för att stabiliseringstypen skall vara ekonomiskt

konkurrenskraftig.

Bindemedlet kan antingen tillsättas genom mark-

eller verkblandning. Den förstnämnda vållar dock

svårigheter vid steniga eller leriga basmaterial.

Svårigheten att få homogena blandningar framkommer
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gemom att variationskoefficienten för hållfasthet

är (vid amerikanska stabiliseringar) 20-25 % vid

markblandning och 8-18 % vid verkblandning (Thompson

och Dempsey 1977). Örbom (1979) har funnit motsva-

rande värden för svenska cementstabiliseringar

till 27-32 % och 17-57 % vid verk- reSp markbland-

ning,

8.2.1 Stabilisering av flygaska med cement

 

Stabiliserad flygaska kan vara ett ekonomiskt kon-

kurrenskraftigt överbyggnadsmaterial i närheten av

kolkraftverk. Cementbundna bär- och förstärknings-

lager av flygaska har använts i England som över-

byggnader i mindre trafikerade vägar, parkerings-

platser m m. Ganska stora mängder av restprodukter

kan på så sätt tillgodogöras genom att huvudbe-

ståndsdelen i blandningen utgörs av flygaska. Cement-

stabiliserad flygaska används också i Nordfrankrike,

men stabilisering med kalk + restgips vinner ter-

räng (Andrieux 1978, jfr mom 4.2.4.1.2 .

Hållfasthetsutvecklingen för flygaska stabiliserad

antingen med kalk eller cement framgår av figur 52.

Cement ger bättre korttidshållfasthet men flygaska

med goda puzzolanegenskaper'kan med kalk få bättre

långtidshållfasthet. Tryckhållfastheten hos flygaska

ökar rätlinjigt med cementhalten och beror även på

packningsgraden (fig 53). Genom att blanda finkor-

nig siloaska med grövre lagunaska kan högre skrym-

densitet och mindre cementåtgång erhållas (Joshi

m fl 1975). Sutherland och Gaskin (1970) samt Gray

och Lin (1972) visar hur permeabiliteten hos flygas-

ka minskar genom cementtillsats (fig 54). Tjällyft-

ningen minskar samtidigt och en relativt låg cement-

VTI MEDDELANDE 2858



84

halt kan vara tillräcklig (jfr mom 7.4). Enligt

Sutherland och Gaskin (1970) krävs en tryckhållfast-

het på 2-4 MPa och draghållfasthet på 0,23-0,48 MPa

för att eliminera tjälfarligheten hos flygaska.

Det måste dock beaktas att blandningsresultat blir

sämre vid fältförhållanden än i laboratoriet,

varför cementhalten bör ökas något som kompensa-

tion.

I England krävs för cementstabiliserade naturliga

jordarter ett 7-dygnsvärde av minst 2,8 MPa och

högst 5,5 MPa (Ministry of Transports 1969). Det

övre gränsvärdet är till för att förhindra använd-

ning av överstarka material, som kan ge upphov

till reflexionssprickor genom temperaturspänningar

(mom 8.2.4.9). Samma värden gäller för stabiliserad

flygaska. Frys-töväxlingsförsök görs vanligen inte

utan material som uppfyller hållfasthetskravet an-

ses också beständiga.

Schema för bestämning av cementhalt har framtagits

av Meyers m fl (1976). Preliminär halt kan väljas

på grundval av glödgningsförlusten hos flygaskan

(fig 55). Högre värden än 5 vikt-% kan innebära så

höga cementhalter som 20 vikt-%, lägre glödgnings-

förluster, i kombination med hög CaO-halt (> 10 %),

däremot cementhalter mellan 5 och 10 vikt-%.

Vattenkvoten väljs på grundval av packningsförsök.

Flödesschema för undersökningsprogrammet framgår

av fig 56. 7-dygns tryckhållfastheten måste vara

> 2,8 MPa, men tryckhållfasthetstillväxt måste ock-

så påvisas vid förnyad provning efter 28 dygn. Mraz

(1978) omtalar att cementstabiliserad tjeckisk flyg-

aska plötsligt kan försvagas efer tryckhållfasthets-

tillväxt under 60-90 dygn. Inga förklaringar ges,

men svällningsföreteelser är tänkbara. Flygaskorna
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har dålig aktivitet och är ofta grovkorniga. I vis-

sa fall uppnås inte frostbeständighet trots så höga

cementhalter som 18-20 vikt-%.

Dimensioneringen av överbyggnad bestående av cement-

stabiliserad flygaska sker analogt med cementstabi-

liserade naturmaterial. Ett förfarande, utvecklat

av Portland Cement Association i USA, kan användas

(Meyers m fl 1976). Genom den långsamma puzzolanreak-

tionen med kalk, som frigörs vid cementens hydrati-

sering, och materialets återläkningsförmåga motver-

kas utmattningen genom trafikbelastning.

Utläggningen av cementstabiliserad flygaska, mate-

rialkontroller m m, följer samma procedur som vid

cementstabilisering av jordarter (Meyers m fl l976).

Troligen kan markblandning utföras med större fram-

gång än med många jordarter beroende på flygaskans

mer lämpade kornfördelning. Den packade lagertjock-

leken bör ej överstiga 20 cm och tjockare stabili-

seringar packas i mer än ett lager. Verkblandning

måste i så fall användas. Överytan hos det undre

lagret bör uppruggas för bättre vidhäftning. Det

obundna materialet är känsligt för vattenkvot och

kräver noggrann kontroll. Vid stark nederbörd mås-

te utläggning avbrytas, eftersom materialet annars

kan bli instabilt.

Packning bör ske inom 60 minuter efter blandning.

Det har visat sig lämpligt att använda gummihjuls-

vältar och vibrerande vältar som ej är tyngre än

9 ton. Förförsök i fält bör utföras för att

ta fram lämplig packningsutrustning. Packningsgra-

den bör vara 100 % av lätt laboratorieinstampning.

Lagrets överyta bör skyddas mot uttorkning genom

försegling eller asfaltbeläggning. Joshi m fl (1975)
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beskriver dock förekomsten av obundet material i

ytlagret beroende på nedträngning av asfaltlösning.

Förförsök med olika försegling kan därför behöva

göras för att förhindra denna effekt. Sura kat-

jonbaserade asfaltemulsioner kan även motverka

bindning. Vägen bör avstängas minst 7 dygn för

trafik. I vissa fall har fogar sågats med jämna

mellanrum i det bundna lagret för att förhindra

okontrollerade reflexionssprickor i asfaltbelägg-

ningen (jfr mom 8.2.4.9). Meyers m fl (1976) ger

"Case stories" från byggandet av cementstabilise-

rade lager.

Vid ett danskt provvägsförsök med bärlager av

cementstabiliserad flygaska fungerade ej stabilise-

ringsverket p g a den "feta" blandningen och mark-

blandning fick istället utföras (Phoenix-Posten

nr 4, 1978). Senare borrkärnSprov visade att håll-

fastheten var beroende av den torra skrymdensiteten

som kom att variera ganska mycket beroende på ogynn*

samma utläggningsbetingelser på senhösten. Fall-

viktsmätningar visade dock att provsträckan hade

ca 60 % bättre bärighet än jämförelsesträckan med

ostabiliserat bärlagergrus. Förbättrad bärighet

konstaterades också genom mätningar nästa sommar.
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Figur 55. Riktlinjer för val av cementhalt vid sta-

bilisering av flygaska (Meyers m fl 1976)
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8 2-2 åtabilissrins av_flyga§k§ med half

Korttidshållfastheten är sämre hos kalk- än ce-

mentstabiliserad flygaska (jfr fig 52). Det senare

bindemedlet har därför använts mer i praktiken.

Andrieux och Colombel (1976) visar utvecklingen av

tryck- och draghållfasthet som funktion av tid för

olika blandningar av flygaska och kalk (fig 57).

Både släckt och osläckt kalk kan användas med

gott resultat (jfr mom 8.2.4.3). Vid de högre kalk-

halterna (> 10 %) erhålls god hållfasthetsutveck-

ling, särskilt efter 28 dygn. Till_skillnad från

cement ger kalk ingen hållfasthetsökning när en

viss halt överskridits (jfr fig 58 och 59). Vid ett

stort överskott kan den inte reagerade kalken ge

upphov till ökad vattenkänslighet och tjällyftnings-

benägenhet hos obundet material. Den kalkhalt som

ger maximal hållfasthet ökar dock med lagringstiden

eller också erhålls motsvarande effekt vid förhöj-

ning av temperaturen, eftersom puzzolanreaktionen

ökar med temperaturen (fig 60, jfr mom 8.2.4.6).

Snabblagring vid extremt hög temperatur kan dock i

vissa fall resultera i försämrad sluthållfasthet.

Enligt Sherwood och Ryley (1966) ökar hållfastheten

hos flygaska stabiliserad med 10 % kalk rätlinjigt

med den torra skrymdensiteten. Den högsta hållfast-

heten kan i regel erhållas vid en vattenkvot som

ligger strax under den optimala (Gray och Lin 1972).

Bros och Parylyk (1978) har bestämt skjuvhållfast-

het och kompressibilitet hos polsk flygaska med och

utan kalkinblandning. En väsentlig förbättring av

dessa egenskaper kunde erhållas genom kalktillsatsen

(fig 61). Gray och Lin (1972) visar att permeabili-

teten hos kalkstabiliserad flygaska minskar med ti-

den (jfr fig 54), vilket inverkar positivt på håll-

fasthet och beständighet.
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Hållfasthet hos flygaska-kalk kan väsentligt för-

bättras genom gipstillsats som ger upphov till ett-

ringitbildning (jfr mom 8.2.4.l.2 och 8.2.4.11).

Smith och Larew (1976) visar hur tryckhållfasthe-

tenhos blandningar av flygaska och kalk påverkas

av gips i olika halt (fig 62 a). En väsentlig för-

bättring av 28-dygnshå11fastheten konstateras,

däremot påverkades 7-dygnshållfastheten obetydligt.

Det optimala kalk/gipsförhållandet var ca 2:1

(fig 62 b). Andrieux (1978) visar att gipshalten

påverkar den tid efter vilken maximal effekt av

tillsatsen framkommer (fig 63 och 64).

För att förbättra egenskaperna hos kalkstabilise-

rad flygaska har man i Nordfrankrike alltmer börjat

använda restgips från fosforsyratillverkning. Kal-

ken utgör dock en nödvändig komponent och ingen

Ahållfasthetsutveckling erhålls med enbart gips (jfr

fig 63). Goda resultat har i regel erhållits, men i

ett fall i Normandie konstaterades svällning av den

stabiliserade flygaskan. Sådana effekter kan uppstå

vid inblandning av alltför höga gipshalter (jfr

mom 8.2.5, 9 och 10). Försök har även gjorts att _

använda gipsrika avsvavlningsprodukter för stabi-

lisering av flygaska (mom 9). Även andra kvalitets-

förbättrande tillsatser är tänkbara, Dahl och

Pihl (1980) nämner t ex hyttsand från masugnar.

Den i jämförelse med cementstabilisering längre

bindningstiden vid kalkstabilisering måste beaktas.\

Enligt engelsk anvisning (Ministry of Transports

1969) måste 28-dygnshå11fastheten hos kalkstabilise-

rade material överskrida 2,8 MPa. Dessutom skall

hållfasthetstillväxt konstateras genom förnyad

provning efter 45 dygn. I princip kan försökSprog-

rammet som framtagits för cementstabilisering
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(mom 8.2.1) användas efter smärre justeringar.

Blandningar av lagunaska och siloaska med olika

kornstorleksfördelning har ibland gett bättre re-

sultat än komponenterna var och en för sig beroen-

de på högre skrymdensitet (Joshi m fl 1975). Snabb-

lagring vid förhöjd temperatur har i USA föreskri-

vits som kvalitetskontroll vid stabilisering av

naturmaterial med flygaska-kalk (mom 8.2.4.6). Såda-

na föreskrifter finns dock ej för kalkstabiliserad

flygaska, men möjligheter finns till metodutveck-

ling. Anday (1963) har t ex funnit att 60-dygnshåll-

fastheten hos kalkstabiliserad lera (provkrOppar

från vägen) vägen korrelerar med hållfastheten

från accelererad lagring (2 dygn vid 4OOC).

Utläggning av flygaska-kalkstabiliserad flygaska

följer i princip samma procedurer som cementstabi-

lisering (Meyers m fl 1976). Obundet material är

vattenkänsligt och utläggning bör ej utföras vid

fuktig väderlek. Försegling utförs på så sätt att

ett obundet ytlager inte uppstår pga insugning

av asfaltbindemedel eller neutralisation av kalken

genom alltför sur asfaltemulsion (i Frankrike ska

pH ej överstiga 4 enligt Benzekri och Kakaou 1976).

En längre tids trafikavstängning än med cement

kan behövas beroende på den långsammare bindningen.

Kalkstabilisering av flygaska bör i de nordliga och

mellersta regionerna av USA ej utföras senare än i

slutet av september. Genom inblandning av gips eller

cement kan dock utläggningssäsongen förlängas.
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Dåligt graderade material såsom välsorterad sand

kan vara svåra att packa och trafikera i byggnads-

skedet beroende på bristande stabilitet. Enligt fran-

ska anvisningar för stabilisering av sand med hyd-

rauliska eller puzzolaniska bindemedel har material

med CBR-värde < 25 dåliga utläggningsegenskaper

och material med CBR-värde > 40 goda (jfr

mom 8.2.4.l.2).

Pachowski (1979) visar hur torr skrymdensitet och

CBR-bärighet hos sandigt grus respektive grov sand

förbättras om flygaska i olika halter inblandas

(fig 65). Materialet kan lättare packas och trafi-t

keras. Webb (1974) har undersökt hur torr skrymden-

sitet och Optimal vattenkvot varierar för sand till-

satt olika halter flygaska. Portalet vid olika pack-

ning har även studerats (fig 66 a och b). Parker

och Thornton (1975) visar hur torr skrymdensitet,

tryckhållfasthet och permeabilitet påverkas genom

inblandning av flygaska i sand reSpektive lera. Flyg-

askan fungerar som porfyllare i sanden och ger betyd-

ligt större effekter än i lera där inblandning

tydligen är svårt att göra (fig 67 a och b, fig 68).

Vissa jordmaterial kan dock försämras genom inbland-

ning av flygaska (lagunaska), t ex lerigt grus som

får den torra skrymdensiteten och CBR-värdet nedsat-

ta (Davidson och Mullin, 1962). Plasticitetsindex

minskar däremot genom tillsatsen. Inblandning av

flygaska innebär alltid risk för ökad vattenkäns-

lighet och ev tjällyftningsbenägenhet.

Enlig Mraz (1978) har tjeckisk flygaska dåliga egen-

skaper som bindemedel och används till största delen
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för graderingsförbättring, t ex av lössjord. För-

utom 15-20 % flygaska tillsätts ibland osläckt

kalk, varvid ingen större hållfasthetstillväxt upp-

kommer utan snarare en hOpklumpning av finmaterial

och nedsättning av vattenkänslighet erhålls (modi-

fiering). Vid CBR-försök konstateras ingen bärig-

.hetsnedsättning efter 4 dygns vattenmättning till

skillnad från lössjord utan inblandad flygaska.

Vissa flygaskor har sådana hydrauliska egenskaper

att de vid sidan av graderingsförbättringen ger

väsentligt ökad kohesion (mom 8.2.5). Termen mekan-

isk stabilisering kan därför vara missvisande för

många flygaskor. Hiekkanen (1979) visar t ex hur

siloaska inblandad i morän ger hållfasthetstillväxt

även utan kalktillsats (fig 69).

Hiekkanen (1979) nämner i korthet att flygaska inom

Nylands vägdistrikt, Finland, visat sig utgöra en

lämpligare komponent i grusslitlagret än lera.

Slitlager med inblandad flygaska motstår trafiksli-

taget bättre än lerat grus. Vägbanan dammar vis-

serligen Vid torr väderlek, men dammet virvlar inte

upp så högt som vanligt.

Siloaska med starkt vattensugande egenskaper har

också utlagts på blöta undergrundsjordarter så att

vägmaskiner kunnat ta sig fram. Lagunaska med hög

vattenkvot har även gjorts hanterbar genom inbland-

ning av torr siloaska (Meyers m fl 1976).

D
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8 2-4 åfaêiliêering_ar naturmêtsrial med flyg:
aska_ogh_kalk

Metodiken att behandla jordmaterial med flygaska och

kalk utvecklades i USA från kalkstabiliseringstekni-

ken de första åren efter 2:a världskriget (McDowell

1959), jfr även mom 8.2.4.12.l. För att kalk ska

ge god hållfasthetstillväxt krävs jordarter (bas-

material) som innehåller relativt höga halter ler-

mineral med puzzolaniska egenskaper. Försök gjordes

därför att förbättra även mindre reaktiva jordarter

genom att inblanda flygaska. Bristen på stenmaterial

i vissa delstater av USA gjordes också att man bör-

jade intressera sig för stabiliserade finkorniga

jordarter i vägöverbyggnader. Markblandning utför-

des som regel. De första vägarna med flygaska-

kalkbundna bärlager byggdes i Philadelphiatrakten i_

slutet på 1940-talet (Rossner 1977).

Minnick och Miller (1952) redogör för tidiga labo-

ratorie- och provvägsförsök. Det konstaters att

bättre resultat erhölls med flygaska-kalk än med

enbart kalk (jfr mom 8.2.4.l.l). Senare har man dock

alltmer övergått till stabilisering av lerfria bas-

material som sand och bärlagergrus (NCHRR 196).

Markblandningsmetoden har alltmer övergivits till

förmån för verkblandning, som ger mer homogena

material. Flygaskan kan antingen tillföras i torrt

tillstånd från silo (fig 70) eller också lastas i

befuktat tillstånd från upplag. Kontinuerligt arbe-

tande blandningsverk används i regel, men satsbland-

ning i betongstation kan också utföras.

I ASTM C 593, som definierar materialkraven vid flyg-

aska-kalkstabilisering, nämns inget om basmateria-

lets gradering. I andra rekommendationer (NCHRP 1976,

Meyers m fl 1976, Terrel m fl 1979) ger man däremot
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exempel på graderingar som används i vissa delstater.

I Frankrike ställer man rigorösa krav på både gra-

dering och stenmaterialkvalitet (mom 8.2.4.l.3),

främst för att undvika utläggningsproblem och ska-

dor i ännu obundet material. Ett flödesschema, som

visar analysgången vid förprovning av flygaska-kalk-

stabiliserade material, ges av Terrel m fl (1979),

jfr fig 71.

Beroende på de skillnader i blandningens egenskaper

som beror på olika basmaterial behandlas stabilise-

ring av leriga jordarter, sand och bärlagergrus i

separata avsnitt (8.2.4.l.l -8.2.4.l.3). De olika

faktorer som påverkar egenskaperna hos flygaska-

kalkstabiliseringar (jfr fig 72) diskuteras därefter,

varvid huvudvikten lagts vid principiella processer.

Erfarenheterna av stabiliseringstekniken i några

länder redovisas slutligen (mom 8.2.4.12).

VT I MEDDELANDE 2 8 5
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8.2.4.1 Inverkan av basmaterial

8.2.4.1.1 Finkorniga, lerhaltiga jordarter

Deøförsta stabiliseringsförsöken med bindemedel

bestående-av flygaska och kalk gjordes med finkor-

niga jordarter genom markinblandning. CBR-metoden

används för kvalitetsbedömning. Miller och McNicol

(1958) har funnit att CBR-värdet ökar väsentligt

med detta bindemedel och att den puzzolaniska lång-

tidseffekten med tiden ger ökad hållfasthet (fig 73).

Eneväg med stabiliserat lager kommer på så sätt

att tåla en större total trafikmängd än den ur-

sprungligen varit dimensionerad för.

Davidson och Mullin (1962) påpekar dock att CBR-

värdet endast kan användas för bedömning av kort-

tidshållfastheten (< 7 dygn), medan för undersök-

ning av bindningen med tiden krävs t ex bestämning

av enaxiell tryckhållfasthet. Relativt små tillsat-

ser av flygaska och kalk kan förbättra CBR-värdet hos

leriga jordarter till acceptabla nivåer (fig 74 a).

Det kan också noteras att CBR-värdet förbättras

genom vattenmättning, en effekt som ej uppkommer

vid ostabiliserade jordarter (fig 74 c).

Kalk utan tillsats av flygaska kan dock för material

med hög lerhalt ge tillräcklig verkan (jfr fig 73).

Harrison Hilt och Davidson (19 ) har förutom inver-

kan av lerhalt även studerat betydelsen av minera-

logisk sammansättning och funnit att leror innehål-

lande lermineral som montmorillonit och kaolinit har

puzzolanverkan, medan illit-kloritleror (som är

vanligast i Sverige) behöver tillsatsav flygaska.

Vid inblandning av flygaska och kalk i leriga basma-

terial reduceras plasticitetsindex och flytgräns
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(fig 75), medan CBR-värdet ökar. Denna effekt, som

beror på flockulering av lermineral genom Ca2+-joner,

sker på kort tid. Ett överskott av kalk måste an-

vändas på grund av lermineralens katjonsutbytesför-

måga, annars finns risk att kalkhalten inte räcker

till för den senare puzzolanreaktionen (Croft 1964).

Den kalkhalt som åtgår kan bedömas genom pH-mät-

ning (Eades och Grim 1966), då puzzolanreaktionen

kräver ett pH-värde > 12 (jfr mom 6). Sherwood och

Ryley (1956) visar att tillsats av lera ("brick-

earth") i en blandning av sand-flygaska-kalk ger

upphov till hållfasthetsreduktion (fig 76). Tillsat-

sen av flygaska och kalk har liten inverkan på bland-

ningens torra skrymdensitet vid leriga jordarter kan

t o m ett lägre värde än för enbart basmaterialet

erhållas (jfr mom 8.2.4.5). Flygaskan är så fall

alltför grovkornig för att kunna fungera som porfyl-

lare. Hållfastheten förbättras däremot med halten

bindemedel. Vid leriga jordarter erhåller man i re-

gel den maximala hållfasthet vid en packningsvatten-

kvot som ligger något över den optimala (Mateos och

Davidson 1963). Fördröjd packning har också en sär-

skild negativ inverkan, då korttidsreaktioner kan

hinna ske, varvid den torra skrymdensiteten och håll-

fastheten nedsätts. Packning måste därför ske inom*

4 timmmar efter blandning (Parker och Thornton 1975).

Cockdale och Prasad (1975) har i Indien undersökt

inverkan av flygaska-kalk på lera med svällande

egenskaper ("b1ack cotton soi1"). Enbart flygaska

hade ingen stabiliserande verkan, däremot konstate-

rades förekomst av kemiska reaktioner i en bland-

ning av jordmaterial, flygaska och kalk. Alla tre

komponenterna deltog i reaktionen och slutprodukten

utgjordes av genom puzzolanreaktioner bildade kal-

ciumsilikathydrater och kalciumaluminathydrater.
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Gosh m fl (1979) har undersökt inverkan av både

hydraulisk och puzzolanisk flygaska med kalk på oli-

ka jordarter. Bättre resultat erhölls med hydrau-

lisk flygaska och en svällande jordart ("black

cotton soi1") kunde stabiliseras enbart med denna

och kalk. Kirk (1977) beskriver danska provvägsför-N

sök att genom markinblandning stabilisera moränle-

ra som underlag för helbituminös överbyggnad. Goda

resultat erhölls med 10 % flygaska och 2 % kalk.

Enligt Meyers m fl (1976) kan stabiliserade finkor-

niga jordmaterial användas till parkeringsplatser

och förstärknings- och bärlager i sekundär avägar

mm.

Flygaska med hydrauliska egenskaper kan utan kalktil-

lsats användas till stabilisering av kohesiva, le-

riga jordarter. I Polen används flygaska från lignit-

kol för stabilisering av kohesiva jordarter

(Pachowski 1979, jfr mom 3.2.5). Joshi (1978) har

stabiliserat undergrundsmaterial bestående av plas-

tisk, svällande lera med flygaska från subbitumi-

nöst kol. Flytgräns nedsattes, medan plasticitets-

gräns föga påverkades, plasticitetsindex minskade.

Halter över 15 % gav ingen ytterligare effekt.

Svällningen nedsattes dessutom genom flygaskain-

blandningen. Lerundergrund har gjorts framkomlig

för vägmaskiner genom inblandning av reaktiv flyg-

aska.
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Inverkan av förhållandet kalk/flygaska
på 28-dygns tryckhållfastheten hos stabi-
liserad sand resp lera och olika bland-
ningar av basmaterialen (Sherwood och
Ryley 1966)

Figur 76.
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8.2.4.l.2' Sand

Stabilisering av sand får allt större betydelse i

många länder allteftersom grustillgångarna börjar

ta slut. Sandiga material har dock alltför dålig

stabilitet för att i obundet tillstånd kunna använ-

das i bärlager. Stabiliteten ökar ju mer välgrade-

rad, kantig och grovkornig sanden är. En Viss finma-

terialhalt är til fördel då materialet blir ojämn-

kornigare men bara till en viss gräns, eftersom det

blir mer vattenkänsligt och tjälfarligt. Sand som

ej är alltför dåligt graderad (jämnkornig) och

icke tjälfarlig kan användas i förstärkningslag-

ret i svenska vägar enligt Statens vägverk, BYA.

Egenskaperna hos instabil sand kan väsentligen

förbättras genom bindemedelsinblandning. Dåligt

graderat, hålrumsrikt material behöver tillsättas

relativt höga halter flygaska och kalk såvida gra-

deringen ej förbättras med hjälp av filler. Ut-

läggningsproblem kan dock uppstå vid fuktig väder-

lek. Cement används därför ofta istället för kalk

som bindemedelförabättre korttidshållfasthet (fig 77).

Långtidshållfastheten kan dock bli lägre än med kalk

för flygaskor med goda puzzolanegenskaper.

Det är av vikt, speciellt vid förstärkningsarbe-

ten, att vägen ej måste avstängas för trafik. En-

ligt Schuler (1977) kan vid cementstabilisering av

sand trafiken påsläppas det obundna materialet di-

rekt efter utläggning såvida ojämnkornighetstalet

D60/D10 överstiger 7 och finkornhalten < 0,06 mm

(inkl obundet cementbindemedel) ligger mellan 10 och

25 %. Materialet har tillräcklig skenbar kohesion

genom vattenfilmerna mellan kornen för att bära

lastbilstrafik. Vattenkvoten fårdock ej vara

D
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alltför hög. Finkornhaltens skadliga inverkan

(tjällyftningsbenägenhet och dålig bärighet

efter vattenmättning) elimineras genom bindnings-

reaktionen.

Enligt VTI:s erfarenheter, bl a från Hissjöprovvä-

gen, kan också finkorniga material ha god stabilitet

i obundet tillstånd vid lämplig utläggningsvatten-

kvot (VTI Meddelande 285). Inblandas för mycket

vatten eller erhålls vatten genom nederbörd på

ovältat material uppkommer dock utläggningssvårig-

heter. CBR-mätningar på obundna material visar ock-

så att en viss agglomering av finmaterialet i flyg-

aska - kalktillsatta material sker på kort tid, var-

efter materialet inte längre påverkas av fuktighet.

I Frankrike bedöms lämpligheten hos sand för sta-

bilisering genom CBR-försök gjorda utan överlast

och vid optimal vattenkvot (bilaga till "Catalogue

l97 des structures types des chaussées neuves").

Klassifikationen lyder:

CBR-värde Sannolika egenskaper vid utläggning

mindre än Packningssvårigheter, svårt att trafikera

25 innan bindning skett

mellan 25 Möjligt att packa, genomsnittlig och

40 trafikerbarhet innan bindning skett

över 40 Lätt att packa, god trafikerbarhet innan

bindning skett

Egenskaperna hos dåligt graderad sand kan förbätt-

ras och bindemedelsbehovet nedsättas genom korrek-

tion av kornfördelningen, t ex genom att tillsätta

silt eller stenmjöl i lämplig halt. Även flygaskan
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verkar som graderingsförbättrare i sanden. Sta-

bilisering av sand med enbart flygaska-kalk har

dock sällan utförts i Frankrike på grund av den

långa bindningstiden. Den relativt höga halten fin-

material kan även ge upphov till dålig bärighet

hos obundet material. Mestadels har använts ett

bindemedel baserat på delvis malen hyttsand (granu-

lerad masugnsslagg). Endast verkblandning utföres.

Andrieux (1978) nämner att sand stabiiserad med

flygaska-kalk eller också flygaska-cement kan an-

vändas som förstärkningslager i tungt trafikerade

vägar och bärlager i vägar med lägre trafik

(mindre än 300 tunga fordon > 4,5,ton per dygn).

Restgips börjar alltmer tillsättas flygaska-kalk-

stabiliserad sand för förbättrade mekaniska egen-

skaper, särskilt ökad korttidshållfasthet (jfr

mom 8.2.2 och 8.2.4.11).

En provisorisk klassifikation av sand som basmate-

rial vid stabilisering har presenterats i Frankrike

(tabell 14 a). Den grundar sig på kornstorlek, fin-

materialhalt, graden av lerförorening (ES = sand-

ekvivalentvärde), mineralogisk sammansättning m m.

Hållfastheten hos bundet material beror i hög grad

på den torra skrymdensiteten. Viskochil m fl (1957)

visar att tryckhållfastheten ökar först när ande-

len fast material i blandningen överskrider 7,5 %

(fig 78). Finmaterial kan ev tillsättas som filler

för att minska hålrummet, jfr nedan.

Halten flygaska brukar vid stabilisering av sand

vanligen variera mellan 12 och 30 % beroende på san-

dens kornfördelning (jfr fig 79). Förhållandet mel-

lan flygaska och kalk kan variera inom vida grän-

ser, men proportionen 4:1 är vanligt förekommande

(jfr mom 8.2.4.4). '
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Andrieux (197%) visar utvecklingen av hållfasthet

och elasticitetsmodul för cement-flygaskastabilise-

rad sand (fig 80). Elasticitesmodulen ökar med

ökande tryckhållfasthet men endast till en viss

nivå. Korsgaard (1980) visar att tryckhållfastheten

påverkas starkt av vattenkvoten (fig 81); Ca 1,5 %

kalkhalt ger maximal hållfasthet, medan den ökar

med cementhalten. Vid danska försökssträckor har

cement eller också blandningar av cement och kalk

använts vid stabilisering av sand (Henriksen m fl

1980).

Pachowski (1979) visar att vid cementstabilisering

av finkornig sand kan tillsats av låg halt flygaska

ge väsentligt förbättrad hållfasthet (fig 82). I

detta fall är flygaskans uppgift att förbättra

materialegenskaperna vid cementstabilisering och

verka som en puzzolan och filler.

Materialkvaliteten hos bundet material bedöms i

Frankrike genom bestämning av den direkta draghåll-

fastheten och elasticitetsmodulen hos provkroppar

efter 180 dygns lagring (jfr mom 8.2.4.7). Relatio-

nen mellan dessa egenskaper för stabiliserad sand

respektive grus framgår av fig 83. Vid identiska

draghållfasthetsvärden har sanden lägre elastici-

tetsmodul, något som anses kunna minska uppsprick-

ningsbenägenheten hos väglagret och därmed risken

för reflexionssprickor i asfaltbeläggningen. Drag-

hållfastheten hos stabiliserad sand och grus är 1/6

- 1/8 resp 1/10 av tryckhållfastheten. Klassifika-

tioner som grundar sig på draghållfasthet har ut-

vecklats för slagg- respektive cementstabiliserad

sand, däremot veterligen inte för flygaska-kalkbun-

det material (tabell 14).
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Figur 79. Inverkan av sandens kornfördelning på
hållfasthetsutvecklingen vid olika halter
flygaska + kalk (Andrieux 1978)
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Figur 80. Utvecklingen av tryckhållfasthet (Rc),
draghållfasthet (Rr) och elasticitetsmodul
(E0) med tiden för sand stabiliserad med
10 % flygaska och 5 % cement (Andrieux
1978)
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Tabell l4a Provisorisk klassificering av sand som

 

(Frejacques 1975)
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8.2.4.l.3 Grus

Det lämpligaste basmaterialet för stabilisering

utförs av bärlagergrus med relativt ringa finmate-

rialhalt. Vid laboratorieförsök kan dock lika goda

eller t o m bättre resultat erhållas med finkorniga

basmaterial, men sådana är svårare att hantera i

praktiken. I Frankrike ställs strängare krav både

på gradering (fig 84) och stenmaterialegenskaper

(tab l5 och 16). IC (indice de concassage) ger ett

mått på "krossytegrad" och därmed stabilitet, LA-

(Los Angeles) och MDE- (Microdeval) tal på håll-

fasthet resp nötningsmotstånd. SE (sandekvivalent)

används för att påvisa förekomst av lerförore-

ningar. Dessutom ska halten porösa partiklar vara

< 5 % och stenmaterialet frostbeständigt. Kraven

anses nödvändiga, dels för att det obundna mate-

rialet skall ha god stabilitet vid utläggning och i

obundet tillstånd kunna bära trafik, dels för att

nedbrytning av stenmaterialet senare inte skall kun-

na ske i väglaget. Starkt stenmaterial motverkar

även nedbrytningen från sprickor uppkomna genom

termisk påkänning (mom 8.2.4.9).

I USA ställs enligt ASTM C 593 inga noggranna krav

på basmaterialets gradering eller kvalitet utan den

färdiga blandningen ska visa tillräcklig hållfast-

het och beständighet. I regel stabiliseras dock

basmaterialet av typ bärlagergrus för överbyggnads-

ändamål och NCHRP (1976) ger exempel på vanligen

använda graderingar i några delstater (tabell l7).

Stenmaterialet skall dessutom vara fritt från orga-

niska föroreningar eller andra substanser som kan

motverka bindningsförloppet. Mjuka och vittrade

partiklar bör ej förekomma (Terrel m fl 1979). Vis-

sa delstatliga kvalitetskrav framgår av tabell l7.
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Enligt NCEDP (1976) erhålls maximal hållfasthet och

beständighet inte med sådana blandningar som har

maximal torr skrymdensitet utan vid något högre

finmaterialhalt (inkluderande flygaska-kalk). De

grova partiklarna skall nämligen vara omgivna av

den finkorniga, cementerande mellanmassan. Dessa

blandningar får dock försämrad stabilitet i obun-

det tillstånd vid hög vattenkvot. Enligt VTI:s er-

farenheter erhålls ofta högst hållfasthet vid maxi-

mal torr skrymdensitet (opubl resultat 1982).

Towsend och Donaghe (1976) visar att en inblandning

av flygaska och kalk minskar den torra skrymdensite-

ten men ökar den optimala vattenkvoten för basma-

terial som består av sandigt grus (fig 85). Betydel-

sen av finmaterialhalt har för ett grusigt basmate-

rial undersökts av Miller och Countrier (1961).

Bästa hållfasthet och beständighet erhölls vid ca

5 % naturlig finmaterialhalt (< 0,074 mm) och re-

sultatet försämrades särskilt mycket med ökande

halt finmaterial (jfr fig 86). Andres m fl (1976)

har studerat inverkan av material <O,4 mm på två

basmaterial, naturgrus och krossat berg. Krossmate-

rialet, som har högre hålrum än naturgruset, kräu

vde mer av finbeståndsdelen för maximal torr skrym-

densitet (fig 87). De högsta hållfastheterna er-

hölls vid något lägre finmaterialhalter än de

maximala torra skrymdensiteterna. Beständigheten

mot frosttöväxling var oberoende av halten < 0,4

mm för det stabiliserade naturgruset, däremot fram-

kom en optimal halt för bergkrossmaterialet. Denna

låg något högre än optimala halter för högsta torra

skrymdensitet resp största hållfasthet.

Vid VTI:s provvägsförsök (VTI Meddelande 286) har

ett sandigt basmaterial stabiliserats, bl a med flyg-
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aska-kalk. Jämförande laboratorieförsök visade

dock att ett välgraderat basmaterial bestående av

krossad granit gav bättre resultat.

Betydelse av basmaterialets mineralogiska sammansätt-

ning har framhållits av Benzekri och Kakaou (1976).

"Basiska" material, som kalksten och hyttsten (kris-

tallin masugnsslagg), ger särskilt goda resultat

vid hydrauliska och puzzolaniska stabiliseringar.

Halten bindemedel kan ofta nedsättas i förhållande

till "sura" stenmaterial, som granit, kvartsit mm.

Emery (1976) har funnit att basmaterial bestående av

masugnsslagg ger bättre resultat än kalksten bero-

ende på de strävare partikelytorna.

Andrieux och Colombel (1976) har erhållit bättre

resultat med ett tvättat än otvättat material. Humus-

ämnen motverkar även bindningsförloppet genom att

binda kalk. Högre kalkdosering, inblandning av kal-

ciumklorid m m kan minska effekten av organisk sub-

stans.

8.2.4.l.4 Övriga material

Bottenaska har med gott resultat använts som basma-

terial (jfr mom 12.2). Materialet passar kemiskt

väl ihop med flygaska-kalk och hög hållfastheter

kan erhållas. Enligt opubl försök vid VTI erhålls

dock högre hållfastheter med naturmaterial, botten-

askan består av mycket sköra partiklar.

En undersökning har gjorts i USA att utnyttja av-

fallsberg (lerskiffer, restkol m m) från kolbryt-

ning som basmaterial vid stabilisering med flygaska

(McQuade m fl 1978). Ett fältförsök gjordes på en

parkeringsplats, varvid bärlager framställdes genom
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att 25 % flygaska blandades i kolavfallet,_i en

provsträcka tillsattes 5 % kalk. En jämförelseyta

bestod av bara kolavfall. Beläggningen utgjordes av

7,5 cm asfaltbetong. Inga skador finns på någon av

provytorna efter 4 % år. Hållfasthetsvärden redovi-

sas inte. Det konstaterades dock att flygaska neu-

traliserar sura, svavelrika komponenter (PYrit m m)

i kolavfallet och minskar urlakningen pga lägre

permeabilitet.
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FUSEAU DE SPECIFICATION DE LA GRAVE ( sans liant)

Traitement d'une grave 0/31,5 par 10 % de Iiant - cendres vo1antes - chaux
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Figur 84. Graderingar i Frankrike för basmaterialen
0-20 och 0-3l,5 mm vid flygaska-kalksta-
bilisering (Ministêre des Transports
1978)
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Tabell 15. Franska krav på stenmaterialets hållfast-
het i bär- och förstärkningslager vid
olika trafikbelastning. Ministere des
Transports 1978. (MDE = Microdeval, LA =

Los Angeles, PL = antal fordon > 5 ton)

            

Couchc de base -' e; ._
Classe .Trafic et de renforcemen: COUChc dc fondauon

de lrleic PL. 2 g (3)

MDE (2) Mi. MDE (7) LA

T3 el inférieure < 25 < 35 S 40 i g 35 < 40
0 T3 25 á 150 s 25 s 30 s 35 s 40

T2 150 21 300 S 25 S 30 S 35 S 40

T; - To 2 300 S 25 S 30 S 35 S 40

     

Nora. -- On pourra admettre une compensation limitéc á cinq points entre les cocl'licienls LA et MDE; il cst
eonscillé pour l'application de cette tolerance de eonsulter le Laboratonre regional des Ponts et Chaussccs.

(l) Nombre moyen annuel de PL 2 g par jour sur la voie la plus chargée.

(2) En presence d'eau.
.

  

5.. 111m

Tabell l6. Franska krav på stenmaterialets kornform

  

i
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.
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1
1
1
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'
_
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(IC = Indice de Concassage) i bär- och
förstärkningslager vid olika trafikbe-
lastning

Couche de '0358 Couchepl ' 4a i' .'i rr- \. \v asse ce ;3317.0 lrafzc :L / m A ., \ / §5/ et renforccmem (') l de fonclation
_
m
m
k
u
z
m

. ?
J
J

 

< 25 Conseillé 2 30
' r ' I: la rilueur Iranulzits = '= <-T3 et lnfeneure á T3 ( s å» Lntlcrement roulcs)

      

25 á 150 2 30 g.

' T; 150 á 300 . 2 60 2 30 .5

T; - To \ 2 300 100 2 30

(1) C215 des renl'orcements. -- COmpte tenu (les risques (le perte importante de stabilité pour des teneurs en:uu elevees (.> OPM), il parait souhaitable, dans l'etat aetuel de la technique, de limiter les cas de renlloreerment sous elreulution aux chuussees å trulie faible ou moyen (egle ou inl'erieur á la Classe T.. du Cataloguedes structures) et l'on devra prevoir dans l'organiszition des ehuntiers des dispositions permettant d'urréterlu HSC en ucuvre des que les risques de precipitations deviendront trop importants.
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Figur 85. Inverkan av vattenkvot och torr skrymden-
sitet på tryckhållfasthet hos blandningar
grus - flygaska - kalk (Towsend och
Donaghe 1976)
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Tagell 17. Kraven för basmaterialets gradering vid
flygaska - kalkstabiliseringar i några

 

delstater av USA (NCHRP 1976)

 

a) Gradation

 

Sieve % Passing

111inois Pennsx1van1a 9313

?50.0 mm) _..._ 100 100 100

1 1/2 (38.1 mm) 100 .-__ ._.. __N

1" (25.0 mm) 90-100 -- -- 75-100

3/4 (19.6 mm) -- 52-100 70-100 -*-

1/2" (12.5 mm) 60-100 -- -- 50-85

3/8" (9.5 mm) -- 36-70 58-100 --

No. 4 (4.75 mm) 40-70 24-50 45-80 35-60

No. 8 (2.36 mm) -- -»_ .-.- 15-45

No. 16 (1.18 000 .._. 10-30 25-50 10-35

No. 40 (425 um) 0-25 -- --- _*

No. 50 (300 um) _._. .__- _._- 3-18

No. 100 (150 um) .___ --- 6-20 _'

No. 200 (75 um) 0-10 (Grave1) 0-'10 --- 1-7

0-15 (Crashed Stone & S1ag)

b) Other Typica1 Requirements
Proggggx Allinglg Penn ijo _§55_

Sodium Su1fate Sounåness
(AASHTO - T104) <25% < 202 <15% <12%

Los Ange1es Abrasioñ
(AASHTO - T96) <45% < 55% _...- ...m

P1asticity Index < 9 < 6 -- < 6

Liquid Limit -- < 25 vnnw- <25
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8.2.4.2 Kvalitet hos flygaska ' _-

De faktorer som påverkar bindningen av flygaska;

kalkmaterial har tidigare behandlats (mom 6). Egen-

skaperna hos flygaska avsedd för stabilisering av

överbyggnadsmaterial definieras i USA enligt ASTM C

593 och i Frankrike enligt rekommendation utgiven av

Ministere des Transports (1978). Flygaska som an-

vänds till stabilisering behöver inte uppfylla så

stränga krav som flygaska som används som tillsats

i betong (jfr tabell lO). Enligt den nämnda ameri-

kanska normen skall halten vattenlösligt material

vara < 10 %, halten passerande 0,6 mm maskvidd < 2 %

och halten passerande 0,074 mm maskvidd > 30 %. Tryck-

hållfastheten hos provkroppar blandade av basmate-

rial-flygaska-kalk och packade enligt tung laborato-

rieinstampning skall efter 7 dygns lagring vid 38 0C

överstiga 2,8 MPa. Hållfastheten efter vakuummätt-

ning skall ha samma värde (jfr mom 8.2.4.10). På så

sätt tar man hänsyn till samverkan mellan samtliga

delkomponenter.

Enligt den franska rekommendationen skall glödgning-

sförlusten hos flygaskan vara < 8 %, den spec ytan

> 2000 cm2/g och halten passerande 0,04 mm maskvidd

> 40 %. Halter flygaska, kalk och stenmaterial,

blandningsförfarande, utläggning m m anges (jfr

mom 8.2.4.12.2), däremot inga hållfasthets- eller

beständighetskrav för färdig blandning. Flygaskan

lastas vanligen i fuktigt tillstånd från fickor vid

verkblandningen och vattenkvoten får inte vara hög-

re än 20 %. En speciell fransk rekommendation behand-

lar stabilisering med lignitflygaska (mom 8.2.5).

Minnick (1968, 1970) nämner att inblandning av lig-

nitaska i mindre aktiv flygaska gör att stablisering

kan ske vid kallare väderlek.
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8.2.4.3 Kvalitet hos kalk

Enligt ASTM C 593 kan både släckt och osläckt kalk

av kalcitisk eller dolomitiskt ursprung användas. I

det senare fallet avses monohydrat, Ca(OH)2 + MgO.

Enligt NCHRP (1976) används dock osläckt kalk säl-

lan på grund av dess hälsovådlighet. Vidare sägs

att vissa typer av restkalk som filterkalk (från

kalk-och cementugnar) och karbidkalk (från till

verkning av acetylengas) kan användas men halten

vid behov ökas. I vissa delstater av USA ska dock

kalk uppfylla kraven enligt ASTM C 207.

Enligt fransk rekommendation (Ministere des Tran-

sports 1978) skall för kalkhydrat halten fri CaO

vara > 50 % och halten som stannar på 0,08 mm mask-

vidd < 10 %. För osläckt kalk sägs att halten fri

kalk skall vara > 50 % på 0,2 mm maskvidd < 10 %

och maximal kornstorlek 2,0 mm. Vid tillsättning av

vatten till ett prov av osläckt kalk skall tempera-

turen överstiga 600C i minst 25 minuter.

'Vid användning av osläckt kalk kan halten minskas

i förhållande till släckt kalk (jfr mom 8.2.4.4).

Enligt Andrieux och Colombel (1976) kan osläckt

kalk vara mer ekonomisk på grund av lägre transport-

kostnader (torr skrymdensitet ca 950 kg/m3 mot ca

500 kg/m3 för släckt kalk). Den spec ytan ligger

mellan 4400 och 7600 cm2/g för osläckt kalk och

mellan 7800 och 13700 cm2/g för släckt kalk. Inver-

kan av spec yta på tryckhållfasthet har konstaterats

vid Stabilisering med släckt kalk, resultatet är

dock svårtydbart med osläckt kalk (fig 88). Sväll-

ningsreaktioner kan ha uppstått, jfr nedan. Halten

fri kalk påverkar även hållfastheten, särskilt vid

långtidshärdning (fig 89). Om halten korn > 0,2 mm
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i osläckt kalk överstiger 10 % kan oönskad sväll-

ning uppstå i det stabiliserade materialet.

Goeckner m fl (1956) påpekar att svällningsreaktio-

ner kan uppstå om osläckt kalk används i halter

överstigande 5 °. Hollon och Marks (1962) varnar0\

för användning av osläckt kalk, då alltför snabb

bindning erhålls och utläggningssvårigheter kan

uppstå; sannolikt avses särskilt flockuleringsreak-

tionen vid lerhaltiga basmaterial. Vattenkvotskon-

trollen försvåras dessutom genom värmeutvecklingen.

Vid utläggning sent på året kan dock osläckt kalk

vara motiverad.

Hollon och Marks (1962) visar att olika kalktyper

(av dolomitiskt resp kalcititskt ursprung) kan ge

skillnader vad stabilisering (fig 90). Kvaliteten

hos undersökta material definieras dock inte närma-

re. Wang m fl (1962) har undersökt inverkan av kva-

liteten hos olika kalksorter vid jordstabilisering.

Innehåll av SiOz, A1203, karbonat (i kalken)

kalcineringsförhållandena m m påverkar kalkhydratets

reaktionsförmåga. Dolomitisk kalk innehållande MgO

kan ge högre hållfasthet än kalcitisk kalk. Där-

emot försämrar innehåll av Mg(OH)2 bindningen.

Medina (1978) har undersökt användbarheten av kar-

bidkalk med hög karbonathalt (35 %). Tillfredsstäl-

lande resultat erhölls vid stabilisering av dynsand

om halten restkalk ökades 1,5 gånger i förhållande

till halten kommersiell kalk. Emery (1976) har gjort

försök med kalkrika restprodukter, avsvavlningspro-

dukt m m (jfr mom 9) men funnit dålig hållfasthets-,

utveckling i jämförelse med kommersiellt kalkhyd-

rat. Miller m fl (1980) har genom laboratorie- och

provvägsförsök undersökt lämpligheten hos filter-
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kalk från cementtillverkning i kombination med flyg-

aska. Cao-halten var i medeltal 47,6 % och glödg-

ningsförlusten l6 %. Halten restkalk, liksom halten

flygaska, varierades mellan 6 och 8 vikt-%. Tillfreds-

ställande resultat erhölls. Mycket goda själv-

läkningsegenskaper konstaterades hos provkropparna

som lagrades i sammanfogat skick efter provtryckning

(jfr mom 8.2.4.8 och 8.4.4.10).
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Figur 88. Inverkan av spec yta (Blainemetoden) hos

osläckt kalk på tryckhållfasthet vid
stablisering av grus med två flygaskor
(Andrieux och Colombel 1976)
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Figur 89. Inverkan av halten fri CaO vid stabiliée-
ring av grus med två flygaskor (Andrieux
och Colombel 1976)
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VTI MEDDELANDE 2 8 5



141

8.2.4.4 lnverkan_av halter_flyga§ka och kalk

Hållfastheten hos stabiliserade, välgraderade bas-

material ökar med bindemedelshalten samtidigt som

den torra skrymdensiteten avtager (fig 91 a). Den

senare ökar däremot för stabiliserad sand, tyd-

ligen beroende på att bindemedlet kan fylla hålrum-

men mellan sandkornen (fig 91 b). Kornformen spelar

även roll i sammanhanget och basmaterialet beståen-

de av rundat naturgrus ger lägre hålrum än skarp-

kantigt krossmaterial vid samma gradering. Mindre

bindemedelsbruk får i det första fallet plats i hål-

rummen. Hållfastheten hos stabiliserat naturgrus blir

dock inte lika hög som hos på motsvarande sätt behand-

lade krossmaterial.

Davidsson och Mullin (1962) visar att vid lerhaltiga

basmaterial erhålls den största effekten av de

första bindemedelsprocenten (fig 92). Detta kan

bero på att lermineralen flockulerar, varvid deras

negativa, med fuktighet svällande egenskaper mins-

kar. Vid jordstabilisering kan genom pH-mätning

bedömas hur mycket kalk som förbrukas til korttids-

reaktioner med lermineral, organiskt material m m

(Eades och Grim 1966). För att puzzolanreaktionen

ska kunna äga rum får ej pH sjunka under 12,4 genom

neutralisation av kalken.

Den optimala bindemedelssammansättningen kan inte

framtagas genom bedömning av egenskaperna hos del-

komponenterna var och en för sig utan försök mås-

te göras med olika blandningar. Nödvändig kalkhalt

bör ej heller bedömas enbart på grundval av kort-

tidsprovningar, eftersom puzzolanreaktionen pågår

under lång tid. Ett kalköverskott kan vara motiverat
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vid stabiliseringsarbeten sent på året, dels beroen-

de på viss risk för kalkurlakning från det obundna

lagret, dels för att säkerställa återläkningsför-

mågan efter upptining. Barenberg (l970) har dock

vintertid studerat kalkurlakningen från obundet

bärlager, utlagt sent på året, för att utröna om

hållfasthetsutvecklingen påverkas. Av en total kalk-

halt på 4 vikt-% förlorades en försumbar halt (ca

0,1 vikt-%) både vid fält- och laboratorieförsök.

Av ekonomiska skäl måste halten bindemedel minime-

ras men samtidigt tillfredsställande egenskaper hos

stabiliseringen erhållas. Vid stabiliseringsarbeten

i USA kan alltefter basmaterialets och flygaskans

kvalitet halten flygaska variera mellan 8 och

36 vikt-% och kalkhalten mellan 2 och 8 % (Meyers

m fl 1976). Finkorniga och dåligt graderade basmate-

rial kräver de högsta bindemedelshalterna. Vid

välgraderat bärlagergrus används vanligen 10-15 %

flygaska och 2,5-4 % kalk. Terrel m fl (1979) ger

flödesschema för framtagning av lämplig samman-

sättning för flygaska-kalkstabiiseringar (fig 77).

Fransk rekommendation (Ministere des Transports

1978) ger exempel på bindemedelsdosering för mate-

rial till förstärknings- och bärlager

(tabell 18). Totala bindemedelshalter är 10 resp

15 0\
°

Inverkan av flygaska/kalkförhållandet på den torra

skrymdensiteten och tryckhållfastheten framgår av

fig 93. Ett kalk/flygaskasförhållande på 1:4 ger

optimalt resultat. Ökad finmaterialhalt och högre

- plasticitetsindex hos basmaterialet jämte ökad

puzzolanitet hos flygaskan är faktorer som ökar

kalkbehovet vid stabilisering. Benzekri och Kakaou
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(1976) nämner att ett optimalt blandningsförhållan-

de mellan flygaska och kalk är 3:1 vid "sura", kisel-

syrarika bergarter, t ex granit, kvartsit, och 4:1

vid "basiska" basmaterial, te x masugnsslagg och

kalksten. Kalkåtgången ökar också med lagringstiden

beroende på puzzolanreaktionen. Kortare lagring vid

förhöjd temperatur ger samma effekt som en längre

tids lagring vid "normal" temperatur. Ett mer defi-

nierat optimalt kalk/flygaskaförhållande verkar

erhållas med högre temperatur (fig 94).

Blandningsförhållandet mellan kalk och flygaska

(jfr mom 8.2.2) kan i praktiken variera inom ganska

vida gränser (1:10 till 1:2), förhållandetal mellan

1:3 och 1:4 är dock vanliga i USA (NCHRP 1976).

Enligt ovannämnd fransk rekommendation är_förhål-

landet 1:4 det bästa vid släckt kalk och ca 1:5,5

vid osläckt kalk (tabell 18).
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Bindemedelssammansättningar i Frankrike
hos grus stabiliserat med flygaska och
kalk till förstärkningslager (fondation)
resp bärlager, även vid förstärkning
av väg (base et reforcement). Cendres
volantes = flygaska, chaux éteinte =
släckt kalk, chaux vive = osläckt kalk
(Ministere des Transports 1978)
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8.2.4.5 Inverkan av densitet, vattenkvot och bland-

ningstid

Både hållfasthet och beständighet hos flygaska-

kalkbundna material ökar med packningsarbetet då

kornen kommer i tätare kontakt och kemiska reaktio-

ner underlättas. Enligt Mateos och Davidson (1963)

ökar således tryckhållfastheten 50-160 % om pack-

ningen förbättras från lätt till tung laboratorie-

instampning. Enligt Dac Chi (1980) nedsätts 60-

dygns tryckhållfastheten hos sand stabiliserad med

24 % flygaska och 6 % kalk med 37 % när den torra

\0skrymdensiteten försämras med 5 o. Samtidigt häv-

das det att material tillsatta flygaska-kalk är så

lätta att packa att-det vid laboratorieförsök är

svårt att genom vibrering framställa provkroppar

med dålig packning.

Barenberg (1967) visar mer eller mindre rätlinjiga

samband mellan tryckhållfastheten och torr skrymden-

sitet hos provkroppar som dels har tillverkats på

laboratorium, dels borrats från stabiliserade vägar

(fig 95 och 96). Towsen och Donaghe (1976) har där-

emot funnit att vid en viss sammansättning ger maxi-

mal torr skrymdensitet ej alltid bäst hållfasthet.

Dessa provkroppar har dock tillverkats vid varieran-

de vattenkvoter och denna faktor kan ha en domineran-

de betydelse (jfr nedan).

Vid proportionering av stabiliserade material kan

inte enbart maximal torr skrymdensitet eftersträvas

utan tillräckligt med bindemedel måste finnas i

blandningen, något som måste bedömås genom provtryck-

ning av lagrade provkrOppar (Minnick och McMiller

1952). Vid ett något så när välgraderat material

minskar i regel den torra skrymdensiteten vid till-

sats av flygaska-kalk (jfr fig 91 a).
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Andrieux (1978) har undersökt inverkan av vattenkvot

för grus stabiliserat med flygaska och kalk. Högs-

ta hållfasthet erhålls vid en vattenkvot strax under

den optimala (fig 97). Brist på fuktighet ger sär-

skilt dålig hållfasthetsutveckling, men även vatten-

överskott har markant negativ inverkan. Towsend och

Donaghe (1976) har funnit en markant försämring av

tryckhållfastheten med vattenkvoten hos grus stabie

liserat med flygaska och kalk (fig 98). På grund av

den långvariga bindningen och att vatten binds vid

puzzolanreaktionen ökar dock vattenkvoten för maximal

hållfasthet med lagringstiden (Mateos och Davidson

1963). För basmaterial utan lerinnehåll ligger vat-

tenkvoten för bästa hållfasthet något lägre än den

optimala enligt laboratorieinstampning, för basma-

terial som innehåller lera är däremot förhållandet

omvänt.

Inverkan av blandning på hållfasthet har undersökts

av Hollon och Marks (1959) och resultatet förbättras

med blandningstiden i laboratoriet. Särskilt stor

inverkan har konstaterats vid lerhaltiga basmaterial,

eftersom lerklumparna är svåra att sönderdela. För-

utom bättre homogenisering är även en viss mekanisk

aktivering av flygaskan tänkbar genom den intensiva

nötningen vid laboratorieförhållanden. Barenberg

(1978) påpekar att de i laboratoriet erhållna hal-

terna flygaska och kalk i praktiken måste ökas med

ca 2 resp 0,5 % för att korrigera för den sämre

verksblandningen.

Andrieux och Colombel (1976) har vid två försöks-.

serier undersökt inverkan av fördröjd packning vid

hållfasthet. Basmaterialet utgjordes av naturgrus,

Vid den första undersökningen korrigerades inte

vattenkvoten före packning, vid den andra tillsattes
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vatten, motsvarande optimal kvot, före packningen.

I det första fallet uppkom en markant negativ effekt

av en 2-dygns fördröjning, i det andra fallet

erhölls en svagare effekt först efter ca 10 dygns

fördröjning (fig 99). Det verkar som inverkan av

fördröjd packning till stor del kan förminskas

genom ökning av packningsinsatsen och korrektion av

vattenkvoten. Vid stabilisering med hydrauliska flyg-

askor ger även kortvariga packningsfördröjningar

negativa effekter (Thornton och Parker 1975, jfr

mom 8.2.5).
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1976)

 

8.2.4.6 Inverkan av temperatur och lagringstid

Accelererad lagring vid fördröjd temperatur används

ofta för att efter relativt-kort tid bedöma lämplig-

heten hos en viss provblandning (Towsend och Donaghe

1976). Flera förfaranden har utvecklats. I USA

följs i regel ASTM C593, varvid provkropparna lag-

ras 7 dygn vid-+38OC. Enligt Anday (1963) ger t o m

lagring 2 dygn vid +4OOC motsvarande 60-dygnshå11-

fasthet som kalkstabiliserade jordarter får i vägen.

Davidson och Handy (1956) nämner dock att vissa

stabiliserade jordarter ej ens efter lång tids lag-

ring vid "normal" temperatur utvecklat den hållfast-

het som erhållits vid accelererad korttidslagring.

Exempel på inverkan av temperatur och tid på håll-

fasthet hos flygaska-kalkstabiliserat material fram-

går av fig 100. Ju högre temperatur desto snabbare
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hållfasthetstillväxt under de första dagarna. Se-

dan avtager tillväxten och blir tämligen oberoende

av temperaturen. Hållfastheten ökar ej proportio-

nellt mot temperaturen utan temperaturer överstigan-

de +27OC får särskilt stora effekter (McMurdo m fl

1973). Avsätts hållfasthetstillväxten mot antalet

graddagar vid lagring under olika temperaturer erhålls

därför olika samband (figur lOl). Vid samma värde

på antalet graddagar erhålls bättre hållfasthetsut-

veckling med högre temperaturer.

Lagring får dock ej ske vid alltför hög temperatur

pga risken för kemiska reaktoner som ej sker vid

"normala" temperaturer. Provkroppen kan även torka

ut om den ej lagras vid tillräcklig fuktighet. Thorne

och Watt (1965) visar nedsatt hållfasthet för flyg-

aska stabiliserad med kalk vid accelererad lagring

vid +500C i jämförelse med långtidslagring vid

+220-C (jfr fig 17). Hollis och Fawsett (1966) visar

samma sak för stabiliserad sand (fig 109). Hållfast-

hetsnedsättningen med tiden kan ev bero på sätt-

ningseffekter.

Bindningen vid låga temperaturer har blivit föga

undersökt, enligt Mateos m fl (1963) upphör puzzo-

lanreaktionen vid lägre temperaturer än +4OC, en-

ligt Hoffman (1974) kan i praktiken +lOOC sättas

som en undre gräns. Jämförande försök vid VTI med

lagring av provkroppar bestående av flygaska-kalk-

stablisering från Hissjöprovvägen vid både +200C

och +50C har visat att hållfasthetstillväxt fort-

farande pågår vid den lägre temperaturen, men att

värdena ligger ca 3 gånger lägre (VTI Meddelande 286).

Puzzolanreaktionen är långvarig och sluthållfasthe-

ten har sällan undersökts vid välkontrollerade
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förhållanden. Barenberg (1967) anser att någon defi-

nitiv sluthållfasthet inte finns för flygaska-kalk-

stabiliserade material utan bindningen kan fortgå

ett flertal år. Den huvudsakliga hållfasthetstill-

' växten sker dock under de två första åren. Hollon

ch Marks (1962) har gjort jämförande försök med

provkroppar som förvarats 365 dygn, dels i labora-

torium vid +6OOC, dels utomhus. Den ursprungligen

stora hållfasthetsskillnaden minskar med lagringsti-

den (fig 103).

Barenberg (1967) har studerat hållfasthetsutveck-

lingen i ett stabliserat bärlager i Chicagotrakten

genom kontinuerlliga provborrningar. Bindningsreak-

tionen avstannar vintertid men sätter igång igen

efter upptining (fig 104 a). Rousseau (1973) redovi-

sar likartade erfarenheter från Frankrike (fig 104 b).

Hollon och Marks (1962) har tidigare funnit motsva-

rande resultat (fig 105).

I vägen utsätts materialet för växlande tempera-

tur och fuktighet, medan laboratorielagringen som

-regel görs vid konstanta förhållanden. Goeckner

m fl (1959) har undersökt inverkan av luftfuktighe-

ten på tryckhållfasthet och funnit att det högsta

28-dygnsvärdet erhålls efter lagring vid en relativ

luftfuktighet av ca 60 %. Den bästa långtidshåll-

fastheten erhölls dock med provkroppar som var

förslutna i plastpåsar. Lagring av provkropparna i

vatten efter förlagring i fuktrum kan också för-

bättra hållfastheten genom att ge ökad vattentill-

gång för kemiska reaktioner (fig 106). Förutsätt-

ningen är dock att sådan hållfasthet först utveck-

lats att provkropparna ej försvagas genom vatten-

mättningen.
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Sherwood och Ryley (1966) har visat att tryckhåll-

fastheten i jämförelse med lagring vid +200C för-

bättras med ca 30 % om provkroppenutsätts för mellan

+lOOC och +200Cväx1ande temperatur. Sannolikt har

hållfasthetstillväxten huvudsakligen skett under pe-

rioderna med högre temperatur. McMurdo och Barenberg

(1973) har inte funnit någon positiv effekt av växlan-

de temperatur, men maximitemperaturen var ej så hög

som i föregående fall.

Upprepade cykler av tvättning och torkning, i vissa

fall t o m frysning ch upptining, kan enligt Hoover

m fl (1958) ha en gynnsam inverkan på hållfasthetsut-

vecklingen, särskilt för basmaterial med viss ler-

halt (jfr fig 107). Hollon och Marks (1962) redovi-

sar att 28-dygnshållfastheten enligt "normal" lagring

uppnås redan efter 4 dygn om provkroppen utsätts

för fyra cykler av torkning (18-24 timmar vid 600-

C) och kapillär vattenmättning (6 timmar vid rums-

temperatur). Det antages att kalken kan omfördelas

i materialet beroende på fuktvandring, vattentill-

gången för kemiska reaktioner ökar m m.

Flygaska-kalkstabiliserade material har en viss själv-

läkningsförmåga och sprickor uppkomna genom trafik-

eller klimatpåkänningar kan läkas under gynnsamma

förhållanden (jfr mom 8.2.4.10). Barenberg (1967,

1970) har visat både genom laboratorie- och fält-

försök att material som utlagts sent på hösten

och som därför legat inaktivt hela vintern börjat

binda efter urtjälning (jfr fig 104 och 105).

Stabiliseringsarbeten sent på året bör dock i möj-

ligaste mån undvikas och sista tillåtna utläggningsm

datum har angivits i en del delstater (jfr

mom 8.2.4.12). Tillsats av cement i låg halt
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(l-l,5 %) eller också hydraulisk lignitflygaska

kan förlänga stabiliseringssäsongen (McMurdo och

Barenberg 1973). Andra tillsatsmedel kan ge motsva-

rande effekt (mom 8.2.4.ll).
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8.2.4.7 Hållfasthet och elasticitetsmodul

Kvaliteten hos puzzolaniska och hydrauliska stabili-

seringar bestäms i regel genom provning av enaxiell

tryckhållfasthet. CBR-värden har tidigare använts

för kontroll av kvaliteten hos finkorniga jordmate-

rial, men metoden lämpar sig främst för bedömning

av stabiliteten hos obundet material (mom 8.2.4.ll).

Vid jämförelse av tryckhållfasthetsvärden.från

olika undersökningar måste egentligen slankhetsta-

lets inverkan beaktas och värdena korrigeras till

ett enhetligt slankhetstal. Ofta tages inte hänsyn

till denna faktor vid undersökningarna. I brist på

korrektionskurvor för stabiliserade material kan

sådana för betong användas (Hollon och Marks 1962).

Flygaska-kalkbundna material har icke lineära spän-

ningstöjningskurvor. Töjningen vid draghållfasthets-

bestämning är mer lineär än vid tryckhållfasthets-

provning och ca en tiopotens mindre (fig 108). Håll-

fasthetsutvecklingen följer dock samma mönster

(jfr fig 109).

Enligt fransk erfarenhet binder ett typiskt flygaska-

kalkstabiliserat material lagrat vid "normal" tempe-

ratur långsamt under ca en månad, varefter det sker

en hastig hållfasthetstillväxt (fig 110 och 111).

BindningsförlOppet kan dock bli annorlunda med and-

ra typer av flygaskor. Enligt VTI:s erfarenhet kan

således den relativt inaktiva perioden vara längre

än en månad (VTI Meddelande 286). Hållfasthetsutveck-

lingen kand dock påSkyndas genom aktiverande till-

satser (mom 8.2.4.ll).

Tryckhållfasthetsvärden för typiska amerikanska

flygaska-kalkstabiliseringar ges av NCHRP (1976) i
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tabell 19). Det är dock fråga om,28-dygnsvärden

och högre hållfastheter har i regel konstaterats

(efter längre tid i vägen (mom 8.2.4.6 och

8.2.4.12.1). Ju finkornigare basmaterial desto säm-

re tryckhållfasthet. Barenberg (1978) ger exempel på

tryckhållfastheter förskrivna i några av USA:s del-

stater (tabell 20). Hållfasthetskriteriet i

ASTM C 593 tillämpas.

Trafikbelastningen ger upphov till tryckspänningar

på ovansidan av ett överbyggnadslager och dragspän-

ningar på dess undersida. Det anses allmänt att

vägar skadas snarare genom drag- än tryckspänning-

ar (Bonnot 1972). Direkta draghållfasthetsprovning

har därför i Frankrike allt mer börjat användas

som kvalitetskriterium trots att försöket är re-

lativt besvärligt att utföra. Enligt fransk erfa-

renhet är draghållfastheten hos ett stabiliserat

grusmaterial i regel ca 1/10 av tryckhållfastheten,

medan motsvarande värde för stabiliserad sand är

1/6 till 1/8. Enligt Barenberg (1967 och 1974) är
draghållfastheten hos amerikanska flygaska-kalksta-

biliseringar 1/8 och 1/10 av tryckhållfastheten,

medan böjdraghållfastheten är 1,75-3,0 gånger

högre än draghållfastheten. Alexander (1955) påpe-

kar dock att sådana förhållandetal ej är konstanta

hos stabiliserade material utan beror bl a på fakto-

rer som härdningstid m m. Då den direkta draghåll-

fastheten lämpar sig dåligt för rutinanalyser, har

istället indirekt draghållfasthet (spräckdraghåll-

fasthet) alltmer börjat användas (Otte 1978).

Hollon och Dauner (1959) har undersökt resultatSpri-

dningen hos laboratoriepackade provkroppar av slagg-

flygaska-kalk. Det anses att undersökning av åtta

provkroppar behövs för att medelvärdet 95,5 gånger
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av 100 inte ska skilja sig åt mer än 0,7 MPa från

det "sanna" värdet. ProvkrOpparna har dock endast

haft diametern 5 cm och höjden 10 cm, basmaterialets

gradering är ej angiven. TRB (1976) anger variations-

koefficienten för tryck-, direkt och indirekt drag-

hållfasthet hos kalkstabiliserade jordarter till 11-

12 %. Provkropparna är laboratorietillverkade. Håll-\

fastheten hos materialet i vägen förmodas variera

mer.

Colony (1979) har vid inventering av vägar i Cook

County, Illinois, funnit ett visst samband mellan

tryckhållfastheter hos borrkärnor från flygaska-

kalkstabiliserade lager, och vägens uppskattade

livslängd, grundad på s k "service condition number".

Den återstående livslängden hos vägsträckorna be-

ror på tryckhållfastheten på följande sätt:

Äterstående livslängd, Minsta tryckhållfasthet,

år , MPa

>10 23

5-10 1

<5 D <1

Den stora hållfasthetsskillnaden mellan de två förs-

ta klasserna är överraskande.

Enbart hållfasthetsvärdena räcker inte till för

att karakterisera stabiliserade material, eftersom

motståndskraften också beror på materialets styvhet

och flytförmåga. Den förstnämnda egenskapen karak-

teriseras av elasticitetsmodulen vars utveckling med

tiden liknar hållfasthetstillväxten (fig lll). Sta-
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biliserade sandmaterial har enligt fransk erfarenhet

lägre elasticitetsmodul än grus vid samma hållfast-

het. Enligt Barenberg (1967, 1974) har amerikanska

flygaska-kalkstabiliseringar elasticitetsmoduler mel-

lan 3,5 - 103 och 2,1 - 104 MPa.'Då1igt sam-

band redovisas mellan hållfasthet och elasticitets-

modul (fig 110). Minnick och Meyers (1953) har påvi-

sat ett nära samband rätlinjigt samband mellan tryck-

hållfastheten och det dynamiska modulvärdet från

ljudhastighetsmätningar på provkroppar. Vissa mät-

ningar har också gjorts på materialet i vägen.

Enligt erfarenheter från svenska slaggstabiliserade

vägar kan den i laboratoriet på provkroppar bestäm-

da tryckhållfastheten tämligen väl korrelera med

den lagermodul som erhålls vid fallviktsbelastning

på vägen (elasticitetsmodulen har ej mätts i

laboratorium). Förutsättningen är att det stabilisera-

de lagret ej är uppsprucket (jfr VTI Meddelande 194).

Denna korrelation har också bekräftats vid senare

provvägsförsök med flygaska-kalkstabiliserat ma-

terial (VTI Meddelande 286). Utvecklingen av lager-

modulen i vägen följer också samma mönster som

tryckhållfastheten hos laboratorielagrade provkroppar.

Poissons tal, använt vid analytisk vägdimensione-

ring, har angivits till ca 0,08 vid låg spännings-

nivå och 0,30 vid nära brottSpänning. I praktiken

används värdet 0,1 (Barenberg 1967).

Egenskaperna hos olika typiska franskahydrauliska

och puzzolaniska stabiliseringar jämförs i fig 112.

Material bundna med omalen hyttsand och cement har

både lägre draghållfasthet och elasticitetsmodul

än flygaska-kalkstabiliseringar. Slaggstabiliserade

material har dock de minst spröda egenskaperna,

vilket möjliggör bättre anpassning av överbygg-
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nadslagret till de eventuella sättningarna i under-

grunden (Bonnot 1972). Bindemedelshalterna är dock

olika vid stabiliseringstyperna, vars egenskaper

också går att modifiera i stor omfattning.
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Tabell 19. Spridningen i tryckhållfasthet för olika
basmaterial stabiliserade med flygaska
och kalk (Barenberg 1967)

RANGES OF COMPRESSXVE STRENGTH'FOR THE
LIME-FLY ASH-STABILIZED MATERIALS

 

28 Day Immersed
Mater1a1 Compressive_$trength

251 ' kPa

Grave1s 400-1300 (2800-9000)

Sands 300- 700 (2100-4800)

511ts 300- 700 (2100-4800)

C1ays 200- 500 (1400-3400)

Crushed Stones and S1ag 1400-2000 (10,000-14.000)

 

Tabell 20. Minimihållfastheter för flygaska-kalksta-
biliserade material i några av (USA:s
delstater (Barenberg 1978)

  

HINIHUH COMPRESSIVE HINIHUH i

STREXGTH NEIGHT LOSS

. ACENCY psi (kPa) I

ASIH c 593 400 (2760)2 . -

Illinois'Department of 400 (2760) 10
Transportation .

'Ohio Department of I §00 (2760) 10
IranSportation

Pennsylvania Department not specified 14
of Tran5portation

Federal Aviation 400 (2760) li
Administration

 

lAfter 12 cyclcs of freeze thavj

2
Minimum compressive strength after vacuum saturation test, and

no weight loss.
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8.2.4.3* Utmattning beroende på upprepad belastning

Materialet i bärlagret utsätts för en upprepad be-

lastning genom trafiköverfarter. Otte (1978) behand-

lar utmattningsegenskaperna hos i första hand cement-

stabiliserade lager. Vid en belastningsnivå motsva-

rande 0,5 gånger brottlasten (nedböjningsförsök på

balkar har gjorts) anses ett acceptabelt material

kunna motstå lO6 lastväxlingar. Man har vid ce-

mentstabiliseringar konstaterat att mikrosprickor

börjat uppträda vid en belastningsnivå motsvarande

0,35 gånger brottlasten, och såvida denna inte

överskrids kan materialet i princip motstå ett

oändligt antal lastväxlingar. Åntalet belastningar

är således inte dimensionerade utan snarare spän-

ningsnivån hos den högsta påkänningen.

Flygaska-kalkstabiliserade material har viss

släktskap med cementstabiliseringar, även om t ex

återläkningsförmågan är mer utpräglad. Försök har

gjorts i USA (Ahlberg och McVinnie 1962) och

Frankrike (Andrieux och Colombel 1977) att i labo-

ratoriet utsätta provkroppar för cyklisk lastväxling.

Hänsyn har inte kunnat_tagas till den gynnsamma

inverkan av sidospänningen (som i vägen beror på.

tyngden av ovanliggande lager) och materialets

flytförmåga. Den böj-draghållfasthet, o, som efter

ett visst antal cykler fört till brott, avsätts i

diagram mot logaritmen av antalet lastväxlingar

(fig 114 a). Vidare relateras antalet lastväxlingar

till förhållandet av den statiska böj-draghållfasthe-

ten och den påförda spänningen (fig 113 och 114 b). I

det senare fallet visas även inverkan av torr skrym-

densitet. Som mått på utmattningshållfastheten kan kvo-

ten o/oo vid 106 lastväxlingar användas (Colombier m fl

1980). Enligt fransk erfarenhet är den hos flygaska-
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_akalkstabiliseringen O,6-O,8, enligt amerikansk strax

över 0,5 (jfr fig 113-115). Endast en materialsamman-

sättning har dock undersökts i det senare fallet

och även härdningstid m m spelar roll. I Frankrike

stabiliseras som regel mer kvalitativa basmaterial

än i USA (jfr mom 8.2.4.l.3).

Enligt fransk erfarenhet har puzzolanstabiliseringar

bättre statisk hållfasthet och elasticitetsmodul

än typiska stabiliseringar med cement eller omalen

hyttsand men också bättre utmattningsegenskaper

(fig 112 och 115). Puzzolaniska och hydrauliska

stabiliseringar har dock styva egenskaper, även om

så uppbyggda vägar till skillnad från betongvägar

benämnts "semi-rigid". Om nedböjningen av lagret

minskar, t ex genom ökning av lagertjocklek eller

större materialhållfasthet, erhålls en stor ökning

av antalet möjliga belastningar före brott (Colombier

m fl 1980). Samtidigt har dock en ökad nedböjning

motsvarande stora negativa effekter vid ett underdi-

mensionerat lager eller också alltför låg material-

hållfasthet. Hänsyn måste vid vägdimensionering

tas till de oundvikliga variationerna i lagertjock-,

lek vid utläggning.

Den långsamma hållfasthetstillväxten hos flygaska-

kalkstabiliserade material gör att risken för ska-

dor är störst under den första tiden efter utlägg-

ning (jfr mom 8.2.4.12). Försök i provvägsmaskin

på färska, endast 15 dygn gamla flygaskastabilise-

ringar har också visat att om skador, som beror på

överbelastning, börjat uppkomma sker slutgiltig

förstörelse snabbt (Ahlberg och Barenberg 1966).

Hade stabilisering fått binda 6 månader fick den

inga skador (mom 8.2.4.12.l).
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Risken för skador år ringa efter god härdning och

den under lång tid fortgående bindningen anses mot-

verka utmattningsföreteelser. Självläkning av

fortfarande aktivt material har kunnat konstateras

vid lagning av spruckna provkroppar (Barenberg 1974).

Sprickytorna måste dock vara i god kontakt och får

ej förorenas.(jfr mom 8.2.4.9). Vid undersökning

av material från Hissjöprovvägen konstaterades

även att provtryckta provkroppar sammanläks vid

lagring i fuktrum (jfr VTI Meddelande 286). I vilken

omfattning sådan självläkning kan uppkomnma i en

belastad våg är mindre känt.

I Frankrike har definierats ett "index för elastisk

kvalitet", IQE. Detta är för ett visst material

lika med den teoretiska lagertjocklek som behövs

för att det på ett definierat underlag (med elasti-

citetsmodulen 100 MPa) skall kunna motstå 106 över-

farter med 13 tons axeltryck (Bonnot 1973, jfr

fig 1161. IQE bestäms av draghållfastheten och elas-

ticitetsmodulen; i diagrammet framgår karakteristisw

ka fält för puzzolaniska och hydrauliska stabilise-

ringar. För flygaska-kalkstabiliseringar varierar

IQE (lagertjockleken) mellan 15 och 35 cm, för sta-

biliseringar med cement eller omald hyttsand ligger

värdena högre. IQE står i ganska god relation till

den statiska böj-draghållfastheten; i vissa fall

kan dock utmattningsmotståndet vara sämre än håll-

fasthetsvärdet indikerar, t ex om materialet packats

vid vattenunderskott (fig 117). En fransk undersök-

ning visar också hur olika faktorer, t ex brister i

gradering, vattenkvot, packningsgrad, underskott på

bindemedel m m påverkar utmattningsmotståndet hos

grus stabiliserat med delvis malt slaggbindemedel

(LCPC årsberåttelse 1979). Resultaten är av intres-

se åven för flygaska-kalkstabiliseringar. Inverkan
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är störst av kombinationen dålig packning och brist

på fuktighet, men även faktorer som brist på binde-

medel, dålig packning och för låg vattenkvot ned-

sätter utmattningsmotståndet (fig 117 b).
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Figur 113. Resultat av utmattningsförsök med flyg-
aska-kalkstabiliserat material ( = på-
förd spänning, Mre = böjdraghållfast-
het enligt statiskt försök). Enligt Ahlberg
och McVinnie 1962
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Figur 116. Jämförelse av IQE (index för elastisk

kvalitet) för olika typer av stabilise-
ringar (GCV = grus + flygaska + kalk, GC
= grus + cement, GL = grus + omald hytt-
sand, Colombier m fl 1980)
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8.2.4.9 Volymsbeständighet och uppspricknings-

benägenhet

Volymsförändringar, som kan leda till uppsprick-

ning, uppkommer hos bundna lager genom variationer i

temperatur, fuktkvot eller genom kemiska processer.

Temperaturinverkan beror på materialets lineära

temperaturutvidgningskoefficient. Basmaterialsom

innehåller lera är särskilt känsliga för fuktig-

hetsvariationer, men även lerfria, finkorniga mate-

rial krymper vid uttorkning. Volymsförändringar

uppkommer också genom kemiska reaktioner och vat-

tenupptagning vid bindningsprocessen (jfr

mom 8.2.5.9 och 10). Faktorer som det stabiliserade

lagrets förankring till underlaget, vidhäftningen

till asfaltbeläggningen m m påverkar uppsprickningen,

som vid vägförhållanden är tämligen föga känd.

Uppsprickningen av cement-, och i viss mån även

slaggstabiliserade lager, har främst behandlats i

litteraturen. Denna materialegenskap har även i

vissa länder motverkat utbredningen av stabilise-

ringstekniken. Sprickorna söker sig nämligen så små-

ningom upp genom asfaltbeläggningen i form av s k

reflexionssprickor och tjocka bituminösa lager

krävs för att motverka processen. I Frankrike har,

till skillnad från t ex Västtyskland, reflexions-

sprickorna accepterats som materialkarakteristiska

och anses inte nedsätta vägens tjänlighet (Krass

1976). Franska erfarenheter behandlas också 1

mom 8.2.4.12.2.

Uppsprickningen av flygaska-kalkstabiliserade lager

motverkas av den långsamma bindningen (Wang 1970).

Spänningsavlastning pga plastiska deformationer

sker när hydrationsprocesserna är långvariga.
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Varlan och Turcu (1973) påpekar också att rumänska

vägar byggda med flygaska-kalkstabiliserade lager

har färre sprickor än vägar med cementbundna lager.

Vid material stabiliserade med snabbt bindande ce-

ment uppstår sprickor redan efter några dagar beroen-

de på en snabb temperaturförändring (pga hydrations-

värme) och uttorkning. Vid långsamt bindande,*slagg-

bundna material uppstår sprickorna däremot under

den första vintern av klimatiska orsaker

(Bonnot 1972).

Enligt Bonnot (1972) är den relativa töjningen före

brott hos franska cementstabiliseringar mellan 30 och

40 - 10"6 och för slaggstabiliseringar (omalen

hyttsand) ca70 - 10-6, Barenberg (1974) anger

värdet 6 - 10'6 för amerikanska flygaska-kalksta-

biliseringar. Vid töjningsundersökningarna togs ej

hänsyn till materialens krYpförmåga. Då den termis-

ka uvidgningskoefficienten är 10'5/OC räcker teo-

retiskt endast några graders temperatursänkning för

att förorsaka uppsprickning. En 4-7OC temperatur-

skillnad har vid franska laboratorieförsök fram-

kallat sprickor i provkroppar av hydrauliska stabi-

liseringar. Basmaterialets egenskaper är av viss be-

tydelse, kalksten ger bättre resultat än kvartsrika

bergarter.

Miller och Coutrier (1963) visar att den termiska

utvidgningen hos flygaska-kalkstabiliseringar ökar

med materialets torra skrymdensitet (fig 118). In-

verkan av sammansättning undersöktes också och ett

' minimum erhölls vid ca 5 % finmaterialhalt

(<0,074 mm), jfr fig 118 b. Samma halt gav också

optimal hållfasthet och beständighet. Den termiska

utvidgningen ökade även med halterna flygaska och

kalk (fig 119). Den var mindre än hos cementstabi-
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liseringar men något högre än hos cementbetong

(fig 118 a).

Vid uttorkning av finkornhaltiga material uppkommer

hög skenbar kohesion genom att vattnet bildar menis-

ker som drar ihop kornen, något som vållar sprickor

i t ex cementstabiliserade bärlager (Strunck 1981).

Om vattenmättnadsgraden är <7O % i det packade

materialet uppkommer dock inga vida sprickor utan

ett nätverk av mikrosprickor som ej förmår skada

' asfaltbeläggningen. Alltför stark uttorkning av

obundet material måste förhindras genom förseglingm_

eller asfaltbeläggning.

Ju större draghållfastheten är hos ett stabiliserat

materia, desto vidare sprickor utvecklas, medan

sprickavståndet blir större. Täta, fina sprickor

har mindre möjlighet att slå igenom asfaltbelägg-

ningen än glesa, vida sprickor. Av den anledningen

föreskrivs 1 Västtyskland att tryckhållfastheten

hos cementstabiliserat material inte ska överstiga

8 MPa (TV1 72).

Försök har gjorts att före slutgiltig bindning av

materialet i väglagret framkalla ett tätt nätverk av

fina sprickor genom någon form av överbelastning, t ex

vältning. Trafik på obundet lager kan också ha en

gynnsam effekt. Tvärgående fogar har sågats i bun-

det material före beläggning. Bärlagret har bätt-

re förankrats till underlaget genom olika åtgärder.

Försök har också gjorts att blanda in asfaltemul-

sion i hydrauliska stabiliseringar för ökad flexi-

bilitet (Bonnot 1972). Ingen av åtgärderna verkar

ha varit helt framgångsrik. Användningen av så

tjocka asfaltbeläggningar att reflexionssprickor ej

kan utbildas ställer sig i regel oekonomisk.
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Otte (1978) rekommenderar att ett 150 mm tjockt osta-

biliserat bärlager läggs ovanpå en cementstabili-

sering i viktiga vägar (s k "sandwichkonstruktion").

Lagret verkar isolerande, dvs utjämnar termiska

spänningar och förhindrar de i stabiliseringen re-

dan bildade sprickorna att söka sig uppåt i asfalt-

Hfbeläggningen. Det ostabiliserade lagret får god l

packning och gynnsam inspänning genom det hårda

underlaget.

Barenberg (l967) har i USA inventerat vägar med

flygaska-kalkstabiliserade lager. Tunna reflexions-

sprickor har ibland uppstått men ej försämrat

vägens tjänlighet (jfr mom 8.2.4.l2) God packning

vid optimal vattenkvot eller också en vattenkvot

strax därunder anses motverka uppkomsten av re-

flexionssprickor.

Enligt Andrieux och Colombel (1976) har inga re-

flexionssprickor konstaterats i flygaska-kalkstabi-

liserade vägar inom Nord-regionen, Frankrike. Där-

emot har fina tvärgående sprickor uppkommit i East-

regionen, 18 månader till 2 år efter utläggning.

Vissa sprickor som förekommer på vägarna i Normandie

är synliga endast vintertid. Om beläggningstjock-

leken överstiger 10-12 cm förekommer inga reflexions-

sprickor (jfr mom 8.2.4.12). Någon bärighetsned-

sättning har inte konstaterats vid mätningar över

sprickorna. Risker finns dock alltid för sekundära

effekter beroende på vattennedträngning, t ex för-

svagning av undergrunden eller också försämring av

vidhäftnigen mellan bärlager och beläggning.

Erfarenheterna från svenska slaggstabiliserade vägar

(VTI Meddelande 194) är av intresse i sammanhanget.

De stabiliserade bärlagren har dock varit tunna
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(10-15 cm) i jämförelse med utländska konstruktio-

ner och asfaltbeläggningen tunn. Förekomsten av

reflexionssprickor är mycket oregelbunden och sådana

kan helt saknas på vissa sträckor. Sprickor utlöses

ofta av inhomogeniteter som fogar mellan läggningar,

vid provvägar också av nedsänkta instrument, som

tjälgränsmätare ochgrundvattenständsrör. Sambañd;

mellan sprickförekomst och materialhållfasthet kan

ej konstateras. Vid provvägen Hissjö, byggd med bär-

lager stabiliserat dels med flygaska-kalk, dels med

malen hyttsand, konstateras efter ett år tvärgående

reflexionssprickor endast i provsträckorna med sist-

nämnda bindemedel (VTI Meddelande 286).
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8.2.4.10 Beständighet

Med beständighet avses materialets förmåga att

utan skador motstå klimatväxlingar, särskilt upp-

repad frysning och upptining. Liksom de flesta andra

byggnadsmaterial försvagas flygaska-kalkstabilise-

ringar genom vattenmäffñing (fig 120). Hollon och

Marks (1962) redovisar t ex hållfasthetsvärden som

efter vattenmättning endast är 20-30 % av värdena

i torrt tillstånd (fig 121). Vid riktigt proportio-

nerade material med lågt hålrum minskar dock håll-

fasthetsnedsättningen och den avtager vidare med

lagringstiden. Vätnings- och torkningsförsök har

tidigare utförts på stabiliseringar men givit mot-

sägelsefulla resultat; t o m hållfasthetsökningar

har konstaterats under försökets gång (Hollon och

Marks 1960, Croft 1964, jfr mom 8.2.4.6).

Frostbeständigheten är vid sidan av volyms-

stabiliteten (mom 2.2.4.9) den viktigaste egenskapen

hos flygaska-kalkstabiliserade material (NCHRP 1976).

En förutsättning för skadeverkan är att materialet

har högre vattenkvot än den för materialet kritis-

ka vattenmättnadsgraden. Denna parameter bestämmer

frostbeständigheten hos porösa byggnadsmaterial

(Fagerlund 1978 ). Därav följer att stabiliseringen

måste skyddas mot vatteninfiltration, bl a genom en

tät asfaltbeläggning. Vattenmättade provkroppar

sväller mer vid frystöväxling än delvis vatten-

mättade (fig 122). Vattenkvoten kan öka genom frys-

töväxlingscykler så att den kritiska vattenmätt-

nadsgraden överskrids. Långsamma frysningscykler

ger störst effekt (Andres m fl 1976).

Parametrar som materialsammansättning, hållfasthet,

skrymdensitet, permeabilitet, porositet och kapilla-
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ritet påverkar frostbeständigheten. I stort sett

bestäms beständighet och hållfasthet av samma egen-

skaper. God packning är en huvudförutsättning

(fig 123) och enligt Barenberg (1973) måste till-

räckligt med bindemedelsbruk (inkl finandel från

Mbasmaterialet) finnas för att fylla hålrummen mellan

de grövre partiklarna men också medverka till att

dessa "flyter" i bruket (fig 124). Detta måste också

innehålla tillräckligt med reaktivt bindemedel.

Miller och Coutrier (1961) har dock visat att maxi-

mal beständighet erhålls vid samma finmaterialhalt

som högsta torra Skrymdensitet (fig 125). Enligt

Andres m fl (1976) har ett stabiliserat bergkrossma-

terial maXimal beständighet vid en finandel (<0,4 mm)

som ligger strax ovanför halten för maximal håll-

fasthet. Beständigheten hos ett grusmaterial verkar

däremot oberoende av finandelen (jfr fig 87).

Beständigheten hos en viss materialsammansättning

ökar med härdningstiden genom att hållfastheten

tilltager samtidigt som permeabiliteten nedsätts.

Bedömningar av beständigheten hos provkroppar som

uppnått hög hållfasthet efter långtidslagring eller

accelererad lagring vid hög temperatur är mindre

meningsfulla utan provningen bör istället göras

på relativt färska provkroppar (Hollon och Marks

1962). Försök gjorda vid VTI med flygaska-kalkbundet

material från Hissjöprovvägen har också visat dåligt

beständighet hos provkrOppar som lagrats 28 dygn,

däremot god efter 180 dygns lagring. Vattenmättade

provkroppar med dålig beständighet förstördes genom

tjällyftning i sin övre del (VTI Meddelande 286).

Kaplar (1962) har undersökt tjällyftningen hos

bärlagermaterial bestående av bottenaska stabilise-

rad med 24-30 % flygaska och 4-5 % kalk. Provkroppar-
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na var i kontakt med vatten i sin nedre del. Obundna

provkroppar lyfte totalt ca 15 % och vid cyklisk

provning ökade lyftningen något med varje frysning.

Lyftningen, som skedde i provkroppens övre del,

minskade med lagringstiden. Vattenmättades provkrop-

parna före fuktlagring försämrades resultatet.

Tillgång till fritt vatten förekommer dock inte

normalt på bärlagernivån. Det redovisas icke vilken

hållfasthet provkropparna fått efter lagring.

Vid bedömning av beständigheten hos flygaska-kalk-

budna material har i USA tillämpats försök, över-

tagna från cementstabiliseringstekniken (Anres m fl

1976). Enligt ursprunglig ASTRM C 593 skulle prov-

kroppar avborstas efter 12 frystöväxlingscykler och

viktförlusten bestämmas. Denna metod visade sig dock

ha dålig reproducerbarhet och har ersatts med tryck-

hållfasthetsbestämning efter vattenmättning (se ne-

dan). Aven den s k "Iowa testen" har använts, varvid

tryckhållfastheten bestämts efter frystöväxling och

försämringen ej fått överskrida 20 %. Längdföränd-

ringen av provkroppar vid frystöväxlingsförsök

(fig 122) ger också ett beständighetsmått och en

irreversibel svällning tyder på begynnande upp-

sprickning.

Frystöväxlingsförsök kan ofta vara svårtolkade

och resultaten ej utan vidare överförbara till

vägförhållanden. Vid olika metoder kan vattenmåt-

tade provkroppar antingen utsättas för allsidig

frysning eller också för frysning från ovan. I det

första fallet instängs porvattnet genommantelytans

tjälning, varvid ett hydrauliskt tryck uppbyggs som

kan leda till söndersprängning av provkroppen

(Andres m fl 1976). Inverkan av vattenmättnadsgrad

blir olika i de båda fallen och samma material kan
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Visa olika beständighet. Vid frysning ovanifrån finns

det däremot möjlighet till dränering i sidled, beroen-

de pá materialets permeabilitet, fryshastighet m m.

VTI har gjort undersökningar med provkroppar som vid

frystöväxlingen varit inbäddade i fuktig sand, varvid

frysningen kunnat ske ovanifrån (VTI Meddelande 286).

Ofta bedöms frostbeständigheten indirekt frän håll-

fasthetsvärden. Minnick och Williams (1956) har

tagit prov från flygaska-kalkstabiliserade vägar

och för acceptabla material funnit tryckhållfasthets-

värden ej understigande 2,0 MPa i vattenmättat och

3,4 MPa i torrt tillstånd. Cumberledge m fl (1976)

anser att den direkta draghållfastheten utgör en

utmärkt indikator för beständighet och att mate-

rial med värden överstigande 0,47 MPa har tillfreds-

ställande egenskaper (jfr fig 126). Hoffman (1974)

har också på grundval av direkt draghállfasthet upp-

ställt följande klassifikation: Icke beständiga mate-

rial <O,35 MPa, marginella material >O,35 <0,56 MPa

och beständiga material >0,56 MPa. Samband mellan

hällfasthet och beständighet har ej konstaterats av

Rosner (1977) som dock undersökt ett lerhaltigt

basmaterial.

Dempsey och Thomson (1973) har funnit ett rätlinjigt

samband mellan hållfasthetsnedsättningen hos prov-

kroppar efter frystöväxling och vattenmättning i

vakuum (fig 127). Hållfastheten efter vakuummättning

anses därför utgöra ett beständighetsmått och det;

ta försök har medtagits i ny upplaga av ASTM C 593.

Bindemedel som cement kan tillsättas i ringa halt

för ökad beständighet redan efter kort tid. Enligt

Minnick (1976) kan också reaktiv lignitflygaska in-

blandas vid vägbyggnad sent på året. Möjligheter
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finns att påskynda hållfasthetstillväxten hos flyg-

aska3kalkstabi1iseringar genom tillsatser som kal-

ciumklorid, gips m m (mom 8.2.4.1). Tillsatser som

inte medverkar till hållfasthetstillväxt kan dock

nedsätta beständigheten. Barenberg (1976) redovisar

således frystöväxlingsförsök, dels med vatten,

dels med en lösning av vägsalt. Tre gånger större

sönderfall erhölls i det senare fallet. Guidicetti

(1978) har också visat att cementstabiliserat mate-

rial påverkas väsentligt mer av saltlösning än av

vatten vid frystöväxling.

Då beständigheten hos flygaska-kalkstabiliseringar

ökar genom bindning måste en viss hållfasthetsnivå

uppnås för att undvika sönderfrysning av ett vatten-

mättat material. Kriterier för bestämning av se-

naste utläggningstid före frysning har därför ut-

arbetats i USA. McMurdo och Barenberg (1973) har på

grundval av klimatdata från Chicagotrakten beräknat

den senaste teoretiska utläggningstiden. Thompson

och Dempsey (1977) har föreslagit ett "resthållfast-

hetskriterium" för bedömning av senaste utläggnings-

tid. Enligt fig 128 avbryts hållfasthetstillväxten

av den första vintern, en eventuell nedbrytning sker

och en viss "resthållfasthet" (residual strength)

erhålls. Denna ska vara högre än den för god funk-

tion "minsta tolerabla hållfastheten". Förnyad bind-

ning uppkommer efter den första vinterns mer eller

mindre allvarliga nedbrytning.

Flygaska-kalkstabiliseringar som fått viss bindning

behöver inte nödvändigtvis försämras genom vinter-

påkänningen. Faktorer som basmaterialets egenskaper,

uppnådd hållfasthetsnivå, vattenmättnadsgrad m m

är dock av betydelse. Enligt fig 130 försämras

enligt laboratorieförsök svaga materialsammansätt-
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ningar av frystöväxling, starka kan t o m öka i

hållfasthet. Detta framgår även av fig 129, där dock

blandningen förutom flygaska och kalk även innehål-

ler något cement. Barenberg (1970) har även i prak-

itiken konstaterat att ett flygaska-kalkstabiliserat

bårlager inte behöver skadas under vintern efter

utläggning sent på året. Hållfasthetstillvåxten av-

stannar visserligen, men bindningsreaktionen kommer

igång efter upptining (fig 104 och 105). Liknande

erfarenheter har även gjorts vid Hissjöprovvågen _

där hållfasthetstillvåxt uppkommit hos obundet ma-

terial som lagts föregående höst (VTI Meddelande 286).

Har sprickbildningar uppstått i materialet genom

frysning eller trafikbelastning finns det under gynn-

samma förhållanden möjlighet till senare samman-

läkning av sprickytorna ("autogenous healing", jfr

mom 8.2.4.6). Tillräckligt med kalk måste dock fin-

nas kvar i materialet och vid utläggning sent på

året kan kalkhalten behöva ökas något. Denna egen-

skap har även konstaterats hos provkroppar av flyg-

aska-kalk- och slaggstabiliserade material från

Hissjöprovvågen . Thompson och Dempsey (1969) har

funnit återlåkningsförmåga även hos kalkstabiliserade

naturliga jordarter.
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8.2.4.11 Kvalitetsförbättring genom tillsatser

Användningen av flygaska-kalkstabiliseringar har

delvis motverkats av den långsamma hållfasthetstill-

växten och den relativt stora kvantiteten bindeme-

del som måste användas. En snabbare bindningsreak-

tion är särskilt önskvärd i de fall utläggning

måste ske sent på året. Lignitflygaska med hög reak-

tivitet eller också cement kan tillsättas flygaska

med otillräcklig aktivitet, särskilt vid utlägg-

ning under kylig väderlek (Minnick 1970, jfr

mom 8.2.5). Försök har också gjorts att påskynda

hållfasthetstillväxten och förbättra sluthållfast-

heten genom kemiska tillsatsmedel i små halter. I

praktiken verkar dock tillsatser sällan ha använts,

sannolikt pga ökade kostnader och hanteringsproblem.

Enligt Concharova m fl har flygaska ofta hyd-

rofoba, vattenfrånstötande egenskaper och därför

dålig puzzolanverkan i begynnelseskedet. Inverkan av

olika kemikalier på hållfasthetsutveckling undersök-

tes och det visade sig att antingen kalciumklorid

eller järnklorid kunde öka 6-månadershållfastheten

ca 3 gånger. Den förstnämnda kemikalien kunde i

vissa fall, i kombination med lågaktiv flygaska,

t o m ge upp till 4-5 gånger högre tryckhållfasthe-

ter. Mindre effekter konstaterades av en del andra

kemikalier. Alexander (1955) har funnit att för

blandningar av naturpuzzolaner och kalk kan korttids-

hållfastheten förbättras 200-300 % genom saltsyra-

behandling. Nicol (1961) visar att utSpädd saltsyra

utövar hydrolys av flygaskakornens ytor, vilket

senare ger bättre hållfasthetstillväxt genom reak-

tionen med kalk. Även kalciumklorid kan bildas.

Fosforsyra har gett motsvarande effekt. Syrakoncen-

treationen måste vara låg så att den för puzzolan-
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reaktionen nödvändiga alkaliska lösningen inte

kommer att neutraliseras (Mateos och Davidson 1961).

Sulfidmineral, som utövar en skadlig inverkan på

bindningsprocessen, kan förstöras genom syrabehand-

ling.

Enligt Davidson m,fl (1959) kan tillsatser verka

antingen som katalysatorer eller aktivatorer. De kan

såväl bilda egna, sekundära cementerade produkter

som delta i puzzolanreaktionen. Försök vidade att

tillsatser av bl a natriumkarbonat, natriumhydroxid,

natrium- och kalciumklorid samt natriummetasilikat

förbättrade tryckhållfastheten hos flygaska-kalk-

bundna material (fig 131). Ca 0,5 till 1,0 'halter

gav optimala effekter, men även lägre halter kunde

0
\
°

vara verksamma. Natriumkarbonat, som gav det mest

lovande resultatet, verkade t o m i så låg halt som

0,05 %. Frystöväxlingsförsök gjordes även och

ringa nedbrytning av provkropparna konstaterades;

för vissa blandningar kunde t o m hållfastheten

öka under provningens gång (jfr mom 8.2.4.10).

Mateos och Davidson (1961) har gjort kompletterande

försök och funnit väsentliga förbättringar ge-

nom tillsats av kalciumklorid och natriumföreningar

(fig 132). Kalciumkloriden är hyrgroskopisk och har

större löslighet än kalciumhydroxid, varvid kon-

centrationen av kalciumjoner vid ett visst pH-värde

ökar. Aluminiumklorid anses kunna reagera med kalk

och bilda både cementerande aluminiumhydroxid och

kalciumklorid.

Inverkan av natriumsalter har särskilt studerats av

Lambe m fl (1960). Samma effekter anses spela roll

vid stabilisering med både cement och flygaska-kalk.

Vid basmaterial utan lerhalt erhölls särSkilt god
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effekt av natriummetasilikat. Det vattenlösliga

saltet kunde diffundera i blandningen och ger till-

skott på med kalciumjoner reaktivt silikat. Natrium-

hydroxid gav god effekt med samtliga basmaerial,

något som anses bero på att pH-värdet höjs, varvid

silicium- och aluminiumföreningar lättare kan utlösas

från flygaskan. Kalciumjonkoncentrationen nedsätts,

vilket befrämjar bildning av natriummetasilikat som

får god fördelning i materialet och så småningom,

när pH nedsatts tillräckligt, reagerar med kalcium-

joner och bildar vattenolösliga kalciumsilikater

(även aluminiumsilikater antages uppkomma). Natrium-

salter kan ge liknande effekt även om pH ej höjs

lika mycket. Natriumkarbonat kan ev ge upphov till

kalciumkarbonat. Natriumsilikat kan även användas

som impregnering för att förhindra uttorkning av

ett utlagt material då skyddande hinnor bildas runt

kornen (se nedan).

Enligt Gaspar (1976) kan antingen natriumhydroxid

eller kalciumklorid användas för att påskynda håll-

fasthetstillväxten hos flygaskawkalkstabiliseringarr

Harboun (1952) konstaterar att hållfastheten kan

tredubblas med sistnämnda tillsatsmedel (fig 133).

Alexander (1954) har undersökt inverkan av natrium-

hydroxid på blandningar av naturpuzzolan och kalk,

varvid hållfasthetsförbättringar upp til 270 %

konstaterades. Korttidshållfastheten påverkades av

de högre halterna (1 och 2 %), långtidshållfasthe-

ten däremot av de lägre (0,1 och 0,5 %).

I årsberättelse från LCPC (1975) redogörs i kort-

het för försök att modifiera flygaskawkalkstabi-

liseringar med natriumsulfat, natriumklorid, natriumw

hydroxid, kalciumklorid och natriumsilikat. De två

senare kemikalierna har gett de bästa resultaten.



198

De är också billiga och ej hälsovådliga (jfr

fig 134). Natriumkarbonat har befunnits förbättra

hållfasthetstillväxten hos cementstabiliseringar

tillsatta flygaska, även om långtidshållfastheten i

vissa fall kan bli nedsatt (Coleman m fl 1962). Gosh

m fl (1979) har undersökt inverkan av både kalcium-

klorid, natriumkarbonat och gips på hållfasthet och

funnit att det sistnämnda givit bäst effekt. Wang

m fl (1976) har funnit att natriumsulfat och troli-

gen även kalciumklorid kan ge ökad hållfasthet och

beständighet ät cementstabiliseringar. Enligt

Davidson m fl (1959) kan dock kalciumklorid avsevärt

nedsätta frostbeständigheten (fig 135). Detta kan

dock bero på att tillräcklig bindning ännu ej upp-

nåtts vid provningen, jfr mom 5.2.4.10.

Salttillsatser förorsakar även en fryspunktsned-

sättning i materialet, vilket ev ka ha en gynnsam

verkan genom att frysningen fördröjs. Dessutom kan

salter ibland underlätta packningen och ge upphov

till högre skrymdensitet och hållfasthet (Webster

och Kellog 1970). Overskott av kalciumklorid kan

dock försämra bärigheten hos obundet material vid

hög vattenkvot.

Handy m fl (1960) har vid laboratorieförsök hällt

saltlösningar pä flygaSka-kalkstabiliseringens

överyta i syfte att utforska om tillräcklig härd-

göring kan åstadkommas och dyrbar asfaltbeläggning

i vissa fall undvaras. Lösningar av natriumkarbonat

och natriumsilikat studerades, varvid mängden lös-

ning, dess koncentration och behandlingstiden va-

rierades. Basmaterialet utgjordes av silt. Effekten

undersöktes genom modifierad CBR-provning. En

20 %-ig lösning av natriumsilikat gav den största

förbättringen och efter en behandling, följd av lag-
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ring i fuktrum fördubblades bärigheten. Vid daglig

vattenbegjutning kunde den t o m fyrdubblas. En

silikatkrusta bildades tydligen som tätade ytan.

I litteraturen behandlas huvudsakligen resultat av

laboratorieförsök. Flygaska-kalkstabiliserat material

har dock i provvägen Hissjö 1980 aktiverats med 1 %

kalciumklorid förbättre hållfasthetstillväxt. Kort*

tidshållfastheten ökar starkt men effekten avtager

med tiden. Resultaten från laboratorielagrade prov-

kroppar stämmer med de från vägundersökningar (fall-

viktsmätningar och provtryckning av borrkärnor (jfr

VTI Meddelande 286).

Den positiva inverkan av kemiska tillsatser kan mins-

ka om basmaterialet har hög lerhalt; tydligen bero-

ende på katjonadsorptionen på lermineralytorna.

Pachowski m fl (1976) redovisar resultat av kemiska

tillsatsmedel på finkorniga basmaterial stabilisera-

de med hydraulisk lignitaska. Det framgår av fig 136

att de största effekterna erhållits för finkornig

sand, medan inverkan är ringa för lerig silt resp

lerig sand. Kalciumklorid och natriumhydroxid har

gett de bästa resultaten. Den förstnämnda kemika-

lien används även i praktiken vid jordstabilisering

i Polen. Davidson och Mullin (1962) har undersökt

inverkan av havsvatten vid stabilisering av lerigt

basmaterial och funnit en nedsättning av tryckhåll-

fastheten med ca 50 %.

På senare år har särskilt intresse ägnats åt

förbättring av egenskaperna hos flygaska-kalksta-

biliseringar genom inblandning av restgips (Smith

och Kawan 1976). Stabilisering av flygaska med kalk
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och gips har tidigare behandlats (mom 8.2.2). Ameri-

kanska försök visar att 7-dygnshå11fastheten påver-

kas mindre än 28-dygnshå11fastheten (Smith och

Larew 1976, jfr fig 62). Ett optimalt kalk/gipsför-

hållande verkar vara 2:1. Benzekri och Kakaou (1976)

förklarar att gips i kombination med kalk fungerar

som accelerator, men doseringen kan vara problematisk

då svällning kan uppstå redan vid ringa gipsöver-

skott. Masugnsslagg (hyttsand) anses också utgöra

en lämplig tillsats. Enligt Concharova m fl kan

gips - i halter överstigande 4 % -öka korttids-

hållfastheten, men sluthållfastheten kan bli nedsatt

genom svällning.

Minnick (1972) förklarar den positiva effekten av

gips med att sulfatjonerna i kombination av kalk,

silicium och aluminium bildar ettringit. Detta nål-

formiga mineral ger ökad bindning. Först bildas

dock sulfoaluminat och föra att ettringit ska kunna

utkristallisera krävs att sulfatjonkoncentrationen

överskrider ett visst tröskelvärde. Ettringitbild-

ningen sker snabbare än den "klassiska" puzzolanreak-

tionen, vilket förklarar den bättre korttidshåll-

fastheten. Reaktionen är dessutom mindre temperatur-

beroende, vilket möjliggör stabilisering vid kal-

lare väderlek.

Utsätts hårdnad betong för sulfatangrepp och resul-

terande ettringitbildning kan söndersprängning ske

genom svällning ("cementbaci11"). Vid stabiliseringar

sker dock ettringitbildningen före puzzolanreaktio-

nen. Ettringitnålarna utfälls i hålrummen i kornske-

1ettet och förstärker istället materialet, i var-

je fall tills gipshalten blir så hög att svällning

uppkommer (Nieminen 1979).
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Vid moderna förbränningsanläggningar för kolpul-

ver, utrustade med anordnindar för avsvavlning av

rökgaser, eller också vid förbränning på svavel-

bädd, produceras restprodukter som är rika på kal-

ciumsulfat och kalciumsulfit. Möjligheter finns att

använda dessa vid stabilisering i kombination med

flygaska och kalk (jfr mom 9, lO och ll).
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för sand stabiliserad med 22,5 % flygas-

ka och 2,5 % kalk tilsatt olika kemikalier

i 0,5 % halt (lösta i vattnet tillsatt

blandningen). Ordningsföljden efter

7-dygnshållfastheter (Davidson m fl 1959)
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8.2.4.12.1 Erfarenheter från vägar med flygaska-

kalkstabiliserade lager

USA

En av de första amerikanska vägerfarenheterna redo-

visas av Minnick och Miller (1952). En blandning av'

slagg-flygaska-kalk hade använts som bärlager i

provväg och trots att markblandning utförts hade

efter ett år upptagna borrkärnor genomsnittliga

tryckhållfastheter 17 och 13 MPa i torrt resp vatten-

mättat tillstånd. Minnick och Meyers (1953) redovi-

sar flera resultat från färska stabiliseringsarbeten,

främst finkorniga jordarter som behandlats enligt.

markblandningsmetoden. Packningsegenskaper (lätt

laboratorieinstampning), tryckhållfasthet och be-

ständighet (vätning-torkning och frysning-upptining)

har undersökts. Kvaliteten hos laboratorietillver-

kade provkroppar, men i viss mån även hos materialet

i vägen, har undersökts genom ljudhastighetsmät-

ning. Denna metod anses väl lämpad för kvalitets-

kontroll och ett samband med tryckhållfastheten hos

provkropparna har erhållits.

Minnick och Williams (1956) har inventerat 6 månader

till drygt 4 år gamla vägar byggda med flygaska-

kalkstabiliserade bärlager (tabell 21 och 22). Bas-

materialen var av varierande sammansättning, t ex

finkorniga jordarter, ibland med viss lerhalt, sand,

slagg, bottenaska m m. I samtliga fall utom två har

markblandning utförts. Halten flygaska varierade

mellan 10 och 25 %, kalkhalten mellan 3 och 5 %.

Vägarna har utsatts för varierande trafikbelastning.

Det konstaterades att om skador uppkommit så har

detta skett redan på ett mycket tidigt stadium innan

materialet bundit. Tryckhållfastheten (tabell 23)
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hos torra prov låg mellan 5 och 29 MPa och hos vatten-

mättade mellan 2 och 20 MPa. Sämre resultat hade

dock erhållits på en parkeringsplats. Det anses att

stabiliseringar som uppnått tryckhållfastheter över-

stigande 3,2 och 2,0 MPa (i torrt resp vattenmättat

tillstånd) gett goda resultat på vägen.

Hollon och Marks (1962) har funnit en god överens-

stämmelse mellan hållfasthetsutvecklingen hos mate-

rialet i vägen och hos laboratorietillverkade prov-

kroppar. En månad efter utläggningen på senhösten

konstaterades tryckhållfastheter mellan 5 och 7 MPa.

Provtagning nästa vår visade ingen hållfasthetsned-

sättning. Det anses viktigt att så fort som möjligt

påföra en tät beläggning för att förhindra ut-

torkning av materialet och karbonatisering av kalken.

Barenberg (1967) har i USA inventerat 6 till 10 år

gamla vägar med flygaska-kalkstabiliserade lager

(tabell 24). Basmaterialen bestod i regel av grusma-

terial eller bergkross. Om skador uppträtt, hade

det skett redan på ett tidigt stadium innan materia-

let bundit. Utläggning på senhösten hade ibland

förorsakat vissa skador. Sådana kunde också ha vål-

lats av byggnadstrafik på icke bundet, instabilt

material. Det konstaterades att i de fall mindre

goda resultat erhållits så berodde detta på ej sak-

kunnigt utförda arbeten, olämplig utrustning m m.

I sammanställning från NCHRP (1976) beskrivs också

Vägskador som beror på dålig packning av vägrenar-

na. Greenwell och Pizella framhåller särskilt

vikten av ej vattengenomsläpplig beläggning och'

god dränering.

Colony (1979) har inventerat vägar med flygaska-

kalkstabiliserade lager i Cook County, Illinois, och
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ofta funnit höga tryckhållfastheter hos borrkärnor.

Vägarnas tillstånd utvärderades (tabell 25) och

ett visst samband mellan tryckhållfasthet och beräk-

nad återstående livslängd hos vägkonstruktionerna

har konstaterats (jfr mom 8.2.4.7).

Självläkning ("autogenous healing") har konstate-

rats i laboratoriet hos spruckna provkroppar (jfr

mom 8.2.4.10). I praktiken har också i vissa fall

skador uppkomna i samband med sen utläggning kunnat

läkas och efter det att beläggningen reparerats har

inga vidare problem uppstått. Hållfasthetsutveck-

lingen i två stabiliserade bärlager framgår av

fig 104. Material A har använts i_väg med tung

trafik (600 lastbilar/dygn). Viss sprickbildning

uppkom vid beläggningskanter i första början, men

senare konstaterades inga ytterligare skador. Tvär-

gående, tunna reflexionssprickor kan ha uppkommit i

vissa fall men ej försämrat vägens tjänlighet.

Det framgår av inventeringarna i USA att man ofta

wlagt det stabiliserade bärlagret direkt på under-

grunden, som bestått av vattenkänsliga och tjällyf-

tande jordarter. Vid utläggning på senhösten kan

undergrunden ha varit så försvagad att god packning

försvårats och vatten kapillärt uppsugits i bär-

lagret. Otte (1978) påpekar att den lastupptagande

förmågan hos ett cementstabiliserat bärlager

förbättrats väsentligt om underlaget har god'

bärighet.

Flygaska kan hanteras på två sätt vid verkblandnng,

den kan antingen tillsättas i torrt tillstånd från

silo (fig 70), eller också lastas i befuktat till-

stånd från upplag (NCHRP 1976), jfr fig 137. Oppna

upplag måste bevattnas för att förhindra damning,
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vattenkvoten bör i regel vara 15-20 %. Materialet

lastas på samma sätt som stenmaterialet i ficka,

t ex med hjälp av hjullastare. Ibland binder askan

i upplaget och måste krossas före användning, t ex

med slagkross, kulkvarn el dyl (Barenberg 1978).

Detta är fallet med flygaska från subbituminöst

kol som härstammar från de västra delarna av USA.

Det största företaget där flygaska-kalkstabilise-

rade lager hittills använts har varit byggandet av

Newark Airport, nära New York (Wang 1976, NCHRP 1976).

Exempel på konstruktioner framgår av fig 137. Som bas-

material användes hyudrauliskt pumpad sand av dålig

stabilitet, det översta bärlagret tillsattes dock

0\
0även bergkrossmaterial; Bindemedlet bestod av 12-14

flygaska, 2,8-3,6 % kalk och 0,7-0,9 % cement. Flyg-

askan, som hade 16 % vattenkvot, lagrades i upplag.

Tryckhållfastheten hos provkroppar var efter 28 dygn

1,3-2,6 MPa, efter 3 månader 4,1-5,4 MPa, efter 1 år

6,8-8,2 MPa och efer 5 år 13,6-16,3 MPa. Värdena

gäller för basmaterial som innehåller 30 % berg-

kross, vid enbart sand var de ca 30 % lägre. Trots

att något cement iblandats för bättre korttidshåll-

fasthet kunde packningen fördröjas till dagen efter

blandning. Det stabiliserade materialet utlades ia

tjocka lager (fig 137 och 140). Expansionsfogar så-

gades med ca 45 meters mellanrum efter det att mate-

rialet bundit.

Speciella dimensioneringskrierier utarbetades för

detta företag. Det ansågs att den långvariga håll-

fasthetstillväxten hos materialet är väl anpassad

till utvecklingen mot tyngre flygplan. Konstruktions-

och underhållkostnaderna för banorna har blivit

väsentligt lägre än för banor med konventionella

överbyggnader. Flygaskan kunde i detta fall fås
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till ett billigt pris och lokal sand utnyttjades i

största möjliga omfattning som basmaterial. Ett

fåtal sprickor som antingen beror på termisk verkan

eller sättning av undergrunden har uppkommit på

banorna.

Flygaska-kalk-cementstabiliserad sand har också

använts som bärlager i containerterminal i Portland,

Oregon (NCHRP 1976). Materialet utlades i tre lager

och 25 % grovt stenmaterial inblandades i övre lag-

ret. Totaltjockleken för stabiliseringen ar 50 cm.

Silt inblandades för att nedsätta bindemedelshal-

ten, jfr tabell 26. Som beläggning användes 5 cm

asfaltbetong.

Ahlberg och Barenberg (1965) har i provvägsmaskin

undersökt flygaska-kalkstabiliserade bärlager i

jämförelse med ostabiliserat berggrusbärlager.

Basmaterialet utgjordes av samma grus som använts i

den välkända AASHO-provvägen. Bindemedlet bestod

av 14 % flygaska och 4 % kalk; tryckhållfastheten

var 4,8 MPa efter 28 dygns lagring vid 220C. Både

hållfasthet och elasticitetsmodul tilltog med tiden.

Stabiliseringar som fått härda olika lång tid utsat-

tes för simulerad trafik i provvägsmaskina Mate-

rial som bundit väl visade inga skador efter totalt

1 milj överfarter, först med 840 och sedan med

1440 kg hjultryck. Stabilisering som endast fått

härda 5 dygn gick däremot snabbt sönder. Väl

bundna flygaska-kalkstabiliserade lager verkar som

styva plattor (jfr fig 138), varför det anses att

sådana dimensioneringskriterier som utvecklats för

betong kan tillämpas.

Wang och Kilarsky (1979) redogör för körförsök

med tunga fordonskombinationer (8-10, 7 tons axel-
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tryck) på provsträckor byggda med bärlager beståen-

de av dels ostabiliserat berggrus, dels flygaska-

kalkstabilisering, med 10, 15 och 20 cm tjocklek.

Beläggningen bestod av 6,5 cm asfaltbetong. Labora-

torietillverkade provkroppar hade efter 28 dygn tryck-

hållfastheten 5,2 MPa och efter 1 år 17,1 MPa, men

draghållfaStheten var endast 4,5 resp 4,0 % av dessa

värden. Elasticitetsmodulen bestämdes till

16 400 MPa.

Det utlagda flygaska-kalkstabiliserade bärlagret

blev dock av dålig kvalitet pga utläggningsproblem

Och ovana med materialet. Provsträckorna utlades un-

der en lång tidsperiod och körningen påbörjades

1-2 månader efter utläggningen. Vid slutet av försöket,

som omfattade ca 3 år, hade utmattningssprickor

(krackeleringar) och potthål bildats i beläggningen.

Provsträckor byggda med normenligt ostabiliserat bär-

lager hade dock betydligt mindre motståndskraft och

lastfördelande förmåga än de stabiliserade lagren. Upp-

mätta deformationer, sprickbildningar och tjänlighets-

mått avsattes i diagram mot antalet ekvivalenta axel-

;passager, jfr fig 139. Deformationerna har till stor

del ägt rum under bärlagret.

En översikt av vid vägdimensionering använda mate-

rialkoefficienter för olika typer av överbyggnads-

material ges av Terrel m fl (1979). Vid vägdimensio-

nering erhålls överbyggnadens bärighet genom att

summera produkterna av lagertjocklekar och material-

koefficienter. Det framgår av tabell 27 att flygaska-

kalkstabiliserat bärlager jämställs eller ibland

t o m värderas högre än mer konventionella, sta-

biliserade bärlager.

Barenberg (1978) ger exempel på materialkoefficien-

ter använda i några av USA:s delstater (tabell 28).
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Tryckhållfastheten relateras vidare till material-

koefficienten (tabell 29) och exempel ges på minimi-

tjocklekar hos asfaltbeläggningen och det stabili-

serade bärlagret vid olika vägkategorier (tabell 30).

Otte (1978) framhåller dock att materialen ej all-

tid har fasta koefficienter utan de beror bl a på

lagertjockleken. För ett stabiiserat material ökar

materialkoefficienten avsevärt med lagertjockleken,

medan ett ostabiliserat material påverkas i mindre

grad.

Ofta har man i USA vid nybyggnad av vägar nöjt sig

med ostabiliserade bärlager för att hålla nere

.investeringskostnaderna på bekostnad av ett dyrare

underhåll (Barenberg 1978). I sådana fall kan flyg-

aska-kalkstabiliseringar inte konkurrera. De är

dock i regel billigare än asfalt- och cementbundna

material och anses ha vissa fördelar, t ex själv-

läkningsförmåga. Eftersom ganska höga halter flyg-

aska måste användas bör blandningsstationen loka-

liseras till närheten av kraftverk. Den färdiga

blandningen anses kunna konkurrera inom en radie av

75 km. Hänsyn måste tas till klimat, och i de norra

och centrala delarna av Illinois varar t ex utlägg-

ningstiden från 15-30 april till mitten av oktober,

jfr mom 8.2.4.10.

Trots dokumenterade goda egenskaper har flygaska-

kalk-stabiliserade material använts i tämligen

ringa omfattning. Halstead (1978) anser att detta

beror på flygaskan variabilitet, hanteringsproblem

(damning), organisationsfrågor m m. Vägbyggare är

i regel skeptiska mot nya material, men också ask-

producenterna har ofta varit föga intresserade av

flygaskans kvalitet. Beroende på den oregelbundna

efterfrågan inom vägbyggnad måste deponier anordnas;
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Patenträttigheter har även motverkat användning.

(Patentet för s k Poz-O-Pac har dock nyligen utgått.)

Cook m fl (1971) ger i fig 140 exempel på några ty-

piska flygaska-kalkstabiliserade och konkurrerande

överbyggnader i vägar och flygfält. Kvantiteter

flygaska, kostnader m m redovisas. En inventering av

användningen av flygaska i vägar har också gjorts,

jfr tabell 3. Hunt m fl har för det amerikanska

naturvårdsverkets räkning gjort en utredning av

möjligheter att öka användningen av restprodukter,

bl a flygaska, i vägbyggnad. Genom intervjuer och

litteraturstudier har de tekniskt-ekonomiska proble-

men belysts.
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Tabell 21. Resultat av inventering av amerikanska vä-

 

och kalk (Minnick och Williams 1956)
gar med bärlager stabiliserade med flygaska

 

 

1 2 3 h 5 6 7

Thickness Volume
Base Type and Drainege Construct- Type of of Trafric

Semple Course Thickness . Conditions icn Date Construction Traffic Loading

No. Job Location (In.) Hearing Course

l Ply.Vht. School, Pl. 5 None Poor B/Sä Parking area Low Light

fr. 6 2" Hot mix Good 7/5n Road Base äöäd :i äeavy
2 7th St., Camden, N veh/aa.

. . 2" Hot mix Good '7 l Road Base ÄÖÄO 3% Heavy
.3 7th St., Camden, N J 6 /5 ven/a..

Å Winge Field, Pl. 6 l 3 course Good 8/5h Runwny base Low 55 Scary
penetration

5 Ringa Field, Pl. 6 Double appli- Good 9/55 Parking area Low - 55 Heavy

cation oil a
chips

6 Leurelton Circle, N.J. 6 Double eppli- Good 9/53 Shoulder beee - -

cation 011 a
chips

7 Phile. Int. Airport 6 2" (ID-2) Good 10/53 Parking area High Light

hot mix

8 Jenkintown sz... Pl. 5 2" (HE) Good 6/53 Plrkins Iron Lov Light
cold mix

9 Burlington Stl., N. J. 6 One epplioe- Good 11/52 Road Base Low 505 Heavy

tion oil a
eleg

2" HE . Good 5/SÄ Road and Low Light
io Phile. Cricket Club 6 colá mix Parking ara.

' - Poor 7 Å Shoulder base 7800 155 Heavy
11 Rtek22g ?li-"380: P.. 6 å°§I21i) /5 VOh/a..

oo . Light
- Pl. 6 One appli- Poor 7/33 Road base 7

12 Hein Line Drive In, oation 011 & Veh/a..

chips

- 6 One epplice- Good 6/51 Shoulder beee - o
13 laurol By Pale, Hd. tion 011 .nd

cruehed grevel

it Rt. 322 sy-Paas, I.:. 6 2' Cold mix Poor 10/51 Road base High 101 Heavy

15 Querry Hd., Ply.ltg., Pl. .05 None P00? 5/51 *R°°d b°°° L°' 90* H°°v7

16 Berbedoee Stl., Pl. 3 2" (HE) - - P P 1"8 ar" L°' L18h°.
Cold mix -

17 Snowhill, Hd. _6 - - ll/SÄ Road base - -

 

Low - 1000 or leee vehicles per dey

High - Several thouesnd or Ioro ve

Light - Automobile end ljght truck

Heavy - Heevy trucks

Tabell 22. Skador vid amerikanska vägar med bärla-

 

hicles por day

(Minnick och Williams 1956)
ger stabiliserade med flygaska och kalk

 

Sample
No. Job Location Appearance (At time sample was removed)'

 

U
1

41
'

n
u

'
0

0-
*

a
n

0
3

'
4

O
N

Fly. unc: School, Pa.

7th St., Camden, N.J.

7th St., Camden, N. Je

Wings Field, Pa. (Runway)

Wings Field, Pa. (Parking)

Laurelton Circle, N.J.

Phila. Int. Airport

Jenkintown Sta., Pa.

Burlington Sta., Pa.

Phila. Cricket Club

Rt. #22, Fly. Mtg.,Pa.

Mainline Drive-In, Pa.

Laurel By-Pass, Md.

Rte 322 By-PESS, NeJe

Quarry Hd., Ply. Mtg.,Pa.

Barbaooes Sta., Pa.

Snowhill, Md.

bamination at the surface (1/8 to l/W inch deep).
No appreciable amount of surface raveling.

No base failures, no raveling or cracking of wearing surface.

No base failures, no raveling or cracking of wearing surface.

No base failures, no raveling or cracking of wearing surface.

Some distortion (approx. 55 of area) of base and wearing surfaoeo
caused by frost damage in first 3 months of service.
course showed no failure after initial repair work.

Hearing

No base failures, occasional hair cracks in wearing surface.

No base failures, no raveling or cracking of wearing surface.

No base failurcs, no raveling or cracking of wearing surface.

Several shear cracks in base, some raveling of wearing surface
at

No base failures,

No

No base fsilures,

curves).on

No

No

Some lamination noticed throughout base, probably caused by

base failures,

base failures,

base failures,

seVeral locations.

one crack (Ä ft. in length) in wearing surface.

no raveling or cracking of wearing surface.

considerable raveling of wearing surface (mostly

no raveling or cracking of wearing surface.

no raveling or cracking of wearing surface.

method of construction.

No base failures, no raveling or oracking of wearing surface.
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Tabell 23. Resultat från laboratorieundersökningar
på prov tagna från bärlagret av vägar
stabiliserade med flygaska och kalk
(Minnick och Williams 1956)

FIELD SURVEY : TEST RESULTS

l 2 3 1 5

åêrâåâfa 1312223232723
Lbs/cu.ft. Lbs/cu.ft. Density

Sample Lab. Field Obtained Lab.Sample Field Sample

No. Job Location Sample Sample In field 5 5

1 P1y.wht. School, Pa. 121.3 115.3 95.1 8.4 11.6

2 7th St.,Camden, N.J.(slag) 135.0 115.6 107.8 7.5 7.2

3 7th St., Camden, N.J. 110.2 120.8 109.5 11.1 9.5

4 Wings Field, Pa. (runway) 128.0 120.1 91.0 10.5 15.0

5 wings F1eld,Pa.(park1ng) 121.0 103.7 83.5 10.5 19.9

6 Laurelton Circle, N.J. 127.3 134.1 105.8 7.5 6.8

7 Phila. Int. Airport 128.0 122.8 95.7 8.8 8.1

8 Jenkintown Sta., Pa. . 120.0 99.5 82.6 9.5 21.6

9 Burlington Sta., N.J. 139.5 140.6 100.8 7.5 7.1

10 ?8112. Cricket Club 125.0 122.8 98.0 9.5 7.2

11 Rt. 422, Ply. Mtg., Pa. 121.2 112.0 92.1 '6.8 8.1

12 Main Line Drive-In, Pa. 126.0 105.5 83.7 10.0 16.1

13 Laurel By-Pass, Md. 120.0 105.4 88.0 9.0 -

14 Ht. 322, By-Pass, N.J. 140.0 132.5 99.7 8.0 8.8

15 Quarry Rd., Ply0Mtg., Pa. 139.5 133.0 95.N 8.0 -

15 Barbadoes Steg_ Pa, 136.2 131.6 96.5 6.5 8.3

l? Snowhill, Md. 12%.0 - - - -

*Modified Proctor - 3 Layers.

1 2 3 8 5 6 7

Comprâååäve Strength PUI;:.:;::f1ty

Sample Lab 1u0 217 da. ?ield Field âäålåf
No. Job Location Dry Saturated Dry Saturated Drv Saturated Sample

1 Ply. unc. School, Pa. 1270 i 80 - 1770 i 20 1210- 5300 9920 1 Year

e 2 7th sz., Camden, N.J. 1870 i 120 - 2000 : 320 1895 : 170 h200 38u0 1 Year

3 7th St., Camden, N.J. 1770* 1335 i uo 1690 i 15 1390 i 70 5130 uçeo 1 Yea:

u Wings Field, Pa. (Runway) 1360I 90 - 1515 : 25 1315 i 15 1920 3870 1 Yeax

5 wings Field, Pa. (Parking) 1120 i 110 - 270 1 20 100 i 25 2770 2080 1 year

6 Laurelton Circle, N.J. 870 t ho 785 i 30 1055* 605* 6100 h850 2 Years

7 Phila. Int. Airport 715 i 5 - 1935 i 50 1015 i 100 4950 4630 2 Years

8 Jenkinzown Sta.. Pa. 900 i 30 - 680 i 5 370 i 10 2720 2110 2 Years

9 Burlington Sta., N.J. 1870 i 115 - 2080 i #5 1610 i 20 5380 h950 3 Years

10 Phila. Cricket Club - - 1120 i 15 550 1 25 u170 3b80 15 Months

11 Ht. 122, Fly. utg. Pa. 800 i 10 - 2680 i 100 1910 i 130 5360 1050 1 Year

12 Main Line Drive-In., Pa. 620 I 15 - 750 i 20 290 i 10 2uu5 1990 2 Years

13 Laura! By-Paaa, nu. 900» - 2090' - 6310 - 18 Months

18 Rt. 322, By-Paas, N. J. 1850 i 60 - 3350 1 500 2900' 6585 5810 11 Months

15 Quarry Rd., Ply. Mtg., Pa. 50 : 55°* - 315 i 100 - - - 1 Year:

16 Barbadoes Sta., Pa. 1700 i 80 - 710 t 10 5000 3170 3120 1.1/? Years

17 Snowhill, Hd. 1520 1 10 - 17500 - - - 6 Months

'Based on Single Value.
0' Curad ut 70 P for 90 days. .
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Tabell 24. Resultat av inventering av vägar med

 

material

bärlager av flygaska-kalkstabiliserat
(Barenberg 1967)

                              

                     

Puma: Sljbgfld. tand. Co-prculu ful-0104 Ian-uk:
?hicknoss Strongth Yrafflc
(Indus) of Daily

Poxxolonlc hu
Ntcrlal

(Mil

0
L

a 8 i
3 3 L : 8

'E . . '3 .. 3 .. ' _ 3 å. ä ,2
2 "' 3 = 3 u '5 1 t 3 5 o u: :De '0 a av 0 p-
. E 5- . p 3 - U 0 3 G H I I U M 0- . .- n _ E

:51 S 2 *3 5.' 12 :§8 3.2 °" :S 81.3 2 - 0
n 1 m m m .J .1 s - 2 U U 's t 1. 1.) < 1. L < 2:

Failed alom; 069. for about
l 2 0 - ' 1019 Å-Z 1000 2160 8 10000 600 600 304.0: of ungt .

2 2 7-9 0 36-110 16-19 25 »6(18) 1000 1925 11 1.000 150 10 ' °°" "mm

3 1% 3-12 0 25-146 10-20 20 11-1. (8) 1000 3200 6 2000 75 5 2336"' M °' '°".' ""
(8) A-IUJ) '

1. 2% 8 1012 21-67 8-35 22 A-6 1000 1955 1 3000 325 25 511911: .49. dlurus only.

5 3 så 11-20 31 11. 18 A-6(10) 1000 2600 5 koo 500 200 snçu edge annu only.
UG) '

6 lå- 1-1-13 12 36-53 16-3141 22 Å-6(10) -. |310 3 3000 lSO 50 2-447. of total ana failed.

' U) _ 11-703)

7 2-3 5-6 0-12 20-1011 FIF-23 7-23 A40 -- 1720 S -- - ° b distrus.
A-J-b

8 I' 6 'i - - - Sllty 1165 |3l0 3 3000 700 100 2-3: of total oroa filled.
Sand

j_ 1 8 0 'A 8 - A41 L150 1200 a - - - n: fillur'L <1 41 1
_ _ _ . #22 of total oroa failed ln

'o 2 6 0 30 S A4. '350 '090 3 "en 9-' :0911050:on onlyl
H 2 ,o - _ .o , A4. __ ,b 6 5000 300 varubh å-I; :0101 nu dnstruud..

:Mil 00 discunlom

10 - 20-25 6 - #41' _1101 4700 J '52 distrçsh
- - - - - __ 3-51 area distrus occurrod

'3 2 6 00 7 2000 200 50 during first your-did not

_HQQ'llh

1 ?L 8 ° " ° ' ' 11011_ 600 L *2 duygun_
1 - . _ - _ Son u;- cncklng 1 or.: not5 i: 8 1795 825 7 250 200 www.

16 2 8-10 - - - - - 7110 1800 8 200 150 tio Alumn.

,Y -

Tabell 25. Inventerlng av vagar med barlager av
flygaska-kalkstabllserat materlal lnom
Cook County, IllanlS (Colony 1979)

1978 Average Present Surface
Year Core Strength Condition Condition

Street From To Built (MPa) Number Index

Ela Road Algonquin Central 1974 11.89 81.0 84.0
Ela Road Bradwell Palatine 1968' 37.82 85.3 85.4
Ela Road Dundee Baldwin 1968 15.69 80.6 86.4
Ella Road Freeman Algonquin 1967 30.58 70.8 '71.6
Howard Gross Point Frontage 1958 19.82 55.7 36.7
Plum Grove Mecham Old Plum Grove 1974 20.24 84.0 82.2
Potter 0011 ,BalLax-d 1959 9.07 65.0 65.0
Quentin 'Palatine Illinois 1964 21.59 82.6 76.9

Note: 1MPa :145|bf/1n7.

'New surface, 1975.

Core testad Mav 1977.
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överbyggnader bestående av bärlager
dels berggrus (20 cm tjockt), dels flyg-
aska-kalkstabilisering (12 cm tjockt)
enligt Ahlberg och Berenberg (1965)
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Exempel på a) spårbildning och b) upp-
sprickning vid körförsök på väg med

aostabiliserat reSp flygaska-kalkstabili-
serat bärlager (Wang och Kilarsky 1979).
ALP=Aggregate-Lime-Pozzolan,
EAL=Equivalent Axle Load
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Tabell 26. Sammansättningen hos flygaskajkalkstabi-

liserat material i Portland Marine

Terminal, Oregon. Utläggning i tre lager,

blandninq A överst (NCHRP 196)

PROPORTION ( )

  

 

MIX MIX MIX

COMPONENT A B C

Hydrated lime, ASTM Type N 3.3 3.0 3.0

Portland cement, ASTM Type I 1.] 1.0 1.0

FWam 66 60 60

Inorganic silt 8. 10.0 10.0
Aggregate 25.0 10.0 4 --

In-place fill sand 56.0 70.0 80.0

 

Tabell 27. Lagerkoefficienter för olika typer av

överbyggnadsmaterial enligt Terrel m fl

(1979)

    

 

  

    

$7ÅBILIZER LAYER KÅTIRIÅ; v CDEVFICIENT (note)

'Sur-face Road :i: (lo-r stabilitw 0.255a) OJS'H
Pion: mix (riç» szab11.3 c 4: c: c.3: n)

0.25 - 0.34 !; C.3G(k)
Send Ispnalt 0.43"a.d.n\ (229%)

c.zs.e. :.25 g;

Aspnelt b
Base Simningst treated 0.175 - 0.2'Hg)

roar-se grade: O.3Ua.t^= C201:) (LB-0(6)
sand :sar-.alt 0.310) 0.25 6)

Sand greve? (3.25 - 0.313)
Åsphlit stabiiized 0.10{f)

bBase Sandy gnvel O.17(a.b)
. Cmshed storse 0.14(')
Untmud c

Subbase Sandy greve) O.H(')
Send or sandy clay 0.05 - 0.109)

bBese Lime-treated 0.15 - O.39(a.n)
0.15 - 0.200:)

Liu c

Subbase Lime-treated cley-guvei C.18(c) 0.11
UmetmaudsMI GJib)

Line . bsas: Line - ri, ash base 0.25 - 0.305:)
Fly ash

7-day cmpmsive
strength:

650 en Or non 0.23(a.b.n,k)
b 400-650 psi 0.20(a.n) G.17(k)

Dansen! Base 400 psi or less D.15(a.n) 0.12(k)

SoH cement 0.20(f.l)
Greve 0.i7(j)
Cemert-:reatec 0.15 - 0.25ip)

 

I 051 - 6.89 1 103 Pa
Notes 'or Table 2

' Esubiished fran MSHO Road Test

1 From MSN Interim Guide. 1972

b This value has been estimated .'r-cr MSHO Road Test data. but not

1:: the eccuncy 0.' those tur-tea with en asterisk.

c HCHRD Sytnesis of High-Jay Practice. no. 37. 'Line-Fly Ash-Subiiized

Bases and Subbases.' (R-l)

d Alabama (from a man) t Na Mexico

u Arizona (fr-Om above) 1, Pennsylvania

i' Dale-are a south Dakota

g Minnesota n Uisconsin A

h honan; p Hynning

i henna \

5 New Hamoshire
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Tabell 28. Materialkoefficienter hos flygaska-kalk-
stabiliserade bärlager i några av USA:s
delstater (Barenberg 1978)

  

 

STATE COEFFICIENT 82

Illinois 0.28

Pennsylvania 0.30-0.40

Ohio * 0.28

Michigan Same as black base

  

Tabell 29. Tryckhållfasthet och motsvarande material-
koefficient hos flygaska-kalkstabiliserat
bärlager (Barenberg 1978)

 

 

 

COHPRESSIVE STRENCTH RECOHHENDED

QUALITY O? (7 days 6 100.?) STRUCTURAL

LIA psi (kPa) CDEFFICIENI ;2

High Greater than 1000 (6900) 0.36

.Average 650-1000 (4480-6900) 0.28

Low 500-650 (2760-4480) 0.28

 

 

.*a'r-a '.a. ..

Tabell 30. Rekommenderade minimitjocklekar hos asfal-
tbeläggning och bärlager stabiliserat
med flgyaska-kalk (Barenberg 1978)

  

 

RECOHHENDED HINIHUH THICKNESS

  

PfêåâågçTågE ASPHALTIC COXCRETE LFA, DCFA

. SURFACE, AC . BASE

inches (mm) inches (mm)

Parking Facilities:

Autos and light commercial only Surface Treatment 5 (127)
or 1 1/2 (38)

\

Passenger cars and medium truck 1 1/2 (38) 5 (152)
traffic

Channelized truckl 2 (51) 7-8 (178-203)2

Commercial truck ; 3 (76) 8-10 (203-254)2

Residential Streets . ' i 1 1/2 (38) 6 (152)

Feeder Streets 2 (51) 7 (178)

'Secondary'koaås 1 iål) '8 (703)

Primary Roads 3 (76) 10 (254)

 

1Delivery vehicles, etc., within shopping center.

2These minimum thicknesses should be validated using the structural analysis
procedures described in this section.
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PORTLAND CEMENT CONCRE TE

 

   
  

    
WEAR
COURSE

BASE r ,
COURS.. 4-In UM:-

_ m ASH-
SUS '55 AGGREGATE

ACTUAL OR POTENTIAL - |2 "7. m :2 lb/BAG
FLY ASH unuzxmou BASE COURSE OF PORTLANO

CEMENT

FLY .mmm/ya* - 480 65

lb/ydz 53 . :s

 

ASPHALT CONCRE TE

  

 

4.97.04 4.1'MN 4 "'1-
WEAR COURSE WEAR COURSE

IZ m 7. IN
BASE COURSE

ISO 640 160

:3 93 53

 

NNE' SECTJONS SHOWN ARE TYPICAL AND ARE NOT INTENDED TO REPRESENT
COMPARABLE DESlGNS

A 'RPORY

NEWARK, NEWARK, NEWARK. LONDON'
END OF CEMER Of uxmnv
RUNWAY RUNWAY

.26:1 1,-:2'10'ÃÃ

:5 - m COM*
PEMORCED
.,CONCRETE
Yi.

     
  

   

   

  

   - 22-m L'ME- .
CEMENr-

. *U M-

1.100920an

 

  
  

   
  

    

28 -In UME'
CEHFNT*
fLY ÅSH _

ÅGGREGÅTE

:SO-m L 'ME'

CiMfNT-
   

  

v 8<mLEAN 4
1. coucgcreq

FLY ASH-
AGGREGATE   

 

 

m ASH ,na/ya' 405 297 m none

PMNG cosr.Esnmso 12 50 - - 24.30
sm'

PAVWG COST ,R PORTED 760 - 0 3600
ACTUAL. 5/16

6 a V N. CORSON COMPARAnvE 065m:

  

  

  

 

. 1:10

:G-MCCHT S
REIMORCED 4

Ex
9

    ÅGGREGATE

_cu  

»0942 - 432 244

4840 ' :200 :330

1840 - -

NOTE KHDAM FROM a. DESIGN PROCEDURE FOR AIRPORT PAWNG SYSTEMS, POZ-O°PÅC INTERNATIONAL, ÅUGUST 1970. AND

b NEWARK AIRPORY REDEVELOPMENY: YHE PAVEMENT STORY, THE PORT OF NEW YORK AUTHORlTY, IHY RSS.

(2) m Asa PROV'OED FREE, mm A mansmmnou cosr or 32 50- 5300 PER TON

Figur 140. Typiska Vägöverbyggnaäer i a) vägar

 

och b)
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8.2.4.12.2 Frankrike

I Frankrike har mer än 12 miljoner ton flygaska

använts till vägbyggnad, huvudsakligen för stabi-

liseringsändamål, och förbrukningen ökar ständigt,

Charbonnage de France (1979).Nya centra för kol-

kraftverk är Paris- och Le Havreregionerna. Rest-

produkterna från dessa är ur vägbyggnadssynpunkt

bättre lokaliserade än från äldre centra som in-

dustriregionerna i Nordfrankrike och Lorraine. Re-

sultat med olika experimentella blandningar anges

(tab 31). På senare år har även hydraulisk flygaska

från Gardanne i Sydfrankrike börjat användas för

stabilisering, erfarenheterna behandlas dock i

mom 8.2.5.

Flygaska-kalkbundna material har i Frankrike, till

skillnad från USA, framställts av högvärdigt_bas-

material och tekniken har sedan slutet av 1960-talet

utvecklats som komplement till cement- och slaggsta-

biliseringar. Dimensioneringsanvisningarna i

"Catalogue 1977 des structures types de chaussées

neuves" definierar bl a flygaska-kalkstabiliserade

överbyggnader. Tjockleken hos bärlager och för-

stärkningslager varieras efter trafikbelastningen

(TO-T3) och undergrundsjordarten (pFl-pF3), jfr

figur 140-142. Både bär- och förstärkningslagret

stabiliseras utom för vägar med mycket ringa tra-

fikbelastning som ligger på bärig undergrund. Til-

låtet axel/boggietryck är i Frankrike 13/20 ton mot

10/16 ton i Sverige.

Förutom sådana överbyggnader där både bär- och

förstärkningslagret består av flygaska-kalkstabi-

liserat grus eller bergkross (fig 140) finns varian-

ter där bärlagret består av bitumenstabiliserat

VTI MEDDELANDE 285



223

grus (fig 141) eller förstärkningslagret utgörs

av flygaska bundet med kalk och gips (fig 142). Ma-

terialen måste framställas genom verkblandning och

blandningsrecept, utläggning m m beskrivs av

Ministere des Transports 1978. Krav på hållfasthet

eller beständighet hos provkroppar tillverkade vid

förprovning finns däremot inte.

En manual behandlar utvärderingen av skador på

vägar med hydrauliskt eller puzzolaniskt bundna

lager (Christory m fl 1979). Sådana har byggts under

ett 20-tal år och vissa förstärkningsåtgärder

har blivit nödvändiga. Följande typer av "referens-

skador" beskrivs:

l) Nedbrytning av materialet utan att kohesionen går

förlorad. Lagret uppdelas genom sprickorna i block

som fortfarande ger god bärighet åt vägkonstruk-

tionen. Här avses ej de termiskt betingade sprickor-

na som är glesa och i regel tvärgående utan skador-

na beror istället på trafikbelastningen. Orsaken

kan var alltför ringa lagertjocklek, att den för

vägen dimensionerande kumulativa trafikbelastningen

uppnåtts m m.

2) Nedbrytning så att kohesionen går förlorad. Sta-

biliseringen består av småfragment och har karaktä-

ren av ett ostabiliserat material. Krackeleringsska-

dor, potthål m m kan förekomma i beläggningen.

Orsaker kan vara alltför låg hållfasthet, dålig

packning, överbelastning av obundet material m m.

3) Förstörelse av vidhäftningen mellan stabilise-

rat bärlager och asfalt beläggning. Sprickor och

potthål kan finnas i beläggningen. Orsakerna kan

vara dålig vidhäftning beroende på felaktigt utfö-
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rande; alltför vattengenomsläpplig beläggning

eller också efterjustering, varvid materialet ej

bundit fast vid underlaget.

Vägskadetyperna klassificeras med hjälp av data

från olika mätningar i "referensdiagram" (fig 143).

Metodik för vägskadekarteringar, bärighetsmät-

ningar och kärnborrningar föreslås. Deflexionsvär-

'det vid Benkelmanbalkmätning (d), produkten av de-

flektion och krökningsgradie (Rd) och våtutbrednign-

shastighet ("vibreur leger") ger värden på vägkon-

struktionens bärighetsmässiga tillstånd. Kärnborr-

ningar visar om stabiliseringen sönderfallit i

vägen.

Bonnot (1973) behandlar uppkomsten av Vägskador,

främst i cement- och slaggbundna lager. Orsakerna

till uppkomsten av reflexionssprickor och konsekven-

serna av dessa behandlas (jfr mom 8.2.4.9). Uppsprick-

ning av bärlagret kan ej undvikas och anses närmast

utgöra en karakteristisk materialegenskap vars be-

tvdelse ökar i ett kallt klimat med stora tempera-

turvariationer. Sprickvidden och avståndet mellan

sprickorna beror bl a på materialhållfastheten. Man

kan antingen eftersträva att sprickorna blir så

tunna som möjligt genom att inte göra stabilise-

ringen alltför stark, eller också acceptera vidare,

men färre sprickor och samtidigt öka materialhåll-

fastheten så att allvarligare Vägskador ej uppstår.

Skador initierade från reflexionssprickor kan motver-

kas genom användning av ett starkt, kantigt stenma-

terial med låg termisk utvidgningskoefficieni. Last-

fördelningen hos ett sprucket lager förbättras med

dess lagertjocklek. Asfaltbeläggningen bör också

vara tillräckligt tjock (minst 6 cm).
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Reflexionssprickor kan i ogynnsamma fall ge upphov

till sekundära skador. Vatten kan söka sig ner

från beläggningsytan och vid olämplig materialsam-

mansättning försvaga stabiliseringen eller för-

störa vidhäftningen till asfaltbeläggningen. De

ostabiliserade lagren under bärlagret kan uppmjukas

och finmaterial från underlaget t o m pumpas upp

genom sprickorna. Försegling av sprickorna diskute-

ras inte.

Allouche (1972) beskriver erfarenheterna från en

provväg vid Strasbourg. Basmaterialet utgjordes av

krossat grus, halten flygaska varierades och var 8

resp 12 %, kalkhalten var i båda fallen 2 %. Asfalt-

beläggningens var 6 cm tjock och trafikbelastningen

8500 fordon/årsmedeldygn. En vattenkvot på 6-7 %

eftersträvades vid verkblandning men ibland gick

den upp till 8 %, varvid materialet började bli

instabilt. Denna effekt försvann dock efter några

dygn. Vägen var avstängd för trafik under 30 dygn.

Tjälning skedde 2,5 månader efter utläggning. God

bärighet konstaterades vid mätningar nästa vår.

Borrkärnor, tagna efter 9 månader, hade torra skrym-

densiteter som varierade mellan 2,17 och 2,29 g/cm3

och tryckhållfastheter mellan 13 och 16 MPa (för

blandningar med 12 % flygaska). De enda Vägskador

som konstaterats är några mycket fina reflexions-

sprickor som uppkom efter ca 18 månader.

Rousseau (1973) beskriver de första erfarenheterna

från en 6 km lång sträcka med flygaska-kalkstabili-

serat bärlager. Uppbyggnaden av vägen framgår av

. fig 144 a. Trafiken var 4200 fordon/årsmedeldygn,

därav 10 % lastbilar. Materialet utlades från sep-

tember 1969 till juni 1970 med ett tre månaders vin-

teruppehåll. Bindemedlet innehöll 13 % flygaska och
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2 % osläckt kalk. Basmaterialet var välgraderat.

Tryckhållfastheten var efter 7 dygn 1,2-2 MPa, efter

28 dygn 5,5-7 MPa och efter 60 dygn 8-10 MPa. Den

goda hållfasthetsutvecklingen tillskrivs delvis det

kalkstenshaltiga basmaterialet. Blandningen visade

sig vara vattenkänslig vid utläggning och gick

inte att packa om vattenkvoten överskred den opti-

mala med mer än 2 %.

En uppföljning med bärighetsmätningar gjordes i

maj 1971. Resultatet framgår av fig 144 b. God bä-

righet konstaterades hos den stabiliserade sträckan

(sekt O - sekt 5,8). Enstaka tunna reflexionssprickor

har bildats. Tre smärre skador har uppkommit, två

deformationer (FSA) som antages bero på dålig bland-

ning (agglomering av flgyaskan) och en som beror på

sättning i undergrunden (AFF).

Erfarenheterna från stabiliseringstekniken är goda

enligt Rousseau (1973); Vattenkvoten måste dock noga

kontrolleras vid blandning. Materialet är också

väl lämpat från både teknisk och ekonomisk synpunkt

för förstärkning av nedbrutna vägar. Det hårda

underlaget befrämjar god packning och eftersom både

hållfasthet och elasticitetsmodul tillväxer med

tiden erhålls god beständighet. Flygaskawkalkstabi-

liseringar binder långsammare än cementstabilise-

ringar och är ej så uppsprickningsbenägna. Bättre

bärighet erhålls än med de i Frankrike mycket an-

vända slaggstabiliseringarna (bindemedlet av kalk-

aktiverad, omalen hyttsand): I

Bensekri och Kakou (1976) har gjort en inventering

av franska vägar byggda med flygaska-kalkstabilise-

rade lager. Uppbyggnad, materialdata, byggnadsteknik,

resultat från bärighetsmätningar och kärnborrningar
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ges i tabeller 32 och 33. Erfarenheterna är i regel

goda och eventuella problem har antingen berott på

vattenöverskott vid blandningen eller också olämp-

ligt basmaterial. Vid försegling av den vältade

vägytan används i regel asfaltemulsion av katjon-

typ. Denna kan ha lågt pH-värde och ett obundet

ytlager kan uppstå genom att kalken neutraliseras,

något som ibland lett till Vägskador. Av den anled-

ningen föreskrivs f n att emulsionens pH-värde ej

får vara lägre än 4,0.

Korrekt utförda stabiliseringar kan utan risk för

Vägskador trafikeras direkt efter utläggning. Fina,

tvärgående sprickor har utbildats på en del vägar,

särskilt i Rouen-regionen, dock utan att vålla någ-

ra större olägenheter. Upptagna borrkärnor visar

i regel goda materialegenskaper och när upprepad

provtagning utförts har långvarig hållfasthetstill-

växt kontaterats. Intressant är att flygaska-kalk-

bundna material anses kunna läggas i betydligt tun-

nare lager än andra typer av stabiliseringar

(fig 146). Det har också beräknats att stabilise-

ringsmetoden vid franska förhållanden är mest energi-

snål.
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Tabell 31. Tryck- och draghållfastheter

 

(Rc resp Rt)
hos olika material stabiliserade med flyg-
aska m m (Charbonnages de France 1979)

                       

No du Temp: en Jour 7 28 180 365 _ -
,_,_. _4._ v i _,.. w*

mé'ange; Constituants en °/o Rc Rt Rc Rt Rc Ht RC m RC R'L T_ r

Sable á Iapins 85
1 C.V. 10 15 27.5 40

Ciment CLK 325 5

Cendres volantes 95
2 Cimems gravecim 5 15.5 1,4 17 1,6 19 2,1 20 1,6 25 2,7

1 . Cendres volantes 93.5 '
ä2 bus Cimem CPAL 325 GIS 55 6.7 71 8,4 85 7,8 100 11

Cendres volantes 95
, Chaux éteinte 5 7.5 0.3 34 1,6 71 3,8 84 5.6 90 8.3

Cendres volantes 95 ,
§3 bis , Chaux éteinte 5 5 37 4.5 95 10 113 13,7 131 14,7 140 16,3

e* Gypse 5

Cendres vclantes 80
3 4.1 Laitier granulé 20 12,7 1,3 20 1.6 25 2.3 31 2,4 36 3,1
' *Ciment gravecim 250 5

Cendres volantes" 65 4
4.2 Laitier granulé 35 16 1,6 22,4 2,7 35,5 3,6 56 4,9 74 6,9 i

*Ciment gravecim 250 5

, Cendres volantes 55
V 4.3 Laitier granuié 45 28.5 2.6 44 4,2 60 5,4 77 6.8 102 10.3

*Ciment gravecim 250 5

g Cendres volantes 80
75.1 i Laitier granulé 20 8,8 0,9 37 3,6 77 6,5 79 8,4 92 11

i 2* Chaux éteinte 5

.Cendres volantes 70
2 5.2 i Laitier granuié 30 21,6 1,8 55 5.3 102,5 10 118 14,1 144 17

1* Chaux éteinte 5

Cendres volantes 55
5.3 Laitier granulé 45 23 1,8 80 7,4 106 8,9 120 11 133 12.6

' '* Chaux éteinte 3

Cendres volantes 80
. Laitier granule 20 - 7 4 70 95

. 5.1 bus I* Chaux éteime 3 8,4 0./ 55 4.7 63 6.7 63 , .

:.* Gypse 5

Cendres volantes 65
. Laitier granulé 35 142 13.5

:52 bus å* Chaux étemte 3 20 2,7 90 8,7 110 12 129 13,5

g* Gypse 5

Cendres volantes 55
2 . Laitier granulé 45 ( 180 20
ä5.3 bus i* Chaux éteime 3 30 2.5 103 11,5 124 14,5 147 20

§* Gypse 5

Graves calcaires 0/22 85
6 Cendres volantes 12 20 0,5 48 5 130 20 168 26 204 30

Chaux éteinte 3

Sable á lapins 80
?7 Cendres volantes 16 2,8 0,2 4.1 0,5 22 2,2 46 5,3 62 6,8

! Chaux éteinte 4 >

l i Sable de dunes 80

?8 Cendres volantes 16 3.2 0.2 18 1.8 53 5,7 73 7,6 90 9.5

; Chaux éteinte 4 i _J

            

parties pour cent du mélange des autres constituants
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Figur 140. Överbyggnader bestående av grus, stabi-
aliserade med flygaska-kalk (GCV) enligt
fransk "vägkatalog" (BB=asfaltbet0ng,
BBL=bindlager, T0-T3 ger mått på trafik-
belastning, PFl-PF3 undergrundens bärig-
het). Catalogue 1977 des structures types
de chaussées neuves
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Figur 141. Överbyggnader med bärlager av bitumen-
stabiliserat grus (GB) och flygaska-
kalkstabiliserat grus. Catalogue 1977
des structures types de chaussées neuves
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Figur 142. Överbyggnader med bärlager bestående av
grus stabiliserat med flygaska och kalk
samt förstärkningslager bestående av
flygaska stabiliserat med flygaska och
gips. Catalogue 1977 des structures types.
des chaussées neuves
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Cannons transports agregats : |I

58911 030003 3 une banashe-
re: CIrCUIaUOH Ee so apres

compactdge : travaux effectues

fm octobre. Rentorcement

chaussee.

////// 6 cm Enrobe 0/'10

°^-:" 0*- enduit bicouche
20 cm G.C.V. 011.*

ancienne chaussée

  

W

3 G.C.V.ch.:
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C.V.

chaux grasse
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0
1
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compactage:
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4 passes
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d \ 25 100 0 1 an
Carouage:
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99 90 OPM.

Vibreur léger:
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100
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Fnssures transversales tous les
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Aspect:
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8.2.4.12.3 Övriga länder

Restprodukter har använts i ganska stor omfattning

i öststaterna men litet är känt om erfarenheterna.

Gaspar (1976) behandlar i korthet de första resul-

taten av flygaska-kalkstabiliseringar i Ungern. En

byggnadsanvisning har år 1980 utkommit för dessa

material. Pachowski (1979) beskriver polska erfaren-

heter, dock huvudsakligen med lignitflygaska (jfr

mom 8.2.5).

Ett provvägsförsök har gjorts i Ontario, Kanada,

sommaren 1964 på en relativt lågtrafikerad väg (Lee

och McInnis 1967). Bärlager bestående av ostabili-

serat bärlagergrus, cement- och flygaska-kalkstabi-

liserat bärlagergrus jämfördes. Cementhalten varie-

rades från 3,5 till 6,5 % och halten flygaska/kalk

var 10/3 resp 15/4,5. Både kalcitisk och dolomitisk

kalk studerades. Beläggningen utgjordes av 2 cm

asfaltbetong.

Bärighetsmätningar nästa vår visade att de cement-

stabiliserade sträckorna hade högst bärighet, men

våren 1966 hade flgyaska-kalkstabiliserat material

uppnått likartade värden (fig 146). De ostabilise-

rade lagren, ibland tillsatta 1,3 eller 2,0 % NaCl,

hade sämre bärighet som dock förbättrades med P

tiden sannolikt pga efterpackning. Tryckhållfastheter

hos borrkärnor tagna efter 2 år från cement- och

flygaska-kalkstabiliseringar var 4-7 MPa, de högsta

värdena erhölls dock med flygaska-kalk . Reflexions-

sprickor utvecklades både i cement-och flygaska-

kalkstabiliserade sträckor, sprickavståndet varie-

rade mellan 1,5-10 meter. Bredare sprickor erhölls

i regel vid högre bindemedelshalter.

VTI MEDDELANDE 2 8 5



238

I Schweiz har provvägsförsök gjorts med flygaska-

bestående av s k silikadamm (Giudicetti m fl 1972).

Denna skiljer sig från flygaskan från kolkraftverk

genom att den spec ytan är 6-7 gånger större och

materialet består nästan helt av amorf kiselsyra.

Lägre halter kan därför användas än vid stabiil-

sering med flygaska. Vid ett bindemedel bestående av

10 % flygaska och 4 % kalk erhölls efter 3 månader

tryckhållfastheten 36 MPa, med 5

kalk däremot lO MPa. Basmaterialet utgjordes av

0\
0 flygaska och 2 %

dåligt graderat grus. Två provvägar byggdes, varvid

bindemedelshalten varierades. I det ena fallet an-

vändes 6 % flygaska och 4 % kalk, i det andra fal-

let var halten flygaska 5 och 10 %. Utläggningen

skedde i ett fall en månad före tjälning. Goda

erfarenheter finns från provvägarna och bärighets-

mätningar tyder på att materialet från dimensione-

ringssynpunkt kan likställas med asfalt-eller cement-

stabiliserat grus.

8 2-5 åtêbilissrins med lignitflzgêsfê

Flygaska från lignitkol har börjat undersökas

först på senare år och i en del fall visat sig ha

intressanta egenskaper. Manz (1970) beskriver denna

typ av flygaska och användningen i olika länder. I

Polen beräknas år 1985 ca 40 % av flygaskan komma frånv

lignit (Pachowski 1979). I Frankrike har nyligen ut-

givits en rekommendation för stabilisering med flyg-

aska från Gardanne (Ministere des Transports 1980).

Lignitflygaska av i sammanhanget intressant typ skil-

jer sig från flygaskan från högvärdigare kol främst

genom högre kalkhalt (jfr tabell 4). En del av kal-

ken är ej kemiskt bunden utan förekommer i fri

form, vilket ger flygaskan mer eller mindre utpräg-
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lade hyrauliska egenskaper. Den kan därför ofta

användas som ett självständigt bindemedel utan

kalktillsats. Vasquez och Alonso (1981) har dock

funnit att hållfashetsutvecklingen hos Spansk lignit-

,flygaska väsentligen förbättrasgenom tillsats av

något kalk. Enligt Pachowski (1979) innehåller polsk

lignitflygaska trikalciumsilikat (alit), ett mineral

som ingår i cementklinker. Sulfathalten är även

hög, något som också befrämjar bindningen p 9 a

ettringitbildning (mom 6). Höga kalk- och sulfathal-

ter kan dock resultera i svällning (jfr nedan).

Carles-Gibergues (1978) har genom röntgendiffraktion

undersökt bindningsprocessen hos fransk lignitflyg-

aska från Gardanne. Korttidshållfastheten beror på

bildning av första portlandit och senare ettringit,

vid ett senare stadium reagerar även de glasiga

beståndsdelarna under bildning av kalciumsilikathyd-

rat och gehlenithydrat, dvs genom puzzolanreaktion.

Enligt klassificeringen av flygaska i tabell 6 hör

lignitflygaska till grup III. Den kan ytterligare

uppdelas enligt kalkhalt (Pachowski 1979).

Icke aktiv eller mycket svagt aktiv <3,5 % CaO

Svagt aktiv V . 3,5-7 % CaO

Aktiv 7-14 % ÖaO

Högaktiv >14 % CaO

Vid bedömning av bindförmåga används i Polen ett

kalorimetriskt försök, varvid värmeutvecklingen

mäts när provet väts av utspädd saltsyra. En

aktivitetsklassfikation har utarbetats på grundval

av lösningsvärme och kalkhalt (fig 147).

VT I MEDDELANDE 2 8 5



2 4 0 --M-

Aktiv eller högaktiv lignitflygaska används som --

bindemedel i Polen, 1 första hand för stabilisering

av finkorniga, kohesiva jordarter. Bättre egenskaper

erhålls än vid kalkstabilisering och hållfasthets-

värdena blir av samma storleksordning som för cement-

bundna material. Gad (1975) beskriver laboratorie-

försök, varvid som jämförelse också kalk använts

för stabilisering av finkorniga jordarter. Kohesion,

inre friktionsvinkel, tryckhållfasthet och CBR-

värde ökar mer med lignitflygaska än med kalk

(fig 148). Intressant är att med ökad halt lignit-

flygaska förbättras egenskaperna, vid kalkstabilise-

ring erhålls inte motsvarande effekt.

Pachowski (1979) visar inverkan av vattenkvot på

torr skrymdensitet och tryckhållfasthet för löss-

jord stabiliserad med 10 % lignitflygaska (fig 142 a).

En optimala vattenkvoten är markerad och överens-

stämmer med vattenkvoten för högsta tryckhållfast-

het. Med ökande vattenkvot sjunker hållfastheten

snabbt. Tryckhållfastheten beror på packningsgraden

och samma sak gäller vattenabsorptionen som är ett

beständighetsmått (fig 142 b).

Stabiliserade finkorniga jordarter kan i Polen om

tillräcklig hållfasthet erhållits användas till för-

stärkningslageroch bärlager (jfr fig 150). Ca 1000 km

väg har byggts med stabiliserade lager (Pachowski

1979). Flygaskan transporteras med järnväg till termi-

naler som finns spridda över hela landet. Lignitflyg-

aska används också som tillsats vid cementstabilise-

ring, varvid 30-50 % cement kan inbeSparas. Ej hydrau-

lisk flygaska används däremot mera lokalt som fyllnads-

material.

I USA har i första hand laboratorieförsök utförts

med lignitflygaska. Thornton m fl (l976) har funnit
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att kalkrik flygaska reagerar effektivt mednsandiga

och leriga basmaterial, men packningen måste ske

omedelbart efter blandning (jfr nedan). Dobie m fl

(1975) har funnit god effekt av lignitflygaska vid

stabilisering av finkorniga jordarter, men även

kalk tillsattes. Manz (1976) omtalar att blandningar

av lignitflygaska och kalk gett bättre resultat än

enbart kalk vid jordstabilisering. Minnick (1970)

har funnit att tillsats av lignitflygaska till kon-

ventionella flygaska-kalkstabiliserade material ger

snabbare bindning, något som är värdefullt vid utlägg-

ning sent på hösten.

Enligt Thornton och Parker (1970) utvecklar hydrau-

lisk flygaska värme vid blandningen beroende på

halten osläckt kalk. Vid stabilisering av kohesiva

jordarter nedsätts därför hållfastheten vid för-

dröjd packning. Vid en timmes fördröjning erhölls

83 % av den torra skrymdensiteten men endast 18 % av

7-dygnshållfastheten. Viss förbättring konstatera-

des vid inblandning av retardatorer om fördröj-

ningen ej överskred 4 timmar (fig 151). Srinivasan

(1977) har en timme efter blandningen uppmätt tempe-

raturen 74OC och uppkomst av cementering. Hållfast-

hetsnedsättningen vid fördröjd packning beror delvis

på uttorkningseffekten och vid användning av hydrau-

liska flygaskor måste vattenkvoten ökas utöver det

optimala.

Lignitflygaska från Gardanne används i Frankrike i

en halt på 3,5-4,5 % för stabilisering av välgrade-

rade basmaterial till bär- och förstärkningslager.

Samma teknik används som vid cementstabilisering,

p g a flygaskans större variabilitet ökas dock

bindemedelshalten med 0,5 vikt-%. Samma krav ställs

på basmaterialets gradering, hållfasthet och korn-
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form som vid användning av puzzolanisk flygaska

(jfr mom 8.2.4.1.3). Ferdy och Lahet (1974) ger exem-

pel på hållfasthetsutvecklingen hos kalkstensrikt

grus 0-20 mm tillsatt 5 vikt-% flygaska. Goda tryck-

och draghållfastheter erhålls (fig 152). Ferdy (1975)

redogör för förstärkning av vägen Aix-en-Provence

-Grenoble 1974 (jfr fig 153). Halten flygaska var

4,5 % i basmaterial 0-20 mm. Bärighetsmätningar

visade goda värden och borrkärnor, upptagna efter

90 dygn, hade tryckhållfastheter ll,9-l6,5 MPa och

draghållfastheter 0,6-1,1 MPa.

Svällningen kan utgöra ett problem vid användning

av hydrauliska flygaskor som innehåller höga halter

fri kalk och sulfat. Carles-Gibergues (1978) har

funnit stark svällning genom ettringitbildning vid

hydratisering av en pasta bestående av fransk lignit-

flygaska från Gardanne. Vid stabilisering av ett

grus- eller sandmaterial kan dock trots svällningen

en förstärkande effekt erhållas. Förutsättningen är"

att halten lignitflygaska är så låg i blandningen

att de bildade reaktionsprodukterna får plats i hål-

rummen av stenskelettet.

Vasquez och Alfonso (1981) har genom röntgendiffrak-

tion analsyerat bildningen av kristallina komponenter

i en pasta bestående av spansk lignitflygaska. Under

de första 7 dygnen hydratiserades den fria kalken och

puzzolanreaktioner konstaterades först efter 14 dygn.

Den långsamma hydratiseringen beror på att kalken är

mer eller mindre dödbränd. Mätningar på provkrop-

par visade en svällning under de första 28 dygnen

och först därefter utvecklades nämnvärd hållfasthet

(fig 154).Vid stabilisering av grus framkom en opti-

mal halt på 10 % flygaska, högre halter gav sämre

resultat beroende på att svällningen motverkade
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hållfasthetsutvecklingen. Ferdy och Lahet (1974)

visar också att svällning uppkommer om grus 0-20 mm

stabiliseras med högre halt lignitflygaska än ca

10 % (fig 155).

Pachowski (1979) har funnit att svällningar i polsk

lignitflygaska beror på sulfathalten. Samband mel--

lan svällning och sulfathalt konstaterades för

provkroppar, dels tillverkade av enbart lignitflyg-

aska, dels för lössjord blandad med olika halter

flygaska. Sulfathalten i askan bör vara <5 % för att

svällningen skall bli ringa vid stabilisering med

lignitflygaska i halter översskridande ca 5 %

(fig 156).

Tjachev m fl (1977) redogör för försök i Sovjet

att använda oljeskifferaska från Baltiska kraftvär-

meverket. Erfarenheterna är av intresse p g a mate-

rialets svällningsbenägenhet. Cyklonaska, som är

mest problematisk, innehöll 13-22 % fri kalk och

14-17 % gips. Kalkpartiklarna är grövre än i ett

kommersiellt byggkalk, något som förklarar sväll-

ningen; Inverkan av lagringstid på mängden hydrati-

serad kalk och gips framgår av fig 157 a. Sväll-

ningen sker huvudsakligen under de första 8 dygnen

(fig 157 b).

En ny stabiliseringsteknik har utarbetats för att

få användning för askan. Blandningen exponeras på

vägen minst 4 dygn före vältningen. Materialet

fräses och luftas några gånger, även strax före

packningen. Vattenkvoten måste ligga minst 2 % över

den optimala under de första dygnen för att förhind-

ra uttorkning. Denna prehydratisering resulterar i

väsentligt förbättrad tryckhållfasthet (fig 157 b).

Stabiliseringstekniken har använts vid basmaterial

varierande från lerig sand till grus. Bärighetsmät-
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ningar har visat att lika goda resultat kan erhållas

som vid cementstabilisering men till mindre kostna-

der.
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Figur l47. Samband mellan halten fri kalk och lös-

ningsvärme vid bedömning av aktiviteten
hos lignitflygaska (Pachowski 1979)
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densitet och 7-dygns tryckhållfasthet och
b) packningsgrad på vattenabsorption och
7-dygns tryckhållfasthet vid stabilisering
av lössjord med 10 % hydraulisk flygaska
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koefficienter hos basmaterial bestående

av lössjord (3), finsand (9), lerig sand
(10) och lerig silt (ll) stabiliserad med
lignitflygaska (7,5 % fri CaO) i olika
halt. Kraven för olika väglager har
markerats (Pachowski 1919)
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Figur 152. Utvecklingen av drag- och tryökhållfasthet
' (RTB resp Rc) vid stabilisering av kalk-

stensrikt grus med lignitflygaska (Ferdy
och Lahet 1974)
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9. RESTPRODUKTER FRÅN AVSVAVLING AV

RÖKGASER

Svavelutsläppen från kolkraftverk kan bemästras

antingen genom kolrening före förbränning, t ex

tvättning och sjunk-flytprocesser eller också genom

avsvavling av rökgaserna (Boynton 1980). Kombina-

tionera av dessa förfaranden är även tänkbara.

Beychak (1974), Kaplan och Maxwell (1977) behandlar

metoder för rökgasrening i USA. Våta kalkstens-

eller kalkbaserade skrubbningsmetoder och dubbelal-

kalimetoder är f n huvudsakligen i drift och rest-

produkterna från dessa processer har främst under-

sökts. I det första fallet används en uppslamning

av antingen kalkstensmjöl eller kalk i vatten för

bortagning av svaveldioxiden. I det senare fallet

tvättas rökgaserna i alkalina lösningar av t ex

natriumsulfit, varvid natriumsulfat-bildas. Denna

lösning behandlas sedan med kalkslurry, varvid kal-

ciumsulfit och -sulfat utfälls. Lösningen kan där-

efter återanvändas. Flygaska avskiljs ofta före

avsvavlningsprocessen för att undvika påverkan av

de känsliga kemiska reaktionerna.

Sker avsvavlning vid normala, reducerande förhål-

landen bildas främst kalciumsulfit som restpro-

dukt, vid oxiderande förhållande däremot gips

(Crowe och Seale 1979). Används kalksten som absor-

bent bildar sulfiten enstaka kristaller, med kalk

bildas istället sfäroida kristallaggregat. Avsvav-

lingsprodukten innehåller förutom kalciumsulfit och

-sulfat flygaska, kalciumkarbonat, oförbränt kol

och spår efter diverse mineral. I Japan oxideras

kalciumsulfit till gips och restprodukten används

för byggnadsändamål. Flygaskan kan avskiljas före

avsvavlningsprocessen men deponeras ofta tillsammans

med denna (jfr nedan).
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Då överskott av absorbent behövs bildas stora

mängder avsvavlningsprodukt och deponeringen vållar

stora problem. Vid de f n utomlands dominerande våta

metoderna bildas också en mycket svårhanterlig rest-

produkt i form av rökgasslam. Vid deponering inblan-

das ofta flygaska men också kalk eller malen masugns-

slagg för stabiliserande verkan. Restprodukten från

dubbelalkalimetoden kan lättare avvattnas. För

svenskt vidkommande är halvtorra metoder mest aktuel-

la (jfr nedan).

Schmerczi och Knight (1973) samt Crowe och Seale

(1979) har undersökt avsvavlingsprodukter i svep-

elektronmikroskop. Kalciumsulfiten bildar i regel

flisiga kristaller som ofta tenderar att sammanslu-

ta sig till porösa, mer eller mindre sfäroidala ag-

gregat. Kompakta gipskristaller, fragment av karbo-

nat och sfäriska korn av flygaska konstaterades.

Röntgenanalys visade också förekomst av ettringit

i restprodukter som innehöll flygaska.

Kornfördelningsanalyser redovisas av Choguet (1978)

och Krizek m fl (1979), fig 158. Avsvavlingsproduk-

ter som huvudsakligen består av sulfit är övervä- "

gande av siltstorlek, medan sulfatdominant material

mer kan liknas vid finsand. Atterbergs konsistens-

gränser bestämdes och det framkom att materialen ej

är plastiska. Proven får ej torkas vid högre tempe-

ratur än +4OOC på grund av risken för partiell

dehydratisering, som förändrar egenskaperna.

Packningsförsök gjorda av Schmerczi och Knight

(1973) och Choquet (1978) visar att packningskurvor-

na kan vara relativt horisontella, dvs litet av-

hängiga av vattenkvoten (fig 159 a). Hagerty (1977)

har däremot erhållit packningskurvor med markerad
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optimal vattenkvot. Den maximala torra skrymdensite-

ten hos avsvavlingsprodukterna varierade mellan 1,2

och 1,6 ton/m3, den optimala vattenkvoten mellan 15

och 35 % (fig 152 b). Choquet (1978) anser att fält-

försök måste göras för att packningsegenskaperna

skall kunna bedömas på ett riktigt sätt. I prakti-

ken måste avvattning ske och flygaska inblandas för

att packning skall vara möjlig.

Stabiliteten hos avsvavlingsprodukter är starkt

avhängig av vattenkvoten. Choquet (1978) visar att

CBR-värdet kan vara ganska högt men sjunker snabbt

med ökande vattenkvot, varvid också materialet

svåller (fig 160).Krizek m fl (1979) och Hagerty

(1977) har utfört triaxialförsök och funnit att

materialen är av friktionskaraktår och har låg

kohesionsandel. Den inre friktionsvinkeln kan vara

ganska hög men sjunker med ökande vattenkvot till

mycket låga värden (fig 161). Avsvavlingsprodukter

som är rika på kalciumsulfit har thixotropa egen-

skaper och för att hantering skall vara möjlig

krävs avvattning till 50-70 % torrsubstans (Jones

1977).

Tjälfarligheten hos avsvavlingsprodukter har under-

sökts av Choquet (1978) enligt det belgiska väg-

laboratOriets metod. Av fem studerade prov var fyra

.lika mycket tjällyftande som typiska siltjordarter,

medan ett var icke tjälfarlligt, sannolikt på grund

av att det innehöll 3,4 % natriumklorid. pF-värde-

na hos proven låg mellan 1 och 3, vilket tyder på

hög kapillär sugförmåga. Krizek m fl (1976) anser

att tjälfarligheten hos avsvavlingsprodukter från

dubbelalkalimetoden är mindre än hos jordarter med

motsvarande kornstorleksfördelning beroende på att

porvattnet innehåller lösta salter.
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Permeabiliteten hos avsvavlingsprodukter har bl a

studerats av Hagerty (1977),'varvid värden mellan

10-4 och 10-6 cm/sek erhölls. Krizek m fl (1976)

visar att värdena är starkt beroende av portalet

(fig 162 a). Låg permeabilitet anses motverka ris-

ken för urlakning vid deponering. God packning är

nödvändig men ofta krävs även stabiliseringsåtgär-

der (se nedan).

Kompressibiliteten hos avsvavlingsprodukter har un-

dersökts av Hagerty (1977) och Krizek m fl (1976).

En snabb, ganska stor primärsättning erhålls, medan

långtidssättningen är liten. Kompressibiliteten

blir lägre med förbättrad packningsgrad. Innehåll

av flygaska förbättrar sättningsegenskaperna

(fig 162 b).

Enligt Choquet (1978) bör avsvavlingsprodukter un-

der vissa förhållanden kunna användas som material

i vägbankar. Vattenkvoten skall dock vara lämplig

och åtgärder vidtagas att förhindra kapillär vat-

tenmättnad. Från miljösynpunkt måste risken för

urlakning beaktas. Inblandning av flygaska förbätt-

rar egenskaperna. Ett filterlager av naturmaterial

bör läggas under fyllningen och infiltration genom

nederbörd förhindras genom tätning av bankens

överyta och sidor. Armering av banken, t ex med

fiberduk, kan behövas för att förhindra sådana

sprickbildningar som beror på vattenkvotsföränd-

ringar eller kemiska processer. Tidigare erfarenhe-

ter från vägbankar, utförda främst i Belgien och

Frankrike med restgips från fosforsyraindustrin,

bör kunna tillgodogöras i sammanhanget

(Schaefner1978).

Beroende på de dåliga egenskaperna hos avsvavlings-

produkter från våta metoder har försök gjorts att
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stabilisera materialet för att underlätta använd-

ning och deponering: Jones och Schwitzgebel (1978)

visar att tryckhållfastheten påtagligt förbättras

med ökande halt flygaska (fig 163 a). Förhållandet

mellan sulfat och sulfitkristaller i avsvavlingspro-

dukten gav ingen signifikativ skillnad i tryckhåll-

fasthet (fig 163 b). Tryckhållfastheten stod dess-

utom i god korrelation till permeabiliteten hos

blandningarna (fig 164).

Leo och Rossoff (1976) och Jones (1977) visar att

avsvavlingsprodukt tillsatt både flygaska och kalk

vid tillräcklig avvattning och packning kan binda

till hög hållfasthet samtidigt som permeabiliteten

minskar (fig 165). Genom att avsvavlingsprodukten

innehåller sulfit och sulfat erhålls ettringitbild-

ning, vatten binds kemiskt och de bildade kristall-

nålarna ger kohesion. Även svårlösliga hydroxider

och karbonater bildas. Stabiliseringstekniken kan

även användas för andra svårhanterliga restproduk-

ter från industrier eller kommunala reningsverk

(Ariizumi m fl 1977).

Krizek m fl (1980) har gjort försök att stabilise-

ra två avsvavlingsprodukter från dubbelalkalimetoden

genom inblandning av cement, kalkhydrat, flygaska,

anjoniska polymer, aktiverat rötslam och lera i oli-

ka halter. Tillfredsställande hållfasthetsutveckling

erhölls med cement, cement + flygaska eller också

flygaska, helst med viss kalktillsats. Flygaska an-

ses den mest lovande tillsatsen av kostnadsskäl.

Crove och Seale (1979) har undersökt avsvavlings-

produkt med tillsats av kalciumklorid, kalciumsul-

fid och förbrukat bäddmaterial från virvelbäddför-

bränning (jfr mom 10). Bäst resultat erhölls om
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10 % kalciumklorid och 10 % kalciumsulfid till-

sattes avsvavlingsprodukten med 25 % vattenkvot.

En tryckhållfasthet på 2,8 MPa erhölls efter ll dygn.

Det konstaterades att gipskristaller bildades i ma-

terialet och dessa förmodades ge upphov till håll-

fasthetstillväxten.

I USA förekommer patenterade processer för behand-

ling av avsvavlingsslamm. Förutom flygaska tillsätts

kalk (Poz-o-Tec-processen), malen masugnsslagg

(Calcilox-processen) m m. Ruggiano och Poulson (1980)

beskriver den förstnämnda processen. Den avvattna-

de blandningen får goda geotekniska egenskaper i

obundet tillstånd och hårdnar med tiden, varvid per-

meabiliteten nedsätts. Halten tillsatser kan anpas-

sas efter de egenskaper som önskas, t ex hållfast-

heten ökas om materialet ska användas till byggnads-

ändamål. Materialet kan hanteras av vägmaskiner och

. användas i bankfyllningar eller t o m bärlager, i

det senare fallet i kombination med något grovt ma-'

terial. Ett provvägsförsök har gjorts med botten-

aska som basmaterial och resultaten är lovande.

Förutom de diskuterade våta skrubbningsmetoderna

har också torra och halvtorra metoder utvecklats.

Avsvavlingsprodukten kan erhållas i torr form efter

torkning med hjälp av rökgaser. Några större erfa-

renheter finns ännu inte av restprodukterna. Ke-

miskt och mineralogiskt finns dock likheter med

restprodukterna från våta processer men väsentligt

bättre hanterbarhet är att förvänta.

Hartlén m fl (1980) redogör för en preliminär

undersökning av avsvavlingsprodukt från halvtorr

metod., utvecklad av Svenska Fläktfabriken. Prov

togs i samband med pilotförsök och materialet kan

därför vara föga representativt. Avsvavlingspro-
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dukten har från början innehållit 70 % flygaska,

men inverkan av ytterligare flygaskainblandning stu-

derades. Kornfördelningen framgår av fig 166. Kom-

paktdensiteten var 2,34-3,38 g/cm3 och för prov

tillsatt lika hög halt flygaska 2,24-2,26 g/cm3.

Vid kapillaritetsbestämning erhölls i båda fallen

värden överstigande 2,5 m. Vid packningsförsök

ökar den optimala vattenkvoten vid tillsats av

flygaska, medan den torra skrymdensiteten avtar

(fig 167).

Provkroppar tillverkades vid varierande vattenkvot

och packningsgrader motsvarande 90 och 100 % av tung

laboratorieinstampning. Hållfastheter och elastici-

tetsmoduler är ganska höga, egenskaperna försämra-

des dock vid tillsats av flygaska som hade en glödg-

ningsförlust på 20 % (tab 34 och 35). Bärighets-

mässigt kan materialet jämföras med fin sand eller

obunden flygaska från kolpulvereldning. Vid kom-

pressionsförsök uppmättes även motsvarande värden.

Vattengenomsläppligheten är låg, ett enda försök

gjordes som gav värdet 5 ° lO"7 cm/sek.

Vid visSa avsvavlingsprocesser kan i framtiden ele-

mentärt svavel erhållas som restprodukt. Head (1981)

har undersökt en blandning av svavel och flygaska

som bärlager. Svavlet var, för att öka beständig-

heten, tillsatt ett modifierande ämne för att för-

hindra omvandling från monoklin tll ortorombisk

form. Halten flygaska var 70-85 vikt-%. Svavlet

smältes och blandades med uppvärmd flygaska, var-

efter cylindriska provkroppar pressades. Hållfast-

hets- och deformationsegenskaper undersöktes och

dimensioneringskriterier framtogs för materialet ge-

nom datorberäkning. Det anses att goda möjligheter
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finns att framställa stabiliserade bärlager av de

två restprodukterna.
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Tabell 34.Tryckhållfastheter (kPa) enligt en-
axiella tryckförsök vid varierande pack-
ningsgrad, vattenkvot och lagringstid
(Hartlén m fl l980)

  

 

 

Lagringstid Packningsgrad Vactenkvøt, 3

dygn % 417 19 24 26

FGD

1 100 - - 460-725 -

1 90 555-570 - - 305-410

7 100 - - 1010-1025 -

7 90 - 630-765 - 510-580

FGD + FA

1 100 - - 370-375 -

1 90 - 220-240 - 180-190

7 100 - - 310-360 -

7 90 - 290-305 - 220-250

 

Tabell 35. Elasticitetsmoduler (MPa) enligt enaxiella
tryckförsök vid varierande packningsgrad,
vattenkvot och lagringstid Hartlén m fl 1980

  

 

 

Lagr;njs:id Packningsgrad Vattenkvct, 3 .

dygn % 17 19 24 26

?GD . |

' 1 100 - - 35-40 -
1 90 40-70 - - 35-40

7 100 - - 50-85 -

7 90 - 45-65 - 40-50

FGD -P ?A

1 100 - - 15-20 -

1 90 - 15-20 - 5-10

7 100 - i 15-20

7 90 - 20-25 - 10-15
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10. ANVÄNDNING AV AVSVAVLNINGSPRODUKT VID

STABILISERING MED FLYGASKA OCH KALK

Smith och Earew (1976) har till blandningar av flyg-

aska och kalk tillsatt kalciumsulfat och -sulfit,

bl a från rökgasavsvavlning. Effekten av rena kemi-

kalier undersöktes först (jfr mom 8.2.2 och 8.2.4.11).

AEn påtaglig hållfasthetsförbättring erhölls Vid en

låg gipstillsats. Kalciumsulfit gav lägre 7-dygns-

hållfasthet än gips men en likartad 28-dygnshållfast-

het. Det optimala kalk/sulfatförhållandet var 1/l

till 1/2 vid blandningar som innehöll 80 vikt-%

flygaska. Vid ett konstant kalk/sulfatförhållande

minskade hållfastheten med ökande halt flygaska.

Bättre resultat erhölls med avsvavlningsprodukt

(tabell 36) än med andra typer av restgips. Den

bör dock vara nyproducerad för bästa reaktivitet

och deponerat material kan vara sämre. Vid en bland-

ning av 85 % flygaska, 3 % kalk och 12 % avsvavl-

ningsprodukt erhölls en tryckhållfasthet på 8,6 MPa.

Ökades kalkhalten förbättrades i första hand

7-dygnshållfastheten- Hållfasthetstillväxten var tem-

peraturberoende och det erfordrades minst 91 dygns

härdning vid +lOOC för samma hållfasthet som efter

7 dygn vid +230C. Frystöväxlingsförsök gjorda

efter 7 dygns lagring visade att materialen ej var

beständiga, men det påpekades att egenskapen sanno-

likt förbättras med längre härdning. Vissa material-

sammansättningar hade svällande egenskaper, men

ingen utredning gjordes av denna effekt.

Minnick (1976) redovisar laboratorieförsök varvid

flygaska, bottenaska, avsvavlningsprodukt, stenmate-

rial och kalk blandats för framställning av över-

byggnadsmaterial. Sammansättningar och resultat av
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provtryckningar (28-dygnsvärden) redovisas i tabell 37.

De bästa tryckhållfastheterna har i regel erhållits

vid relativt höga halter avsvavlningsprodukt. Ett

orovvägsförsök har också gjorts på en parkerings-

. plats vid Dulles Airport. Stabiliserat bärlager

bestående av 76 % flygaska, 13 % stenmaterial, 8 %

avsvavlningsprodukt och 3 % kalkhydrat framställdes

(Minnick 1972). Dåliga väderleksförhållanden gjor-

de dock att bärlagret lades på vattenmättad, upp-

mjukad undergrund och fick därför dålig packning.

Bärlagerytan förseglades, men p g a felbombering

borthyvlades förseglingen senare för att leda bort

vattensamlingar, och stabiliseringen låg sedan oskyd-

dad. Trots de ogynnsamma förutsättningarna konsta-

terades god hållfasthetstillväxt hos materialet.
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Tabell 36. Torr skrymdensitet och tryckhållfasthet för två flygaskor stabiliserade
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Tabell 37.

 

Tryckhållfasthetsvärden hos olika bland-
bottenaska,

273

ningar av flygaska,
och avsvavlningsprodukt

_r_

f*;COMPRESSIVE STRENGTH (psi) OF BASE CO
USING 302 SCRUBBER SLUDGE*

kalksten
(Minnick 1973)

URSE COMPOSITIONS

 

 

 

% 5% % . ..u .
% Fly Bottam Lime- få 100? Cure 75° Cure

Mix Lime Ash Ash Stone Sludge 2d. 7d. 14d. 28d. ,7d. 28d,

SSB-1 2.0 65.4 11.6 13.0 8.0 111 232 466 466 188 303

SSB-2 2.5 65.0 11.5 13.0 8.0 112 211 778 860 232 397

SSB»3 3.0 64.6 11.4 13.0 8.0 131 279 889 1023 152 280

SSB-4 2.5 59.9 10.6 11.0 16.0 391 524 719 925 188 477

SSB-5 2.5 62.5 11.0 12.0 12.0 105 197 298 ,402 148 272

SSB-6 2.5 57.4 10.1 10.0 20.0 181 434 634 741 365 552

SSB-7 2.0 62.9 11.1 12.0 12.0 131 316 578 358 171 273

SSB-8 3.0 62.0 11.0 12.0 12.0 337 708 809 963 421 676
_...-muw (Evy. ...man

*Using.ASTM C593-69.
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ll. RESTPRODUKTER FRÅN VIRVELBÄDD

Förbränning på virvelbädd är ett sätt att hålla

nere kostnaderna och undvika kostsam rökgasrening

vid förbränning av svavelhaltiga kol vid mindre

anläggningar. Krossad kalksten eller dolomit kan

tillsättas kolet för svavelabsorption och partik-

larna hålls svävande genom en kraftig luftström..

Kolet, som utgör ett fåtal procent av bäddmateria-

let, behöver ej vara finmalet. Bäddtemperaturen är

optimal vid ca 8500C, dvs betydligt lägre tempe-

ratur än vid kolpulverförbränning. Detta innebär

bl a mindre utsläpp av kväveoxider. Kalkstensmäng-

den anpassas efter svavelmängden i kolet (förhål-

landet mellan Ca och 8 är vanligen 2:1), något som

i regel innebär lO-lS % förbrukat bäddmaterial av

det inmatade kolet (Nilsson 1980). Det förbrukade

bäddmaterialet kan i viss mån återanvändas efter

regenering, men den totala mängden restprodukter

blir ändå större än vid annan förbränningsteknik.

Enligt Collins (1980) produceras exempelvis 15 ton

restprodukter i timmen vid en 100 MW anläggning,

därav 75-80 % förbrukat bäddmaterial. Vid s k snabba

virvelbäddar erhålls alla restprodukter i form av

stoft som avskiljs från rökgaserna.

Kornstorleksfördelningen hos det förbrukade bädd-

materialet varierar i samma anläggning beroende på

kornstorleken hos inmatad kalksten, typ av anlägg-

ning, förbränningsprocessen, halten flygaska m m

(jfr fig 167). Den kemiska sammansättningen framgår

av tabell 38. Bäddmaterialet är rikt på CaO och

CaSO4 (anhydrit). Kalciumoxiden förekommer i fin-

andelen, medan kiselsyran och järnoxiden finns i de

grövre kornen. De enskilda kornen har ofta ett yt-

skikt av reagerat material (CaSO4) och ett mittpar-

ti av oreagerat material (CaO), varför regenering kan
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ske genom malning. Collins (1980) har funnit att vid_

bäddmaterial bestående av dolomit förbrukas främst

magnesiumoxiden i den reaktionen, medan kalciumoxiden

till stor del bildar karbonat.

Flygaskan som avskiljs från rökgaserna har andra

egenskaper än aska från kolpulverförbränning.

Peterson (1980) föredrar därför att kalla den

"carry-over". Glödningsförlusten är hög p g a

halten oförbränt kol, kalk- och sulfathalterna är

också höga beroende på innehållet av fina korn från

bäddmaterialet (tabell 39). Kornstorleksfördelningen

kan variera inom vida gränser (fig 168) och kornden-

siteten är något högre än hos konventionell flyg-

aska. Egenskaperna hos restprodukter har knappast

undersökts.

De amerikanska undersökningar av förbrukat bädd-

material som hittills publicerats behandlar material

från pilotanläggningar. Peterson (1980) visar att

förbrukat bäddmaterial, malt till <125 um kornstor-

lek, binder i en blandning med flygaska och höga

tryckhållfastheter kan erhållas (fig 169 a). Prov-

kropparna har framställts enligt "isostatisk torr-

pressning". Maximal tryckhållfasthet konstateras vid

den lägsta halten flygaska (ca 15 %) och vatten-

kvoten ca 35 % (fig 169 b). Det konstaterades också

att prehydratisering av bäddmaterialet måste utföras

för att provkropparna ej ska spricka sönder.

Minnick (1978) har jämfört tryckhållfasthetstill-

växten hos blandningar innehållande dels omalt,

dels malt förbrukat bäddmaterial. Vid omalt mate-

rial uppkom den huvudsakliga hållfasthetstillväxten

efter 28 dygns lagring, vid malt material däremot

redan före 28 dygn. Resultat från beständighets-

provningar enligt vakuummättningsmetoden (jfr
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mom 8.2.3.10) redovisas för stenmaterial stabilise-

rat dels med flygaska med svävbäddrest och kalk,

dels flygaska och kalk enligt konventionell metodik.

Följande resultat har erhållits:

Tabell 40. Tryckhållfasthet efter vakuummättning

(ASTM C 593)

Härdnings- Härdnings- Tryckhållfastheter, MPa

tid, dygn temperatur, svävbäddrest flygaska

OC + flygaska + kalk

+kalk

7 46 14,7 7,0

28 23 13,4 2,8

28 13 11,0 0,9

Bättre resultat har erhållits vid stabilisering med

svävbäddrest, som tillsatts både flygaska och kalk,

något som bl a kan bero på sulfatinnehållet (jfr

mom 8.2.4.ll). Collins (1980, l98l) redovisar för-

sök med blandningar av olika basmaterial, flygaska,

förbrukat bäddmaterial dessutom med och utan kalk

(tabell 4l). Samtliga provkroppar som innehåller kalk

har god hållfasthet, däremot har sådana utan kalk va-

rierande värden, sannolikt beroende på ojämn fördel-

ning av den fria kalken i bäddmaterialet.

Då det framkom att materialet kan binda vid låga

temperaturer lagrades provkropparna utomhus vinter-

tid. Trots att temperaturen mestadels låg under frys-

punkten erhölls tryckhållfastheter över de 2,8 MPa

som föreskrivs för flygaska-kalkstabiliseringar

enligt ASTM C 593. Laboratorieförsök gjordes också

med en blandning av 80 % svävbäddsmaterial och
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20

både +13OC och -20C (tabell 42). Spridningen är

stor av hållfasthetsvärdena av inte angiven orsak,

0\
0 flygaska, varvid provkropparna lagrades vid

men det är sannolikt att svällningseffekter uppkom-

mit som lett till uppsprickningen av somliga prov-

kroppar. Utesluts de extremt låga värdena i tabel-

len erhålls en kurva som troligen visar hållfasthe-

ten hos de hela provkropparna (fig 170). En avsevärd

tryckhållfasthet har utvecklats även vid -20C.

Förbättring av förbrukat bäddmaterial försvåras

av att de höga halterna långsamt reagerande kalk

och anhydrit ger upphov till volymsinstabilitet

(Collins 1981, Minnick 1981). En hög vattenkvot

befrämjar svällning, särskilt för blandningar

som också innehåller hög halt bäddmaterial. Mate-

rialet måste därför prehydratiseras före använd-

ning. Fältförsök gjordes, varvid förbrukat bädd-

material av två sorter lagrades i upplag med och

utan övertäckning. Vattenkvoten varierades och

ibland inblandades även flygaska. Försöken-är

ännu ej utvärderade. Så stark hopbindning uppkom i

vissa fall att krossning var nödvändig innan mate-

rialet kunde användas. Blandningarna innehållande

flygaska var fortfarande reaktiva efter en månads.

lagring. Liknande svällningsproblem konstaterades

vid Stabilisering med lignitflygaska (jfr mom 8.2.5).

En provväg byggdes år 1978 i östra Ohio med bär-

lager bestående av olika halter stenmaterial, för-

brukat bäddmaterial (två olika sorter) och flygaska.

Resultaten av laboratorieanalyser framgår av

tabell 43. Goda hållfasthetsvärden har erhållits

och kraven i ASTM C 593 för flgyaska-kalkstabilise-

rade material uppfylldes. Blandningarna för prov-

vägen gjordes några veckor före utläggning för
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att prehydratisering skulle vara möjlig. Vattenkvo-

terna blev dock höga vid utläggningen beroende på

fel i blandningsverket. Vissa svällningsskador upp-

kom efter några månader, särskilt på den första

provsträckan med högst halt förbrukat bäddmate-L

rial och högst vattenkvot.

År 1980 byggdes en parkeringsplats i Canton, Ohio,

med sex bärlagersammansättningar bestående av bland-

ningar med föbrukat bäddmaterial, flygaska och

stenmaterial. Bäddmaterialet var förlagrat i upp-

lag och i några fall även krossat. Resultaten av

laboratorieprovningar framgår av tabell 44. Tryck-

hållfastheterna är relativt låga i jämförelse medi

resultaten i tabell 43. Fixpunkter har satts i prov-

ytorna så att längdförändringar beroende på sväll-

ning kunnat uppmätas. Viss svällning har i regel

konstaterats, men det är svårt att se några klara

skillnader mellan provblandningarna (tabell 45).

En svällning överstigande 0,1 % anses vara skadlig

för ett övernggnadsmaterial. Laboratorieförsök

har indikerat att om förhållandet mellan bäddmate-

rial och flygaska överstiger 3:7 blir svällningen

större än nämnda värde. Det framkom också att

denna kan nedsättas genom inblandning av 3-5 % ce-

ment. De expansiva egenskaperna hos inte prehydrati-

serat material kan sannolikt användas i sådana sam-

manhang när god tätningsverkan eftersträvas, t ex

för utfyllning av hålrum i gruvor, under betongplat-

tor i vägar m m.

Nebgen m fl (1977) har undersökt möjligheterna att

använda förbrukat bäddmaterial som ersättning

för kalk vid stabilisering av finkorniga, lerhalti-

ga jordarter. Ca 2/3 av kalciumoxiden beräknades

VTI MEDDELANDE 2 8 5



P
e
r
c
e
n
t

P
a
s
s
i
n
a

100 0.10 1.0

279

förekomma i obundet tillstånd i bäddmaterialet.

Lerorna uppdelades efter plasticitetsindex i

10-25 och 25.

dessutom i leror med och utan montmorillonitmineral.

klasserna O-lO, Den senare uppdelades

De bästa resultaten erhölls i regel med leror som

hade relativt låga plasticitetsindex. Montmorillonit-

rika leror gick inte att stabilisera. Det konstate-

ras att bäddresten har liknande stabiliserande ver-

kan som kommersiella kalkkvaliteter. Flygaska- och

gipshalten kan dessutom bidraga till reaktioner som

ger ökad hållfasthet (jfr mom 8,2.4ll).

10.0 mm

90

80

70 . ' ' Gradation Ranqe
\ for AFS Residue

ao _- _

50

40

_ Average Gradation_ __-30 g __ - for ASTM C33
Fine Aggregate

20

10

 

200 100 50 40 '20 10 a 4 V4 a/e a/z 3/4 l 1få , .J x (u,s, Sieve No.) /\
(Inch)

U. S. Standard áievg Size

Figur 167. Genomsnittlig kornfördelning hos för-

brukat bäddmaterial från 8 amerikanska
virvelbäddsanläggningar (Collins l98l)
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80

70

8(3

50

440

3C)
ALEXANDRIA FLY ASH

ALLIANCE FLY ASH.

GEORGETOHN FLY ASH

NINDSOR FLY ASH

20

10

400 2

.U. 5. Standard Sieve Size

QKornstorleksfördelningar hos flygaska

från virvelbäddsanläggningar (Collins

1981)

Figur 168.
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_Tabell 38. Kemisk sammansättning hos förbrukat
bäddmaterial och resultat av röntgen-
diffraktion (Collins 1980)

 

-Summary of chemical analyses of AFB resz'due materials. a
»'.7

 

Loss on Silicon Ferric Aluminum Calcium Magnesium
Residue Source Ignition Dioxide Oxide Oxide Oxide Oxide . Sulfate

Alexandria 5.79 12.98 4.05 2.33 53.02 1.09 20.18
Fluidyne° 12.40 16.89 3.93 2.73 28.29 11.89 24.e0
Batunic 11.79 13.88' 14.04 2.90 . 41.87 3.19 17.72'
Rives'vilic 3.19 13.44 4.18 3.92 47.74 0.96 28.45
Exxon 12.03 6.14 4.18 0.42 35.99 13.71 _ 25.75
Alliance 3.72 4.12 3.14 1.7 56.55 0.20 29.48
xwtnesord 10.49 3.23 4.12 0.24 56.45 ' 1.07 18.18

 

All other analyses are based on the testing of one sample. The presence of individual elements is expressed in oxide
form in aecordance with conventional chemical notation.

*Analysis presented represents the average of four samples tested.
:Analysis presented represents the average of two samples tested.
Analjsis presented represents the average of two samples tested with no significant differences noted between

samples. '

*Summary of X-ray diffracn'on analysis of AFB residue materials.

 

Source of AFB Residuc

 

Compound Alexandria Fluidyne Battelle Rivcsville Exxon Alliance

 

Peak Heights (direct measurement at 500 range factor)
Calciam sull'ate 48 230 84 120 156 132
Calciumoxide 64 74 90 162 .
Calcium carbonate . .. 73 33 10 114 9
Silicon dlUdec 18 62 37 76 10 6

, . Compositional Rangesb

Calcium sulfate major major major major major major
Caleiem oxide major . . . major major . . . major
Caleium earbonatc . . . major minor trace major trace
u Silicon dioxide minor major minor major trace trace
Mixed iron oxides - minor . . . minor minor

 

° Results ot' X-ray diffraction analysis are pmscntly not available for the AFB residue sample from Wind-
sor. Conn.

in the compositional ranges . . . is 1% or less, trace is 5%. minor is Sto 25%. and major is 25+%.

Tabell 39. Kemisk sammansättning hos flygaska från
virvelbäddsförbränning (Minnick 1980)

  

503 Fly Ash

 

50a Bed Residues from Fly Ash from Fly Ash from
Alliance, Ohio Alliance, Ohio Alexandria, Va.

LOI 21.13 38.73 49.9b

8102 6.36 9.64 11.b4

A110, 3.90 5.28 5.35

?220, o , 13.60 20.92- ?HSS

Cao 36.35 16.15 13.03

MgO l.D2 1.30 "

50. 20.89 8.60 8.50

 

VTI MEDDELANDE 2 8 5



Tabell 4l. Tryckhållfastheter hos blandningar bestå-

 

(kalk)

ende av förbrukat stenmaterial,
och stenmaterial

flygaska,
(Collins l98l) 

 

 

 

 

 

 

F0nnu1ation (Percent) . Compressive Strength (psi)

AFB Qütägf_ L Cured at 100:):

Lime Residue Ash Aggregate 7-Day 28-Day 7-Day 28508y

Limestone Agg1egate

2 6 15 77 200 2280 2090 2230

'2 12 12 74 230 1860 1340 3310

2 16 12 70 260 2020 1010 4000

2 20 12 66 450 1993 2070 3730 .

2 24 12 52 380 1510 1580 3830
0 6 15 79 230 1920 1450 2030

0 9 22 69 795 2128 NT NT

0 10 30 60 540 1540 NT NT

0 12 15 73 250 2060 ' 990 1980

0 16 15 69 120 830 1160 1820

. 0 20 15 65 180 550 570 3290
0 24 15 61 80 450 390 1980

0 30 10 60 235 520 NT NT

0 44 12 44 310 2040 NT NT

Sand and Gravel Aqgregate

0 6 15 79 478 .2100 1673 2220

0 10 30 60 188 860 NT NT

0 12 15 73 930 2720 1509 2495

0 15 10 75 838 2474 « 1252 2784

0 20 20 50 892 2283 2250 4 2854
0 30 30 40 873 1317 1578 1925

 

NT denotes no test performed.
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T T T I 7 *T T T T |

Symbol Yes: Waier/TomSOlids

  

   

 

 

c CS 0. 300 Symbol Hy ash/Total Solids Curing Time, days
' :7.920 0.358 7-46 _4_o* L+CS (1300 5 0.100 7-61

Mix III USea Fry ash/Tota2501ids Ratio of O. 150 .0. (1150 7- 28

MW

U , mm
' än

2000 " .0.

1800 "'

1600 *'

3 mm-
â §
§ 3 mm*
23 .7:

3 3 mm*

i - 5 c? 9 "
5

U U 530 .-

400 +-

200 *-

3 l 1 1 1 ' 1 0 ' 4 L L 1 1 0
a) 0 10 ?0 30 40 50 60 b) 0.2 ' 0.3 0.4

Curing Timo. days Ratao, Water/Tata! Sonds

 

*Figur 169. Exempel på hållfasthetsutveckling som
' _ funktion av a) tid och b) vattenkvot och

halten flygaska för blandningar av för-
brukat bäddmaterial och flygaska
(Peterson 1980)
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Tabell 42. Tryckhållfasthet för blandningar inne-
hållande förbrukat bäddmaterial, flyg-
aska och kalk (Collins 1980)

   

Compressivc Strength. psib

Curlng Curing
Age .lt Test. Temperaram. Temperatur-e.

days -2°C(28' F) BJC (5551:)

 

I 340 273 and 300

2 440

3 . .. 480

4 958

o 808
7 900 ?06 and 590

8 . .. 720 and 1008

12 1230

10 1280

2.8 752

30 1000

3 1925

43 .. 1735

40 328

4' 1037

52 . 1291

55 077 ...

59 2020 2025

04 1020

C 10";

75 955

'9 1711

.5-4 22:5.

 

Cvmpmizion of the mix is 80% AFB residue
an: :Gro fly ash. AFB residuc source is Alex-

;35723. Ya..

i ;så = 0.80 kPa.
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Tabell 43; Laboratorieanalyser med blandningar av stenmaterial, förbrukat bäddmaterial och

Composition
(%

40%
30%

30%

75%
15%

10%

75%
15%

10%

kalk, använda i bärlager (Collins 1981)

Demonstration Statistics

by Weight)

Aggregate*
A11iance AFB 50
Residue
F1y Ash

Aggregate*
A11iance AFB 75
Residue
Fly Ash

Aggregate*
Batte11e AFB _66
Residue
F1y Ash

Average Length
of Section

(Feet)

Amount

Placed
(Tons)

40

60

60

Laboratory Tests

Compressive Strength (psi)**

 

7 Days @ 73°

873

838

222

7 Days @ 100° F

1578

1252

' 888,

Durabi1ity

Vacuum Saturation***

(1350

1259

1483

784

Fr'eeze/Thai-P"W
(% Loss)

0.41

0.60

0.62

 

*Canton grave1 meeting ODOT 301 specifications
**Average of 3 individua1 values _
t**Tested in accordance with ASTM C 593

****Tested in accordance with ASTM D 560

2
8
6
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Tabell 44. Laboratorieanalyser med blandningar av stenmaterial, förbrukat bäddmaterial och
kalk, lagda i provytor vid Canton, Ohio (Collins 1981)

 

Test Pad Composition Optimum
Maximum Moisture

Dry Density Content
(1bs./Ft. ) (percent)

AFB Residue Percent Percent " Percent
Mix Preparation Aggregate1 AFB Residue2 F1y Ash3

1 As Received 50 15 35 99.7 11.1

2 As Received 70 10 20 113 10.0

Z-A Pre-crushed 70 . 10 20 113 1 10.0

3 Pre-crushed 75 5 ' 20 V 115 9.5

4-A Pre-crushed 80 i 20 - 120 7.5

1Sand and grave1 (ODOT 301 gradation) from Canton, Ohio.
?Spent bed residue from A11iance, Ohio.
Bituminous c0a1 f1y ash from Pennsy1vania E1ectric Company.

l'Determined in accordance with ASTM 0593 compaction procedures. -5Based on average of three test specimens cured in sea1ed containers at 55°F. (12.8°C.).

28-Day
Compressive
Strength5
(psi)

353

250

335

237

206

'
2
8
7
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Tabell 45. Längdförändringar hos provblandningar
i provytor vid Canton, Ohio (Collins 1981)

  

Monitoring Date

5/2/80 7/9/80 8/27/BG 1:/7/80D

  

 

_ Original
Mix Measurement Length Change in Original Length
No. Identification* (ft) (%)**

A 6.0 +0,17 +0.]7 +D.34 . +0.34
8 15.0 -O.14 -0.14 -O.14 -O.14
C 15.0 -0.07 -0.07 -0.07 0

1 D 6.0 +0.]7 +O.34 +D.34 +O.34
E 15.0 +0.D7 +0.07 +0.07 . +D.07
F 15.0* -0.07 0 -0.07 -0.07
G 6.0 +D.52 +0.69 +0.52 +D.52

A 6.0 +O.52 +D.78 +0.69 +0.69
2 B 15.0 -0.49 -O.42 ' -O.42 -D.42

C 15.0 -O.83 -O.70 -0.70 -0.70
' 0 6.0 +3.]3 +3.30 +3.30 +3.30

1 A 6.0 +1.22 +1.40 +1,22 +1.22
2_A 8 10.0 +0.]O +0.21 +0,2] -+0.21

C 10.0 +0.31 +0.42 +0,3] +0.42
D 6.0 +1.04 +1.22 +1.22 +1.22

A 6.0 -O.17 D +O.34 +0.]7
3 8 15.0 -D.21 0 -0.07 -0.07

C 15.0 -0.14 -0.14 0*** _ +0.07***
D 6.0 0 +O.17 O*** -O.87***

A 5.98 +O.35 +0.7D +0.7O +O.52
4_A 8 10.0 +0.21 +0.31 +O.42 +0,42

C 10.0 0 +0,2] .+O.10 +0.21
D 6.0 0 +D.35 +0.34 +0.34

 

*Refer to Figure 3 for lccations of measurements.

M*Plus (+) meane increase in length; minus (-) means decrease,

***Measurements reflect replacement of point on 8/27/80.
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12. KOLSLAGG, BOTTENASKA OCH BOTTENSLAGG

De grövre produkterna från kolförbränning är

till skillnad från flygaska föga behandlade i lit-

teraturen. Man kan skilja mellan kolslagger av då-

ligt definieratd sammansättning från äldre för-

bränningsanläggningar, t ex försedda med Wanderrost,

samt bottenaska och bottenslagg från kolpulverför-

bränning (mom 12.1 och 12.2).

12.1 Restprodukter från förbränning av stycke-

koll

 

Egenskaperna hos restprodukterna från mindre för-

bränningsanläggningar har behandlats föga i littera-

turen. Kallauner (1955) beskriver i Tjeckoslovakien

kolslagger till byggnadsändamål, främst som lätt-

ballast i betong. Materialet <0,2 mm är mestadels po-

röst och vattenhållande med hög restkolhalt. Halten

oförbränt material varierar mellan0,25 och 25 % men

är vanligen ca 15 %. MineralOgiskt består kolslaggerna

av anorthit, hämatit, mer eller mindre smält kvarts,

kalcit, fayalit och vid låg förbränningstemperatur fö-

rekommer också metakaolinit. Ofta förekommer brunt glas.

Fyra grupper urskiljs:

Grupp I. Slagger av god hållfasthet och beständig-

het från antracit, stenkol och koks. Hal-

0ten vattenlösliga salter är högst 1,5 6.

Grupp II. Slagger av god hållfasthet och tillräck-

ligt god beständighet från sten-och lig-

nitkol. Halten vattenlösliga salter är

högst 1,5 %.
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Grupp III. Slagger som bearbetats och sopslagg som

ej är alltför förorenad av olämpliga

beståndsdelar.-

Grupp IV. Övriga slagger som ej fyller ovannämnda

krav.

Slagger av grupp I och lignitkolslagg av grupp II

skall lagras 6 månader i upplag före användning.

Vissa kemiska krav skall uppfyllas vid användning

som betongballast. Förbättring kan ske genom tvätt-

ning, avskiljning av finmaterial, magnetisk avskilj-

ning,'agglomering eller aktivering (våtmalning, ev

med aktiva tillsatser). Enligt Grön och Grün (1953)

måste finandelen i kolslagger frånskiljas innan de

kan bli aktuella som lättballast.

Enligt Sherwood (1974) används i England porös

slagg från äldre kolkraftverk som lättballast i

betong, varför nämnvärda kvantiteter inte blir

över till vägbyggnad. Voss och Kobold (1955) näm-

ner att kolslagg ("Kesselsch1acke") i Tyskland ut-

nyttjades inom vägbyggnad redan i början av sekle-

t, främst d0ck för promenad- och cykelvägar. Kol-

slaggerna, vars kornfördelning framgår av fig 171,

uppdelades i en grov och en fin fraktion, varvid

den förra användes som bärlager och den senare till

tätning och beläggning. Ibland blandades ca 20 %

lera eller silt i tätningslagret för bättre bind-

ning. Material från gamla slagghögar med skiftande

sammansättning har använts till bankfyllnad, till

filterlager kring undergrund och som fyllnadsmate-

rial i tidigare förekommande packstensöverbyggnader.

Kolslagg är ett lätt material och därför lämpligt

som bankfyllnad på svag undergrund. De tyska erfaren-

heterna visar dock att kapillärbrytande lager måste
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placeras på undergrunden och en bärkraftig överbygg-

nad påföras. Man rekommenderar att kolslaggen ej

används närmare vägytan än 1,5 m ivägar som F*

utsätts för stark trafik. Nedbrytning av slaggen

har skett vid användning i överbyggnaden och väg-

skador har uppstått. Finkornhalten har blivit hög

och materialet kommit att hålla vatten, varvid det

verkat som smörjmedel. En vägsträcka byggdes år

1941 med förstärkningslagret ("Frostschutz") i

ena väghalvan bestående av porös kolslagg, den and-

ra av natursand. Allvarlig spårbildning och kracke-

lering uppkom på väghalvan med kolslagg, medan den

andra inte skadats. Enligt Themme (1959) kan dock de

dåliga resultaten bero på att upplagshögarna varit

mycket inhomogena och innehållit varierande avfalls-

produkter.

Enligt Bay Schmith (1981) ligger kolslagg från rost-

eldning huvudsakligen i mellansandfraktionen. Kornen

är skarpkantiga och har råa ytor, vilket gör att

friktionsvinkeln är högre än hos bottenaska. Mate-

rialet saknar bindande egenskaper.

Floss och Toussaint (1976) nämner att kolslagger

från äldre västtyska kraftverk, men även från

nyare anläggningar med rosteldning, endast kan

'användas till bankfyllnad. Restprodukterna är allt-

för nedbrytningsbenägna och har sådana elastiska

och plastiska egenskaper att de inte kan användas

närmare vägytan än 2 m. Stabilisering med hydrau-

liska bindemedel möjliggör dock användning högre

upp i vägkroppen.

Restprodukter karakteriseras enligt det västtyska

vägforskningslaboratoriet bl a genom ett avnötning-

sförsök i kulkvarn (Floss och Toussaint 1978).

Provningsfraktionen är 1,6 - 3,15 mm och nötningen
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utförs i torrt tillstånd. Bottenslagger från kol-

pulvereldning med våt botten (jfr 12.2)-har relativt

god motståndskraft, medan kolslagger av äldre typ

("Aschenschlacke") är lättavnötta (jfr fig 172).

12.2 Bottenslagg och bottenaska från kol-

 

pulverförbränning

 

Kolpulvereldning (jfr mom 12.2) kan göras enligt

två huvudprinciper, antingen med våt eller torr bot-

ten. I det första fallet hålls temperaturen så hög

i primäreldstaden att askan bringas att smälta.

Den flytande slaggen tappas i en granuleringstank,

varvid s k bottenslagg erhålls. Vid eldstäder med

 

torr botten erhålls däremot askan i stelnad form

redan innan den nått eldstadens botten, varvid

bottenaska uppkommer. (Enligt amerikansk terminologi

 

skiljs mellan "boiler slag" och "bottom ash".) Vid

våt botten bildas 50-75 % bottenslagg och resten

flygaska, medan vid torr botten andelen bottenaska

blir 20-30 %. I USA har man huvudsakligen använt

sig av eldstäder med torr botten, i Europa däremot

av våt botten (NE 1977). Utvecklingen går dock allt-

mer mot pannor med torr botten.

Både bottenSlagg och bottenaska har av OECD (1976)

bedömts höra till restprodukter som har de mest

lovande utvecklingsmöjligheterna i vägsammanhang

(jfr mom 3).

12.2.1 äarakterisering av_bgttenslagg_ogh_bgtten-

aska

Usmen (1977) har värderat relevansen hos provnings-

metoderna som används i vägbyggnad för aktuella
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restprodukter (tabell 46) (även kolavfall från kolgru-

vor har medtagits). Många av metoderna som utvecklats

för naturmetoderna anses olämpliga i sammanhanget.

12.2.l.l Kemisk sammansättning

Den kemiska sammansättningen hos material både från

torr och våt botten är snarlik den hos flygaska

(jfr mom 4), (Majizadeh m fl 1977). Partiklarna är

dock i högre grad kristallina och materialet saknar

självbindande egenskaper, något som även beror på

ringa spec. yta. En viss puzzolanisk effekt med

kalk är tänkbar. Floss och Toussaint nämner att

mald bottenslagg i kombination med kalk borde kunna

användas som bindemedelr

12.2.l.2 Gradering, densitet

Bottenslagg (från våt botten) karakteriseras av kan-

tiga, svarta, ibland stängliga paritklar med glasi-

ga och glatta ytor. Viss porositet kan förekomma.

Materialet är tämligen jämnkornigt, de flesta par-

tiklarna ligger mellan 0,5 och 5 mm maskvidder

(fig 173). Kompaktdensiteten är 2,3 - 2,7 g/cm3 och

vattenabsorptionen 0,l - l,5 %. Den torra skrymden-

siteten är vid lös lagring l,l - 1,35 ton/m3.

Bottenaska (från torr botten) består av ljusgrå till

svarta partiklar, som i regel är mycket porösa och

oregel bundna. Till stor del utgörs de av sintrad flyg-

aska. Materialet är ofta ganska välgraderat med en

maximal partikelstorlek på ca 20 mm (fig 173). Grade-

ringen kan dock variera mycket askor från olika anlägg-

ningar.Eftersom partiklarna är svaga bör vid bedömning

av vägmaterial hänsyn tagas till den nedkrossning

som sker vid utläggning.
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Kompaktdensiteten varierar enligt Usmen (1978) mellan

2,0 och 2,6 g/cm3, vattenabsorptionen mellan 0,5 I

och 13 %. Dessa värden är dock behäftade med stor

osäkerhet. Den torra skrymdensiteten vid lös ifyll-

nad ligger mellan 0,95 och 1,3 ton/m3. Halten av

sköra och mycket porösapartiklar varierar i regel

mellan 0,1 och 7 %. De största partiklarna är van-

ligen mest porösa. Låg densitet och hög vattenab-

sorption indikerar material med dåliga hållfasthets-

egenskaper.

Majizadeh m fl (1978) ger exempel på egenskaper hos

olika amerikanska bottenaskor och bottenslagger

,(tabell 47), medan Moulton (1973) visar variationer-

na hos bottenaska som produceras i samma kraftverk

(tabell 48).

12.2.l.3 Hållfasthet och beständighet

Hållfastheten är enligt Los Angelesmetoden

(ASTM C 131), som i USA och de flesta andra länder

används för hållfasthetsklassificering av stenma-

terial, i regel 30-45 och 30-50 hos bottenslagg resp

bottenaska (jfr även tabell 47 och 48). Bestämningen

görs dock på de grövre partiklarna i materialet

som förekommer i ringa halt, framför allt i botten-

slagg. Värdena är högre än hos de flesta natur-

material. Enligt Usmen (l977 b) är dock påkänningen

vid försöket orealistisk för restprodukter som

består av lätta, porösa partiklar (jfr tabell 46).

Beständigheten hos stenmaterial bestäms i USA ge-

nom den s k "soundness test" (ASTM C 88), varvid

provmaterialet utsätts för upprepad vätning och

torkning i mättad lösning av antingen NaZSO4 eller
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MgSO4. Sönderfallet är 5-30 % och 5-25 % för

material från våt resp torr botten. Värdena är höga

i jämförelse med naturmaterial, Usmen anser dock

vittringsförsöket olämpligt föraktuella restproduk-

ter (jfr tabell 46). Sönderfallet följer andra meka-

nismer än hos naturliga stenmaterial och kan t ex

bero på termiskt betingade spänningar i partiklarna.

Metoder som används i USA för att urskilja porösa,

lätta partiklar i naturmaterial, t ex separation

med tunga vätskor, repförsök, m m, anses också

olämpliga för aktuella restprodukter (Usmen 1977).

Halter vattenlösligt material och pyrit måste sär-

skilt beaktas. Pyriten utövar en negativ inverkan

vid stabilisering och innebär även miljörisker

(jfr mom 12.2.8-10).

12.2.l.4 Packningsegenskaper

Packningsförsök är svåra att göra i laboratoriet,

särskilt med bottenaska, beroende på att de porösa

partiklarna absorberar vatten och lätt krossas.

Ofta ökar den torra skrymdensiteten med vattenkvo-

ten tills vattenmättnad uppnåtts, något som är ka-

rakteristiskt för friktionsmaterial (fig 174). Den

optimala vattenkvoten varierar mellan 10 och 25 %.

Bottenslagg, som är jämnkornigare än bottenaska

och består av mindre porösa partiklar, har en opti-

mal vattenkvot på 6-8 % (Majizadeh 1978).

12.2.l.5 Andra egenskaper

Moulton (1973) ger permeabilitetskoefficienter för

några amerikanska bottenaskor (tabell 49). Värdena
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är av samma storleksordning som hos sandiga natur-

material. Kompressionsegenskaperna är också jäm-

förbara med sand vid motsvarande relativa densitet

(figur 175). Den inre friktionsvinkeln, bestämd på

löst lagrat material genom skjuvboxförsök, är

relativt hög och av samma storleksordning som hos

natursand med kantig kornform (tabell 50). Den inre

friktionsvinkeln beräknas bli 6-8O större hos ett

packat material.

12.2.2 énvägdning_av bottenaska_ogh_bgttenslagg

i QaâkÅYllQins 90h QSEaêiliâeäaE lager i
Xäsöyerbzgsnêå

Ganska litet har skrivits om användningen av botten-

aska och bottenslagg i ostabiliserade väglager.

Enligt Wolter och Casselius (1975) kan bottenslagg i

många fall användas som fyllnadsmaterial och bär-

lager. På grund av den höga vattengenomsläpplighe-

ten måste dock materialet vattnas rikligt vid utlägg-

ning. Anderson (1978) nämner att bottenaska använd

i bärlager kan förlora stabiliteten efter uttork-

ning och att den i det avseendet mer liknar jämn-

kornig sand än en välgraderad jordart. Efter det

att beläggning påförts och materialet därigenom

utsatts för ett tillräckligt högt sidotryck har

dock inga problem konstaterats. Moulton (1973) näm-

ner att bättre resultat erhållits om naturmaterial

eller masugnsslagg inblandats i bottenaskan.

Usmen (1977) påpekar att modulvärdet vid plattbelast-

ning blir lågt beroende på de porösa partiklarna i

bottenaskan. Vid utläggning av flera lager har kon-

staterats att skrymdensiteten avtager i de övre

lagren, tydligen beroendepå att den ökande fjäd-
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ringen försämrar packningen. Ett flertal vältöver-

farter erfordras för fullgod packning.

Enligt Usmen (1978) utgör bottenaska i regel ett

lämpligt bärlagermaterial beroende på lämplig

gradering och god stabilitet. Nedbrytningen är dock

stor vid packning men kan nedsättas om lämplig

halt flygaska inblandas. De fina kornen tränger in

i hålrummen hos de porösa partiklarna i bottenaskan

och verkar förstärkande. Figur l76 visar den torra

skrymdensiteten hos blandningar av flygaska och bot-

tenaska. En viss nedkrossning anses icke vara till

skada eftersom ett ej plastiskt finmaterial bildas.

Tjälfarligheten kan dock bli kritisk, särskilt vid

hög flygaskeinblandning. Självbindning kan dock

uppstå vid gynnsamma materialkombinationer, varför

graderingskriterier, utvecklade för ostabiliserade

naturmaterial, kan vara olämpliga att tillämpa.

Enligt OECD (1976) har bottenaskan i Danmark använts

som bärlagermaterial vid byggandet av lågt belasta-

de vägar, gångvägar och promenadvägar, I Frankrike

. har materialet använts i sportplatser, m fl. Botten-

aska uppfyller de engelska kraven på förstärknings-

lager; för bärlager ställs dock hållfasthetskrav

som bottenaska i ostabiliserat tillstånd inte kan

uppfylla. Hill (l98l) tar upp bottenaska som exempel

på ett material som trots positiva praktiska erfaren-

heter ej uppfyller kraven i engelska väganvisningar.

CBR-värdet är relativt högt och materialet är ej

tjällyftande. Ringa nedbrytning har konstaterats

vid vältning trots att materialet krossats avsevärt

vid laboratorieinstampning. Bottenaska är dessutom

dränerande och har låg sulfathalt i jämförelse

med många flygaskor.
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12.2.3 åtabilisering av_bgttena§ka pch botten-

âlêgs

12.2.3.l Cementstabilisering

Usmen (1978) nämner att bottenaska, tillsatt

8 volym-% cement, har en 7-dygns tryckhållfasthet

som varierar mellan 2 och 3,4 MPa. (Bindemedelshal-

ten bör för så lätta basmaterial uttryckas i volyms-

procent snarare än viktprocent.) Inblandas också

flygaska ökar hållfastheten till 3-9 MPa. Moulton

(l973)visar laboratorieresultat med blandningar av

bottenaska och flygaska (tabell 51). Den bottenaska

som gett dåligt resultat innehöll pyrit som motverkade

bindning. Den låga partikelhållfastheten förhindrar

utveckling av mycket höga tryckhållfastheter, något

som dock spelar föga roll i praktiken. Enligt OECD

(1976) kan däremot högre 30- och 60-dygnshållfastheter

erhållas med bottenaska än med naturmaterial beroen-

de på en puzzolanisk reaktion. Lämplig vattenkvot

måste bestämmas genom tillverkning och provtryckning

av provkroppar, alltför höga värden kan erhållas

vid framtagning av vattenkvot från packningsförsök.

Moulton (1973) nämner att stabiliserat bärlager

framställts i West Virginia av bottenaska som till-

sats 5 vikt-% cement. Två olika bottenaskor blanda-

des för att förbättra graderingen. Verkblandning

utfördes. Lagertjockleken var ca 15 cm. Gott resul-

tat erhölls till lägre pris än med konventionellt

basmaterial. Clayton (1976) berättar att verkblan-

dad bottenaska i West Virginia lagts i stora kvanti-

teter på sekundära vägar som ofta utsätts för

tunga koltransporter. Cementhalten har i regel varit

11 vikt-%, motsvarande 5-6 volyms-%. Åren 1977-78

har inom ett vägdistrikt 480 km grusvägar för-

0
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stärkts genom verkblandning. Lagertjockleken har

varit 23-30 cm. Dessutom har 120 km vägar breddats

med överbyggnad bestående av först 15 cm ostabili-

serad och sedan 15 cm cementstabiliserad bottenaska.

Beläggningen har utgjorts av 4 cm asfaltbetong

(Anderson 1978).

12.2.3.2 Stabilisering med kalk och flygaska

Minnick och Williams (1956) har inventerat vägar

med bärlager stabiliserade med flygaska och kalk

(jfr mom 8.2.4.12.l). Bottenaska och bottenslagg har

ofta använts som basmaterial med goda resultat då

de tydligen passar väl kemiskt med bindemedlet.

Floss och Toussaint (1978) nämner t o m att mald

bottenslagg borde kunna användas som puzzolanbinde-

medel i kombination med kalk. Enligt Anderson (1978)

utnyttjas bottenaska och bottenslagg parallellt med

naturliga basmaterial vid stabiliseringsarbeten i

Illinois. Om halten sköra partiklar i bottenaskan

ej är alltför hög och pyrit inte förekommer, kan

ofta bättre resultat än med naturmaterial erhållas.

Hollon och Marks (1962) redovisar en undersökning

av stabiliserad bottenslagg. Provkroppar lagrades

dels i laboratorium, dels nedgrävda utomhus. Höga

hållfastheter erhölls även om i det senare fallet

betydligt långsammare hållfasthetsutveckling konsta-

terades (jfr fig 177).

Lesage (1975) redogör för franska försök att på

olika sätt stabilisera bottenaska. De bästa resul-

taten erhölls med flygaska tillsatt både kalk och

restgips (fig 178). En vägsträcka på A 2 vid

Valciennes har byggts med förstärkningslager be-

stående av 78,5 % bottenaska, 16 % flygaska, 2,5 %

D
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osläckt kalk och 3 % restgips. Ca 30 000 ton verk-

blandat material användes. Bärlagret utgjordes av

grus, stabiliserat med omalen, kalkaktiverad hyttsand.

De bituminösa lagren var totalt 13 cm tjocka. Vid

senare provborrning konstaterades bättre bindning i

förstärkningslagret än i det slaggbundna bärlagret.

12.2.3.2 Användning i asfaltstabiliserade lager

Asfaltmassa har i USA framställts både av botten-

aska och bottenslagg. Den sistnämnda produkten har

sedan 50-talet använts i varm- och kallblandade

massor, bl a i West Virginia, Indiana, New Jersey

och Florida. Beroende på ökad efterfrågan till and-

ra ändamål än vägbyggnad betingar dock produkten

ett jämförelsevis högt pris (Anderson 1978). Bot-

tenaska har kommit till användning först under se-

nare år, särskilt i kombination med emulsionsbinde-

medel. Åtskilliga hundratusentals ton har lagts till

låga kostnader på det sekundära vägnätet i West

Virginia. Trots det höga hålrummet (10-12 %) i mas-

san konstateras god stabilitet. Beläggningen får god

friktion i vått tillstånd. I några fall har miss-
lyckanden skett med pyrithaltig aska, särskilt på

vägrenar som ej trafikeras.

Stabiliserade bärlager har också framställts i

West Virginia av bottenaska och asfaltlösning, bl a

för förstärkning av grusvägar (Moulton 1973).

Lagertjockleken har varit ca 15 cm i opackat till-

stånd.

Bottenslagg har med växlande framgång använts i

USA för ytbehandlingar. De skarpkantiga partiklarna

tenderar att fastna i bildäck och skosulor (Wolters

och Cassselius 1975).
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I Västtyskland används bottenslagg - efter behandling

i slaggkross - som sandfraktion i asfaltmassor. Den

har relativt god nötningshållfasthet (jfr fig 172).

För att produkten skall kunna användas som ersätt-

ning för det grövre stenmaterialet i beläggningar

måste den dock först överföras till kristallint

tillstånd genom en modifierad avkylningsprocess

(Meyer 1972). Försök att framställa kristallina

produkter omnämns av Nteife (1972). Några praktiska

erfarenheter är inte kända. Bottenslagg används

även som beläggningsmaterial i Holland (OECD 1976).

Vid proportionering av asfaltmassa enligt Marshall-

metoden erhålls med porös bottenaska ofta bindeme-

delshalter som varierar mellan 10 och 20 vikt-% (jfr

fig 179). I praktiken har dock tillfredsställande

resultat erhållits med asfalthalter på 8-9 0\
°

(Anderson 1978). Bottenslagg kräver mindre bindeme-

del men kan ge låg stabilitet pga de glasiga och

glatta partiklarna. Naturmaterial tillsätts ofta

för att förbättra egenskaperna hos beläggningsmas-

san. I West Virginia har en blandning av 50 vikt-%

bottenslagg, 39 vikt-% natursand, 3 vikt-% flygaska

och 8 vikt-% bitumen givit gott resultat (OECD 1976).

Schuler och Wood (1977) visar hur stabiliteten va-

rierar hos asfaltmassor innehållande olika halter

natursten, bottenaska och bindemedel (fig 180). En-

ligt Majizadeh m fl (1977) sjunker i regel stabili-

teten tills ca 30 % bottenaska inblandats, sedan

blir inverkan av ytterligare bottenaska ringa. Resul-

tat med ett stort antal provmaterial redovisas. Vid

packning av provkroppar med "Gyratory Compactor"

erhölls bättre resultat än vid Marshallpackning.

I det första fallet sker det en knådande påkänning,

i det senare packas materialet genom stötar av fall-
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vikt, varvid partiklarna kan överbrygga och låsa

varandra. Nedkrossningen är också hög vid Marshall-

packning (jfr fig 181). Usmen (1977) ger exempel på

nedkrossningen av bottenaSkan i emulsionsbetong på

en väg som trafikerats av tunga lastbilar (fig 182).

Aktuella restprodukter verkar ha god vidhäftning

till bituminösa bindemedel, eftersom partiklarna i

regel har basisk ytreaktion (Schuler och Wood 1977).

Majizadeh m fl (1977) har t o m funnit att massor

framställda med bottenaska kan få förbättrade

egenskaper genom vattenlagring, något som tyder på

att en kemisk reaktion äger rum. Provkroppar frams-

tällda av naturmaterial försämras däremot genom

vattenlagringen. Enligt OECD (1976) kan bottenslagg

ha dålig vidhäftning beroende på de glasiga ytorna.

Bottenaska och bottenslagg tillåts som bituminöst

bundna material i anvisningarna hos 30 av USA:s del-

stater (Majizadeh m fl 1977). I de flesta fall är

dock kunskaperna om materialegenskaperna ringa och

samma krav ställs som för naturmaterial. Det anses

.att för många användningsområden fullgoda belägg-

ningsmassor kan framställas med restprodukterna och

förslag ges till specifikationer. Energiproducenten

måste dock för godtagbara resultat tillse att rest-

produkterna ej deponeras på ett okontrollerat sätt

utan skiljs åt och kvalitetövervakas. En jämn till-

gång måste garanteras. Man har också utarbetat under-

sökningsmetodik för proportionering av asfaltmassor

(fig 183). Flera analyser, som sällan används i

praktiken, är medtagna främst i rutan "performance

indicators".
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Bottenslagg som halkbekämpningsmedel

Bottenslagg har i USA använts vintertid som ersätt-

ning för natursand vid halkbekämpning (Wolters och

Casselius 1975). De skarpkantiga partiklarna biter

väl fast vid vägytan och den svarta färgen är

till fördel då solvärme upptas och snösmältningen

 

 

    

 

  

 

  

  

   

 

    

   

  

  

 

 

  

i'mo

O

paskyndas.

Sch/almmkcm Sisakom

SÖNJJfkaf'f? Sand/(om Krk-*skam _ l
7 Kenya? [Pin- Miffy- ' :FMÖ- Fem- : HHS;- - Grib- Fern- .' . 51': I

i _ ? Å . - 4 ' .-

t 3 g 1 s 5 f 1 i
9.: . i* ^ ** >"'""T'"T'°' 7

. Å ' 'l 7 _F;M1 _då_._____r_______

ä ; , v : -"3 L* "'"lr

ê , L' 1 5 f

{ V i .32 i nu; . ., . :
§50 ' 'if .nqrjzf/ 'a ;'
b i "» /' _Lg;_3-L
q) \ 7 I .

ä . :

El ' ' ' * [

N , 3 : I

:J , . . .

c I i ' i ,
-E 4 i l A / . V
§5 .7 , I ";*;,. 8-9
to ' g ? (x/ry' ;Kil '

Ö) * 1 : ' ! 7 Å

8002 6330 C I? '"5 02 85 20 5 20

.'.xhh IA Rami-weak 'for Schivrdmn Utd ;luften '

; " :z Kornberexñ .l-:.' Fiugdsdtgn ?kx ,. Korwbçrum det Sthu-u und Asmen
Å! . \; i \

Figur l7l. Kornkurvor för flygaskor och kolslagger
i Västtyskland enligt Voss och Kobold
(1955). Kurva l orginalgradering, kurva 2

och 3 visar nedbrytningen vid Proctor-
resp CBR-packning.

VTI MEDDELANDE 2 8 5



304

 

i i i' * ;i
' -I--I--y--I- Kiessand .(37). " ' . _'

' I
-H GUUII'ZN (4)

. l !
'III-I_- 'Grauwacke (24)

i
-m Kalkstain (5)

I I
'II- Diabas (5)

) | ' chasch/ackf (12)

I 2 1 i
m_ Hochofenschlacke (5)

- 11 1 I

? Hattensand (27) i

I z 5
F Schmelz - Granulat (5)

i i I ;

Aschensch/acke (5) __

I i
Müllasche (73)

11-5
10 20 30 1.0 ' 50 60 70 80 '

Abn'eb >< :ämm (Gew. v/.J .

   

i . I
-I--n-I- Basalt (2!) '

' !
3
2

 

1

          

L...) Anzahl du' untereqchten Preben

   

Figur 172. Avnötning i kulkvarn för olika restpro-
dukter av fraktion l,6-3,15 mm. Enligt

Floss och Toussaint (1976)

 

VTI MEDDELANDE 2 8 5



3 0 5 w-

Tabell 46. Bedömd lämpighet hos materialtester
för provning av restprodukter från kol
(Usmen 1977)

  

 

Test Method Bottom Ash 8011:: Slag Coal Hime Refuse Fly'Ash'

Gradation 4'

ASTM C-136 A A A
ASTM C-117 NA A NA
ASTM 0-422 D A

 

Specific Gravity

ASTM c-227 NA NA NA
ASTM C-128 RA Q
ASTM 0-854 A . A

 

Unit Weight

ASTM C-29

 

Deleterious Hateria1&

ASTH c-123
ASTM 0-145 )

t
)

4
?
-

.
O
H

.
O

 

Los Angeles Abraaion

ASTM 0-131 Q ' Q ' Q

Soundnesa

ASIH c-aa _ RA Q Q

 

ft: Atterberg Limits

'ASTM c-423 A A A A
ASTH c-aza A A A A'

 

Marshall Method of -
Mix-Design NA Q

Bulk Specific Grivity

ASTM 3-2726 A A

Harahall Stability
and Flow

ASTM 0-1560 A A A
Hex..5pecif1cscrav1ty

ASTM D-2041 RA Q
__-

Effect of Water on '
Marshall Stability Q Q

 

Standard Ptoctor .

ASIH D-698 A A A

 

Unconfined Compression ' , A A A

 

Applicable
.- Not Applicable
- Questionable 5
- Insufficient to thoroughly Characterize the materialr

4
1
3
2
5
:
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kor) enligt Moulton 1973
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Tabell 47. Materialegenskaper hos bottenaska och

 

bottenslagg från amerikanska kraftverk
(Majizadeh 1978)
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type Grav. Fine Coars'e Ave] salenI Fine Coarse Ave. Max. Mim? Max Mi:

1 GB ' 1 H _

- ' 1 E &
(drywü | 2.29 (Las 3.60 2.33 49.5 11.12. 4.98 *4.08 1445.3 1325.520.esx0_4s
tvet) i I I i g J

;§r3) g__2.4s 0.50! 4.30 0.93i130.1f 2.06! 5.41 2:44 J1324.5)1150.231.10i0.32
(drv) J 2.62 :1.39{ 1.53 1.41;{34.1 2.74 4.16 3.02 1373.9 1190.111.1370.se
(dryl 2.44 40.49 3.32 0.63; 32.7 3.72 6.81 8.62 1025.3 915.2A1f5311.3é*
lgrv) 1 2.15 L0.27 4.42 3.12! 49.6! 4.30l 6.47 5.95 ;1032.2 967.111.0370.36
_grvö 2.24 [2.24 3.22 14.17 350.0 3.66 3.71 (5.90 :i00?.3l 834.131f5541.03
(drv) 2.26 [0.50 2.68 1.01U45.3 2.55! 5.34 13.21 M1139.01 991.2ii 33T6.34
(drv) (_ 2.14 i4.07_ 2.14 3.53 H44.4 23.33{11.69 §7.92 1045.6 935.9ä1.12{0.04
_(drvä ( 2;?1 ;1.60{ 4.21 2.01 [37.2 7.97! 7.49 7.89 UI323.2 1219.901.1070.93 j
:(drv) ä 2.49 §0.15 3.95 0.40 §43.6 2.771 5.95 2.97 1058.6 942.921,e1!1 32 i
:rweü 2.35 U1.49 4.59 1.71 48.8 8.66!13.41 :9.00 U1417.9*1294.131.10[0.912
(drv) , 2.59 75.45 3.11 14.61 ?33.9 6.65710.63 ?3 09 H1415.7 1282.730.SÖTO.6á#
pwen 2.33 ?0.26( 3.52 10.27 j-e- 1.31 -b- 61 34 H1557.3:1425.3$0 9930.321
rwen 2.79 0.13) 3.46 0.19g-a- 0.71 -b- io 71 ilá§e.5 1444.300[§220.75
(drv) 2:?3 H4.83§>2.49 '2.3BEH37.9 8.61114.32 00.10 ;1143.3 1019.231.39§1.i§w
(vax) 2.83 i0.45] 2.57 0.57 51.5 3.05 8.77 (3.42 1533.5 1433.330.94 0.31
-hveü 2.60 (0.60! 2.36 0.71 33.0 3.73 a-b- :3.67'U1433.9i1333.3üo.33_9;7§7
(dry) 2.20 1.72t 4.35 1.83 l-a- 5.55 -b- 5.52 [1131Lg 1023.5ä1.00?0{§6
iérvä 2.49 ,0.92: 1.91 1.70! 33.3 2.15 3.42 3.15 '1229.4 1094.511.1310.94
lägg) 2.10 [2.661 3.11 |2.68 [-a- 2.931 -b- 2.94 807.6 737.Säl.69§1.48
(dry) S 2.35 0.81125.16 7.52 (73.73 4.05 6.89 .4.33 676.0 513.9a2.34 1.95
(drvl 1 2.60 2.01! 2.19 2.02 H39 7 1.50 -b- '1.43 :1463.6 1337.430.34 0.03
(drv) 1 2.03 01.34 5.-3 2.43 43.3 5.50 5.40 5.47 g 397.4L 312.501.4311.20
(dry: 0 2.48 ;0.40 2.21 0.33 t47.0 2.30 2.76 2.41 :1524 8[1333.1Q0.75 0.39
nvem 2.52 H2.00( 2.43w 2.13 43:2 ?4.44 -bá 4.35 ?1354.3 1233;§10.37;0.73
(dry) 2.66 :4.02i'1.65 3.37 127.0 9.25 2.36 6.68 11504.3 1387.3ä0.81(0.67 .
(vmü) *L 2.70 §1.29 3.35 1.39 24.0 5.97 -b- 5.32 21533.3|1337.3üo.34;cxer>
(dry) 1 2.29 |7.03 5 90 6.69 135.0 s.90 3.06 7.16 :1292.311134.740.6730.53
Pyet 1 2.61 ü9.45 0:32 0.47 [31.4i;6.41J_-b-. :6.33_ü1505.5 1522.540.69:0.60

Note: kg/m3 = 1b/ft3 x 16.02

- denotes samples with percent retained on sieve of less than 8%
- denotes samples with percent fines greater than 98%
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Tabell 48. Variationer i egenskaper hos bottenaska,
provtagen olika tider vid samma kraftverk
(Fort Martin USA). Moulton l973

   

Soundness Los Angeles Unit weight,
. (N32 504 , abrasion pounds per
Stockpile Date sampled * ASTM C-88) (ASTM C-131) cubic foot

At source . 09-04-70 6 27- 81
. do. . . . 10-09-70 4 . 40 74
. . . do. . . . 10-09-70 6 . 36 83
...do.... 10-14-70 7 36' 82
No. 7 . . . . 11-30-70 6 30 83
No. 1 . . . . 11-30-70 5 NA 86
No. 5 . . . . 11-30-70 8 32 76
No. 6 . . . . 11-30-70 4 34 79
No. 9 . . . . 11-30-70 4 35 N ' 80
No. 10 . . . 11-30-70 5 34 g 71
No. 8 . . . . 11-30-70 5 31 ' 82
At source . 11-30-70 4 30 82
No. 3 . . . . 11-30-70 4 30 84
No. 4 . . . . 11-30-70 6 32 79

     

NA-Not available.
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(1978)
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Figur 175. Resultat från kompressionsförsök med
amerikanska bottenslagger och bottenaskor
(Moulton 1973)
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__a Tabell 49. Permeabilitetskoefficienter för några
amerikanska bottenaskor (Moulton 1973)

     

_ Coefñcient of permeability,
Source Void ratio 'centimeters per second

Fort Martin Unit No. 1 . . . . . . . . . . . 0.99 , 2.8 x 10'2
Kammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .71 6.7 x 10'2 -
Kanawha River . . . . . . . . . . . -. . . 1.05 ' 5.0 x 10'3
Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 9.4 x 10'2
Muskingham . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .93 4.0 x 20':
Willow Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 x 10'2

Sand1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .4-12 1.5xqu-2x lO'1

ILambe, T. W., and R. V. Whitman. Soil Mechanics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1969,

p. 146.

Tabell 50. Den inre friktionsvinkeln och portalet
för amerikanska bottenaskor (Moulton

   

1973)

Average Angie of internal

Source - void ratio friction, degrees

Fort Martin Unit No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41 40.0
Kaminer . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 41.0
Kanawha River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 38.0

. Mitchell . Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1.08 i 42.5
;Muskingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33 40.0
Willow Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32 42.0

Ottawa sand2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-.66 35-29
River sand2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .öl-.79 41-33
Angular, uniform3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 35-43
Angular, well graded3 . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 39-45

  

NA-Not available.

1Direct shear on minus 3/8 inch.
2Larnbe, T. W., and R. V. Whitman. Soil Mechanics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1969,

p. 146.'

3Sowers, G. B., and G. F. Sowers. lntroductory Soil Mechanics and Foundations. The
.MaclvlillanCou New York, lst ed., 1951, p. 65.
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Figur 176. Skrymdensitet hos blandningar av botten-
aska med olika porositet och flygaska
(Usmen 1978)
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Tabell 51. Tryckhållfastheter hos blandningar av

 

bottenaska och flygaska stabiliserade med
cement (Moulton 1973)

 

Unconfined compression
strength at given age,1 psi

            

Materials 8 days ' 30 days 60 days
Bottom ash A, fly ash H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 665 726

_ Bottom ash B, fly ash H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 505 644

Bottom ash C, fly ash H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 635 479
Bottom ash D, fly ash H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2112 2163
Bottom ash E, fly ash H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 512 653

Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 579 651

Bottom ash A, fly ash S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 772 912
Bottom ash B, fly ash S . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . 454 805 681
Bottom ash C, fly ash S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA NA NA
Bottom ash D, fly ash S . . . . . . . . . . . . . . . .. 313 449 757
Bottom ash E, fly ash S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 426 560

Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 613 728

Limestone PH . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . 525 569 638
Limestone MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 961 906

Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 571 765 773

NA-Not available.

1Average of 3 tests.

2Excluded from average.
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Figur 178.

 

Cun'ng lime. days

Tryckhållfsthetsutveckling som funktion
av lagringstid för provkroppar bestående
av 72,1 % bottenslagg, 24,0 % flygaska
och 39 % kalkhydrat, dels vid snabblagring
i laboratorium, dels i fält (Hollon och
Marks 1962)

Ruud

Ccndru Chwx
volantu

(961

24

24

16

16

Gypn

100 nu

70

10*

 

180

Tamm i:)

Tryckhållfasthetsutvecklingen som funk-
tion av tiden för olika blandningar av
bottenaska, flygaska, kalk och gips
(Lesage 1975)
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Figur 181. Nedkrossningen vid Marshallpackning av
bottenslagg i två graderingar

 

(Usmen 1978)
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(Usmen 1977)
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Figur 183. Rekommenderad analysgång vid proportione-
ring av asfaltmassor med bottenaska eller

bottenslagg (Majizadeh m fl 1977)
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13 FLYGASKA SOM FILLER I ASFALTMASSOR

13.1 Allmänt om filler

 

Filler har till uppgift dels att minska hålrummet

i en asfaltmassa, dels att förstyva bindemedlet.

Massans beständighet ökar genom fillertillsatsen,

medan dess temperaturkänslighet och benägenhet

till plastisk deformation vid höga temperaturer

minskar. Filler kan således utgöra del av såväl

stenmaterialet som bindemedlet. Vilken verkan som

dominerar beror på kornstorleken; teoretiskt kan

endast de finaste kornen, som är mindre än tjock-

leken hos bindemedelshinnorna, påverka bindemedels-

egenskaperna. Genom lämpligt val av filler kan inom

vissa gränser också den dåliga vidhäftningen hos

vissa hydrofila stenmaterial motverkas. En olämplig

filler kan å andra sidan försämra en asfaltmassa

som i övrigt består av goda komponenter. Enligt

Lefebvre (1957) påverkas t o m stabiliteten hos as-

faltbetong mer av filler än av sand och grovt sten-

material, något som dock ej är oomdiskuterat. Fil-

lerns verkan är dessutom störst vid ett starkt sten-

material som ej krossas och bildar finmaterial vid

blandning och utläggning (Sanyi m fll964).

Verkan av en viss filler bestäms i varierande grad

av primära egenskaper som kornstorlek, kornstorleks-

fördelning, kornform, mineralogisk sammansättning,

hårdhet, kompaktdensitet och vätbarhet till bitumen

och vatten. Sekundära egenskaper är hålrum, porstor-

leksfördelning och spec yta. Ju finare kornen är

desto betydelsefullare blir dessutom de elektriska

och kemiska ytegenskaperna.

Kraven på filler i olika länder sammanfattas av

Slyngstad (1975), jfr tabell 52-55. Filleregenskaperna
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kan inte bestämmas enbart genom kornstorleksanalys

utan olika specialprovningar erfordras, bl a av mas-

tix (blandningar av filler och bitumen). Vid vissa

analyser ersätts bitumen av vatten, fotogen m m.

Det har dock visat sig vid flera undersökningar

(jfr t eg Wieden och Pippich 1977) att fillerkvali:

teten på ett relevant sätt kan bestämmas genom ett en-

kelt packningsförsök, den s k Ridgenmetoden (BS 812).

Huet (1968) visar samband mellan den viskositetsför-

höjande verkan av filler på mastix och den genom-

snittliga porradien i packat fillerprov (fig 184).

En flygaska hade störst porradie och gav sämst

effekt. Ibland krävs undersökning av vattenkäns-

.lighet (jfr mom 13.3).

Man skiljer mellan "bundet" och "fritt" bitumen i

mastix (jfr fig 185 a). Halten av den förstnämnda

bestäms av hålrumet i packat filler och även dess

kornegenskaper. Heukelom (1966) har visat att olika

filler, bl a flygaska, ger var sitt rätlinjiga sam-

band vid relatering av fast fillervolym till mas-

tixens viskositet eller penetration (fig 185 b).

Avsätts däremot andelen total "fast" fas, dvs vo-

lymen filler + bundet bitumen, samlar sig samtliga

filler efter en och samma räta linje. Både mastixens

och asfaltmassans reologiska egenskaper bestäms av

halten "fritt" bitumen (Heukelom 1966, Wieden och

Pippich 1977). Filler som är kemiskt aktiva kan dock

utöva något annorlunda verkan. Craus m fl (1978)

har tagit värmeutvecklingen vid vätning av filler

med bitumen som mått på den kemiska aktiviteten.

Enligt holländska anvisningar klassificeras filler

i tre klasser, bl a efter bitumental och Ridgenhål-

rum:
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Tabell 56. Klassificering av filler enligt holländsk
anvisning

glass Bitumental Hålrum enligt
Ridgenpackning, %

min max min i' max

Mycket svag filler 28 «* 38* 29 -

Svag filler 40 50 36 -

Medelstark filler 54 60 44 -

Bindemedelhalten är ett mått på penetrationen i en

blandning av filler och vatten (som vid provningen

får ersätta bitumen). Det s k Ridgenhålrummet

bestäms i ett flertal länder, och gränsvärden

framgår av tabell 54.

Ett svagt filler med lågt hålrum är välgraderat

och verkar föga förstyvande på bindemedlet. Ett

starkt filler med högt hålrum karakteriseras av

stor bitumenabsorption; kornen är ofta porösa och

ytaktiva. Kalkstensfiller är svagt, medan t ex kalk-

hydrat och asbest är extremt starka filler. Den

förstnämnda har även kemisk verkan.

Enligt Schuhbauer (1968) ger svaga filler lättlagda

beläggningsmassor som dock tenderar att bli "feta"

på vägen, även vid ganska ringa bitumenhalter.Star-

ka filler ger däremot svårpackade massor som krä-

ver höga läggningstemperaturer. Massorna kan dess-

utom vara vattenkänsliga (jfr mom 13.3). En alltför

starkt bitumenabsorption kan minska bindemedlets

klibbkraft. Även om asfaltmassor med hög stabili-

tet kan erhållas genom användning av starka fil-

ler gör nackdelarna att försiktighet måste iakkta-

gas och allför höga halter undvikas.
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I Sverige bestäms kvaliteten hos filler enligt

Vägverkets byggnadsanvisningar (BYA). Allt material

skall passera 0,5 mm och minst 80 % 0,074 mm maSk-

vidd. Filler får ej börja sönderfalla vid upphettning

till 2000C. Elektrofilterdamm m m (dvs flygaska)

godtages normalt ej som filler. Hälten ler, dvs korn

mindre än 0,002 mm, får normalt vara högst 2 vikt-%.

Sistnämnda krav har sannolikt tillkommit för att

förhindra att filler innehållande vattenkänsliga

lermineral kommer till användning (jfr mom 13.3).

13.2 Användning av flygaska som filler i

 

olika länder

Slyngstad (1975) ger en översikt av godkända fil-

lertyper i ett antal länder (tabell 52). Material-

tillgångar bestämmer vilka filler som används. Flyg-

aska är tillåten i USA, Belgien, Finland, Sovjet och

Östtyskland. I England och Holland specificeras ej

materialtyp i anvisningarna. Enligt OECD (1976) har

i Holland flygaska använts som filler sedan ett

20-tal år och f n innehåller nästan samtliga asfalt-

massor flygaska, ofta dock blandningar av flygaskor,

ibland också med tillsats av kalkstensfiller. Det

är svårt att finna flygaska som utan tillsatser

uppfyller fillerkraven i Holland. I Sovjet produce-

ras filler huvudsakligen genom malning av kalksten

men även av masugnsslagg, ibland med tillsats av

ytaktiva ämen (Gorelyshev 1977). Flygaska får en-

dast användas i beläggningar på mindre trafikerade

vägar.

Quakenack (1977) har studerat fundamentala egenska-

per hos några filler och funnit att flygaska är

särskilt svårundersökt beroende på att kornen va-

rierar från sfärer till mycket oregelbundna, porö-
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sa partiklar. Sfäriska kornformer karakteriserar i

princip svaga filler, oregelbundna däremot starka.

Ridgenhålrummet var lägre hos flygaska än hos and-

ra filler.

Olika uppfattningar om fIYgaskans lämplighet på-

träffas i litteraturen, något som kan förklaras ge-

nom de stora variationerna i restproduktens samman-

sättning. Sannolikt har ej alltid hänsyn tagits

till de speciella filleregenskaper vid proportione-

ringen av asfaltmassa. Enligt Schuhbauer (1962) är

flygaska olämplig som filler beroende på att dålig

gradering och hög kornporösitet ger upphov till

stor bindemedelsabsorption och försämrad klibbkraft.

Bindemedlet förstyvas alltför starkt men samtidigt

blir förvånande nog Marshallstabiliteten lägre än

med "normalfiller". Bindemedelshalten blir så hög

att flygaska av ekonomiska skäl är föga realis-

tiskt som filler. Gjutasfalt framställt med flygas-

ka har vid laboratorieförsök visat negativa, thixo-

tropa egenskaper.

Scholz (1978) har vid laboratorieförsök funnit att

flgyaskor från äldre västtyska kolkraftverk är

alltför variabla för att kunna användas som fil-

ler, medan flygaskor från nyare anläggningar bör

vara användbara. Bitumentalet hos flygaskorna låg

mellan 17 och 38, dvs de motsvarade mycket svaga

till svaga filler (jfr tabell 56). Bitumentalet

ökade i regel med halten oförbränt kol och med

kantigheten hos kornen. Enligt Zimmer (1970) har

flygaskor med hög halt oförbränt kol hög binde-

medelsabsorption och lämpar sig bättre än sådana

med låg kolhalt som filler i asfaltbetong med hög

stabilitet (jfr mom 13.2).
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Suss (1974) har studerat egenskaperna hos olika

fillertyper, bl a en flygaska (jfr fig 186). Denna

utmärktes av högt Ridgenhålrum och stark bindeme-

delsförstyvande förmåga. Mastix framställd av

denna filler hade god vattenbeständighet, ringa

svällning och vattenlagrade provkroppar hade god

wmotståndskraft. Det påpekas doekéatt de gynnsamma

laboratorieresultaten måste verifieras genom prov-

sträckor.

Sankaran och Rao (1973) har undersökt olika filler-

typer, bl a en flygaska. Hålrummet i asfaltmassan

ökade vid inblandning av flygaska, något som beror

på dess jämnkornighet och körnporositet. Bindemedels-

absorptionen gör att asfaltfilmerna tunnas ut, var-

vid massans styvhet ökar. Den stora volumen flygas-

ka per viktenhet mastix verkar också förstyvande.

Asfaltmassa innehållande flygaska har godtagbar vat-

tenbeständighet. Det anses dock att en alltför

hög halt flygaska måste undvikas i asfaltmassan och

särskild omsorg iakttagas vid användning av denna

filler.

Enligt Pachowski (1979) råder det brist på kalkstens-

mjöl i Polen, varför finkorniga restprodukter är

intressanta som ersättningsmaterial. Flygaskor an-

ses vara sämre filler än kalkstensmjöl men kan

användas i viss omfattning. Endast de finkornigaste

sorterna är lämpliga, SiOZ-halten måste vara

minst dubbelt så hög som A1203-halten och CaO-hal-

ten mindre än 15 %. Enligt laboratorieresultat bör

flygaska blandas med kalkstensfiller och vid asfalt-

bindemedel bör halten flygaska ej överskrida

30 vikt-%, vid tjärbindemedel kan däremot upp till

50 vikt-% tillåtas. Det påpekas dock att i praktiken

har sandasfalt framställts med filler helt beståen-

VTI MEDDELANDE 2 8 5



v323

de av flygaska och att dessa beläggningar klarat

sig tillfredsställande. Aven lämpligheten hos

lignitflygaska har undersökts i Polen (mom 13.4).

Försök 1 Danmark har visat att asfaltbundet bär-

lager kan framställas av sand tillsatt flygaska och

kalk (Bay Schmidth m flwl98l). Blandningen är vat-

tentätare och har lägre elasticitetsmodul än vad

som kan förväntas av hålrumsprocenten. Enligt andra

danska försök bör flygaska ej ha alltför hög

hålrumsprocent för att kunna användas i bituminö-

sa slitlager. Hålrumsprocenten stiger med halten

korn > 0,054 mm, som till stor del utgörs av kol.

Det anses att flygaSka ska ha högst 15 vikt-% mate-

rial > 0,075 mm, ett krav som få danska flygskor

klarar.

Dragförsök har gjorts i Finland med mastix fram-

ställd med olika filler, bl a flygaska (Anonym 1980).

Det visade sig att optimal asfalthalt med flygaska

var 32 %, medan motsvarande halter med kalkstens-

och cyklonfiler var l4-l7 % resp 20 %. Flygaska gav

sämre resutlat än kalkstensfiller, dock bättre än

cyklonfiller (fig 187). Ridgenhålrummet var 54,9 %

hos flygaskan och 34-42,4 % hos de andra fillren.
Draghållfasthetsbestämningar med mastix har också

gjorts av Huet (1968) och en flygaska gav det

lägsta värdet, kalkstenfiller det högsta (fig 184).

Flygaska är godkänd som filler i Michigan, USA,

och stora mängder har använts med gott resultat

(Zimmer 1970). Enligt Davidson och Mullin (1961) kan

vissa svårigheter uppstå vid hantering av torr flyg-

aska och vätning av askan före blandning har bör-

jat utföras. En viss tendens till "feta" massor har

observerats när flygaska använts som filler. Cook
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m'fl (1971) anser att flygaska inte utgör det bäs-

ta fillermaterialen men att den är ekonomiskt attrak-

tiv i sådana trakter av USA där lämliga naturfiller

ej finns att tillgå. Aven sådana flygaskor kan ofta

användas som i andra sammanhang anses vara av dålig

'kvalitet. De huvudsakliga problemen kan hänföras

till transport:7 lagrings- och hanteringssvårigheter.

13.3 Stabilitet, m m

stabiliteten hos analtmassor innehållande flygaska

har studerats vid flera undersökningar. Asphalt

Institute (1961) har undersökt mastix och funnit

att flygaska med ej närmare definierade egenskaper

gav låg Marshallstabilitet (fig 188). Med asfaltbe-

tong erhölls likartade tendenser även om fillerver-

kan var mindre utpräglad. Ruck (1962) redovisar

likartade resultat. Mastix innehållande flygaska

hade lägre stabilitet än mastix med filler beståen-

de av märgelsten (fig 182 a). Inverkan av filler

blev mindre vid asfaltbetong 0-12 mm innehållande

9 % filler. Bindemedelsbehovet var avsevärt högre

med flygaska än med märgelstensfiller (fig 189 b).

Zimmer (1970) visar att asfaltbetong som innehåller

flygaska har något lägre Marshallstabilitet än

jämförbar asfaltbetong med kalkstensfiller. De

bästa resultaten erhölls med flygaska som hade

relativt hög restkolhalt (9 %). Samtliga provbland-

ningar hade dock godkända stabilitetsvärden enligt

delstaten Michigans byggnadsanvisningar.

Stahl (1975) har studerat verkan av några olika fil-

ler, bl a flygaska, i asfaltbetong. Något lägre

stabilitet erhölls i jämförelse med kalkstensfil-
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ler. I packat tillstånd hade flygaskan hålrummet

38,6 %, kalkstensfillern 32,6 %.

Wolters och Casselius (1975) har funnit att asfalt-

betong utförd med en inte närmare definierad flyg-

aska fått bättre Marshallstabilitet än motsvarande

'massor-innehållande kalkstensfiller. Polska försök

(Gad 1954) har även visat att asfaltbetong med nå-

got bättre stabilitet kan erhållas med flygaskor

än med kalkstensfiller. Bindemedelsbehovet ökade

dock 10-60 0.\o

Venkatazubramanian m fl (1973) har undersökt kryp-

förmågan hos masitx med tre olika sorters filler.

Krypningen uppmättes fram till brott. Det optimala

filler/asfaltförhållandet var 1,0, 0,425 och 1,33

för flygaska, kalkhydrat resp "guarry dust". Flyg-

aska (med spec yta 4184 cm2/g och portal 0,520)

gav mindre deformationsbenägenhet än övriga filler.

13.4 Vattenkänslighet

 

Vattenkänsligheten hos naturfiller beror främst på

förekomsten av svällande lermineral. Enligt

Schellenberg bör speciella svällningsundersökningar

göras om lerhalten i fi11er är högre än 5 vikt-%.

Lermineral finns inte i flygaska utan en eventuell

svällning beror på andra orsaker. Slyngstad (1975)

ger en översikt av testmetoder för undersökning

av vattenkänslighet (tabell 54). Asphalt Institute

(1961) har undersökt inverkan av vattenlagring på

stabilitet hos både mastix och asfaltbetong fram-

ställda med olika fi11er, bl a flygaska (jfr fig 188).

Provkroppar innehållande flgyaska hade låg stabili-

tet med samtidigt god vattenbeständighet. Vissa and-
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ra filler var mer vattenkänsliga men kunde förbätt-

ras genom förbitumensering. Zimmer (1970) nämner

att asfaltmassor innehållande flygaska har god vat-

tenbeständighet enligt "immersion-compression test".

Carpenter (1952) har också funnit att flygaska givit

asfaltmassor med mindre vattenkänlighet än några

** haturfiller.

Avnötningsförsök har gjorts i Finland med prov-

kroppar bestående av finkornig asfaltbetong innehål-

lande olika filler . Avnötningen skedde i saltvatten

med hjälp av en speciell skakapparat. Bättre resultat

erhölls med flygaska än med kalkstensfiller, men

kalkhydrat gav bäst beständighet (fig 187).

Gad (1964) reovisar försök med polsk flygaska från

stenkol. Vattenabsorptionen hos asfaltbetongen var

högre än tillåtet enligt polska anvisningar. Det

anses att flygaska för att kunna användas i asfalt-

beläggningar måste blandas med 50 % kalkstensfiller.

Stahl (1975) har funnit 2 resp 3 gånger större vat-

tenabsorption och svällning hos asfaltbetong när

tjeckisk flygaska med inte närmare redovisade egen-

skaper användes istället för kalkstensfiller.

Schellenberg (1979) har undersökt verkan av vatten

på asfaltbetong 0-8 mm. Provkroppar innehållande

flygaska visade störst svällning vid vattenlagring

(fig 190 a). Ett samband konstaterades också mellan

provkropparnas styvhet (stabilitet/flytvärde) vid

Marshallförsök och svällningen (fig 190 b). Kalk-

stensfiller gav det bästa resultatet, något som

ansågs bero på kornytornas positiva laddningar (zeta-

potential + 5 m V). Flygaska hade däremot negativa

ytladdningar (upp till 23 m V).
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Peltier (1959) hävdar att många flygaskor är lika

goda filler som kalkstensmjöl, men alkalihalten

innebär risk för dålig vidhäftning, något som kan

motverkas genom tillsats av kalkhydrat i låg halt.

Minnick och Roberts (1965) har i patentansökan

hävdat att en blandning bestående av stenmaterial,

flygaska (l-lO %), kalkhydrat (0,5-3 %) och asfalt-

bindemedel (3-8 %) ger beläggningar med mycket goda

egenskaper. Flygaskan reagerar med kalkhydrat och

bitumen genom s k "heterogen katalys". En viss vat-

tenhalt är därför till fördel. Det visas att pene-

trationen hos mastix minskar med tiden, tydligen

beroende på en kemisk reaktion. Lignitflygaska för-

modas kunna ge en likartad effekt (jfr 13.5).

Harper m fl (1965) har studerat inverkan av filler

på egenskaper hos slamförseglingar ("slurry sea1"),

bl a avnötningsmotstånd med vatten. Flygaska gav i

kombination med sand mindre avnötning än kalkstens-

filler. Med bottenslagg gav dock flygaska sämre

resultat.

13.5 Lignitflygaska som filler

Egenskaperna hos lignitflygaska har tidigare dis-

kuterats (mom 8.2.5). Tokaj (1972) har undersökt

polsk lignitflygaska som filler i asfaltbetong.

Svällning av provkropparna uppkom eftersom flygaskan

reagerar med vatten. Användningen av flygaska i

asfaltmassa anses oekonomisk pga att bindemedels-

halten måste ökas i förhållande till naturfiller.

Enligt Gad (1964) måste polsk lignitflygaska blan-

das med 80-90 vikt-% kalkstensfiller.

Tröbs och Helling (1973) har konstaterat dålig vat-

tenbeständighet hos mastix innehållande östtysk
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lignitflygaska. Däremot gav "modifierad" flygaska

(ma1d?) utmärkt resultat, bättre än kalkstens-

filler. Feller (1972) redovisar resultat med östtys-

ka filler typer, bl a lignitflygaska. Denna karakte-

riserades av dålig kornfördelning, hög halt vatten-

lösligt material och högt hålrum i packat tillstånd.

Asfaltmassor innehållande lignitflygaska ansågs få

dåliga läggningsegenskaper och vattenkänslighet.

Feller (1980) har undersökt tre lignitflygaskor i

asfaltbetong 0-8 mm. Provkropparnaa hade god vatten-

beständighet, men det befarades att flygaskans po-

rositet kunde påskynda bindemedelsåldringen. Någon

sådan effekt konstaterades dock inte vid ett accele-

rerat åldringsprov med hög temperatur. En av flyg-

askorna användes i provsträcka med bitumenstabili-

serat bärlager med gott resultat. Det anses dock

att ytterligare provsträckor behöver studeras in-

nan lignitflygaska kan normeras som filler i DDR.

Henning (1973) har undersökt två lignitflygaskor

från North Dakota, USA, som fillertillsats i asfalt-

betong. Graderinge var 0-19 mm och halten naturfil-

ler 7 %. Båda flygaskorna kunde förbättra stabili-

teten och vattenbeständigheten hos provmassorna i

_halter på 2 och 4 vikt-%. Den högre halten gav nå-

got bättre effekt och hade större verkan. Provkrop-

par innehållande sådan kalkrik flygaska visade bätt-

re vidhäftning och mindre svällning än provkrop-

par tillsatta l % kalkhydrat som vidhäftningsbe-

främjande medel. Lignitflygaska använd i så låga

halter ökade inte asfaltbehovet.
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som filler i olika
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Tabell 53. Kraven på kornfördelning hos filler i
olika länder (Slyngstad 1975)

   

 

          

VCI'Cth'OSCHt. gjcnnonvganp. jennnrr med macka..

Korngradering viddc i mikron:

1 2000 1:315 I1:212 1:90 1:63 10
3 2:1250 2:300 2:200 2:75 2:50
5 3:1000 ' 3:180 1:70
* 0: 800 0:150 0:71

Verdens- Land 5: 600
de] 6: SOU

. , 101 5 . 2 2
Amerlka 00A, AAun10 1005 95-1001 70-1009

" ASTM 100, 95-100 1 70-100;
" U.S. D09_ 100:.) 95-190/ 65-100*i

" California 100: 75-1001
" Michigan 100) 75-100' 60-15

Australia 1002 95-100u 85-100c

Europa Belgia 3 2 990100:5 q15-100?
nulgaria . 100 90-100 75-100
Ramar): 2 1! X5 9 I
England 5 100 98-100*185-100; i
Finland 100' 3 580-1005? Z
Italia 1 100 i85-100 90-1000
Nederland 100 p b. 2 75-100*
Norge 100' 90-100 ?Ro-100
Polen 1005uâ z'min. 2

_ I- 5 95-1009 80-1001 uo-so
Romanla _100 98-100 80-100?

Sovjet 100 90-100 70-100
SVCitS 6

Sverige I 1005 2 80-100 0 -2
Tsjekkoslovakil 100 90-100 1
Vest-Tyskland u 2 x 1
ast-Tyskland 100 95-100 80-100
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Tabell 54. Krav på kornfördelning och andra egen-

skaper hos filler (Slyngstad 1975)
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" AST"
" U.S.Dep.
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;2 1 I." 0'

hustralia *0,95 xc x

&L «pa Fcl{-1 0,5- _0,3 - 3
i 0,8 10,5 !

bulanrza . 3 .
D:.nr.1r*k 2 .

England 0,50

. r0,95
Finland ;
Italia 50- ;

100% ,
Nederland 0.307 1

0,51
Norge _ 1 V7 .
Polen 501 ?SOOA 2

500 i
Romanla i I
Sovjet Oaaoj I

FO,352 '
60H5* f

SVCILS ! z .
Sverige 52% , i
Tsjukkoslovnkaø ,
Vest-Tyskland i
?st-Tyskland 0,5- ä

0,8 KO,UO;
[ 1

      

 

   

1. Metodc For bestcmrelse av overflatcareal er ukjent.
2. Hetodc etter u.$.

3. Metodc ned trykk-kompr.

VTI MEDDELANDE 285



332

Tabell 55. Krav på vattenbeständighet hos filler i

 

olika länder (Slyngstad 1975)

    

Norge

Polen

Rornnia

Sovjet

Sveits

Sverige

Tsjekkoslovakia

Vest-Tyskland

øst-Tyskland

 

Verdensdcl Land Krav til vannfølsomhet

Amerika USA, AASHTO Hat. plast. indcks <14 l-
H N u n <1'

" U.S.Ucp. Mat. skal vare ikke-plastiske
" California Ingen krav
" Michigan Kat. skal ikke vise tvilsormc egenskaper

ved "Tha Water Asp. Pref. Test" eller evt.
ved The Swell Test .

Australia Ingen

Eurcpa Belgia ?iller type A: Ingen krav. Fillcrtype
B: Maks. 3 vol-Z svellinz. ans 10
vakt-S utskilt.

bulgarla krav til hydrofilitetskoeffisicnt

Danmark Ingen

Hat. skal vmre så on si uoppldselix i vann.
Fnks. 3 vol-Z svellinç. Vaks JO vvk*-2
uukilt. For Ca(0ü)2 raka 20 - 25% uppl.

Ingen

Emulperingskncf. naks. O,U0

Hydrofilitctskocf. < 1,0. Vnnnldsc w:n
LA" 0

man.: ccrcntstrv <=8Z, industriavfdll
«O,S%. Akt. min. pulver skal vwrc

hydrofobC.

Ingen

Naks. 2 vokt-Z <:0,00? mm

Fat. skal ikke vmro svellofarlir

Vannlds. man.: <=O,51 for stcintcl 0;
stoinstdv (7 hl.verksszdv)
Vannlds.nat.: < 1,02 for b1.vcrksstdv,
flyash cp slaggrcl.
Mat. skal ikke vwrc svellefarlig.
hydrofilitetskoef. < 1,0.
Stab. ettor 25 dag rs vannlagring min.
75 (60): av cpprinnelig.

 

VT I MEDDELANDE 2 8 5

 



333

   

105 Sp 5.255,1!

ÃO/no -
8 _

6 i_-

5 __

L _

3b

2 ._

104,..

8 _.

L
6 .__ - ' . . aLOV. . ., Calcanre. C. Kolksteen

5 __ / ' Chcrbon Pulvérisé:C.P:Poederkool

L / Cendres Voknües;0V:VUegas (flygaska)

/ Laitier: L: Slakken

3 _/ Porphyre: P: Porñer

[ Schiste: S: Leisteen

l
2 i _Coefficient de viscosité de Trouton du mêlonge

'1 O'Viscositeitscoêfficiênt von Trouton von het mengsel

1 T] Coefficient de viscosité de ciscillement du bitume

'i 0'Afschuivingsviscositeitscoêfficiênt vcm het bitumen

103 L 1 1 i 1 1 1. 1

 

1 2 3 L 5 5 7 8

1/r ( r : rayon moyen des' pores du filter en micron)

(r : gemiddelde street von de poriên van de vulstof in microns)

Figur 184. Mastixviskositet/bitumenviskositet som
funktion av genomsnittlig porradie hos
filler (Huet 1968)

 

VTI MEDDELANDE 2 8 5

 



 

334

     

 

    

 

         

?I ;sååå W

FW: §3? Vb'vfo+ Vf
b 1i

J' -
A

Vfo

W

11 11
a) COMPosnwon PHASES

FENMASUC

PENBlTUMEN
10 vf vm FmLER wk

ti o . LJMESTONE 625
a A KAOLHJ 383
u n FLY ASM 524
o o TRAP ROCK 55 0

\ v v KC.SAND 593
08 \_

05

9 A

V

0.4 9 , L
' I

.4.i .I
- I

v, Vfo
i ' .

02

0 l l i I 1 L 1 l l

0 20 40 & mn
b) wwm%w

Figur 185. a) Hälrum och faser i mastix, b) penetra-

 

tion av mastix som funktion av fillerkon-
centration (Vf) och b) total "fast" volym

(filler + bundet bitumen Vfa) enligt
Heukelom (1966))
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Figur l86. Resultat av provningar med olika filler

 

(Suss 1974)
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Figur l87. Dragprov med mastix innehållande optimal
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