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RESTPRODUKTER FRÅN GRUVINDUSTRIN SOM

VÄGBYGGNADSMATERITAL

Curt Wichmann

1:e fo ing

Statens väg- och trafikinstitut

Inledning

Det faller årligen stora mängder restmaterial från vår svenska

gruvindustri. I den debatt som hittills har förts har man ropat

efter användningsområden för detta material. Jag vill i detta

inlägg belysa problemen i samband med detta material och redo-

göra för några inledande försök som utförts vid VTI på rest-

material från gruvindustrin. Resultaten är än så länge knapp-

händiga och små, men borde bana väg för fortsatta undersökningar.

Genom den inventering som gruvforskningen gjort på fallande

sten från gruvindustrin i Sverige (1974) har man konstaterat att

följande typ och mängder produceras:

 
Mängd lagrat Ärligen fallande

 

Produktsektor mängd

, m ton m ton

Jarnma Ims - Tillredn 224 25

gruvor Sovring

Anrik- 65 9,6
nings -
sand

Sulfidmaims- Anrik- 57 7,9
gruvor nings-

sand

Karbonat- 1 ,1
bergarter
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Det mesta av det användbara materialet produceras i Norr- och

Västerbotten. Enbart ca 5 % av det producerade materialet kom-

mer till användning och då främst tillrednings- och sovrings-

berg från mellansverige och enbart undantagsvis från norra

Sverige. Det mellansvenska tillredningsberget har dock en

välutvecklad marknad för avsättning.

Tillredningsberg från befintliga gruvor i Sverige har prövats

hos VTI som vägmaterial i flera år. Vanligtvis är materialet

prima om inte lokala omvandlingar har förändrat och försvagat

ingående mineral. Man bör dock vara observant på sulfidinne-

hållet i berget. Anrikningssanden har undersökts vid ett fler-

tal sammanhang med avseende på möjligheter för användning i

väg- eller byggnadskonstruktioner. I gruvor som bryter med

återfyllnad (s k igensättningsbrytning) används vanligtvis den

grövre delen till återfyllnad, varför en mycket finkornig del

blir kvar. Zinkgruvan i Ämmeberg använder ca 70 % av sin produ-

cerade anrikningssand till återfyllnad och får en mycket fin-

kornig rest kvar, som i ett tidigare arbete har testats för olika

användningsområden. Tyvärr verkar materialet ha små möjligheter

att kunna användas vidare.

En mindre försöksserie i syfte att stabilisera anrikningssand

har utförts av VTI. Vi har tagit ut sand från Kantorps järnmalms-

gruvor i Södermanland. Materialet varierar kraftigt i kornkurv-

sammansättning men vanligtvis är det sandigt-moigt. Vissa av pro-

verna är måttligt tjälfarliga jordarter, medan andra är helt

acceptabla för vägändamål. Vi stabiliserade proven med 10 %

slaggbindemedel från SSAB, Oxelösund, 1 % kalk från Cementa,

Köping, och varierande vattenkvot mellan 5 och 15 %. Tryckhåll-

fastheter var ca 5 MPa vid 10 % vattenkvot och 28 dygns lagring

vid + 20% i fuktrum. Enligt byggnadsanvisningar för vägbyggna-

tion (BYA) ska cementstabiliseringen ha tryckhållfasthet 5 MPa

efter 7 dygn men försök gjorda vid VTI antyder att stabilisering
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med hyttsand av finkornigt, icke tjälfarligt material klarar be-

lastning vid lägre värden, d v s man behöver inte vänta i en må-

nad innan man belastar vägen.

De prover vi utförde på anrikningssand från Kantorp visar på låg

skrymdensitet, vilket kommer sig av den ensartade graderingen av

sanden. Kunde man erhålla en mer välgraderad kurva, antingen genom

tillförsel av material eller bättre homogenisering av befintligt

material, i täkten skulle troligtvis tryckhållfastheten öka.

Kantorp har ett intressant läge med nära till både kalk- och

hyttsandsproducenter. Vidare ligger den gamla gruvan i ett område

med ett tätt vägnät och flera planerade vägbyggen i närheten. Enda

nackdelen kan vara att tillgången på åsgrus är tämligen gott i om-

rådet, men om vi vill spara våra rullstensåsar är detta ett utmärkt

tillfälle att finna ett ersättningsmaterial.

För att nu gå över till ett annat område så vill jag slå ett slag

för en resurs som är illa utnyttjad i Sverige.

Vid alla våra gamla gruvor i Sverige som använder sig av handsovring

finns idag stora mängder med prima ballastmaterial. Följande bilder

visar hur materialet är bevarat runt våra gamla gruvor i Östergötland.

Vid alla våra gamla gruvor i Sverige som använde sig av handsov-

ring finns idag stora mängder med prima ballastmaterial.

Jag har gjort en mindre inventering av tillgångarna i Östergötland:
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Styrke- Densi- Slip- K ton

 
Lokal Ma lmtyp grad tet tal varp Anmärkning

Natorp Fe, skarnig 1 varpen är använd

till vägbygge

Arvidsberg Cu, leptit 7/5 rostig

Petängen Fe, skarnig margi- mårga små gruv-

nellt hå

Gruvängen Fe, skarnig 1 3,11 166 100 4 olika högar

Malmstorp Fe, skarnig > 3 2,81 134 25 kulturomrade

Glan Kalksten > 3 2 , 14 75

Bersbo Cu, Zu, 100 hogt svavel-

skarnig innehal l

Mormors- Cu, Fe, 1§ varpen anvands

gruvan skarnig f n till vag-

material

Gronhogs- ZU, Cu, 30 kompakt Zu-malm

gruvan skarnig

 

Manga av varpmaterialen kan inte utnyttjas p g a kulturskyddet, malim-

forande med mineral som senare blivit intressant eller ligger sia till

att transporter blir for dyra. Men vissa kan vara intressanta, som

t ex Gruvangen eller Mormorsgruvan.

Ett verkligt svarfangat problem ar svavelhalten i materialet, som

kan bilda fri svavelsyra, losa ut tungmetaller i recipienterna

eller fororsaka skada pa betong- och stalkonstruktioner. Enligt er-

farenheter fran andra har vi kunnat konstatera att den lilla bakte-

rien Thiobacillus Ferroxdans bryter ner sulfidmineral till svavel-

syra. Men om berggrunden samtidigt innehaller buffrande kalkspat ute-

blir syraproduktionen och likasa korrosionen. Det blir istallet

"rostutfallningar" runt omradet.

VTI har provat en metod for undersokning om stenmaterial kan

producera fri svavelsyra.
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Genom att först ta reda på svavelhalten vet vi om fri svavelsyra

kan produceras och om den lilla bakterien kan trivas. Därefter

titrerar vi provet och ser hur mycket kalk som finns. Till sist

odlar vi bakterierna i stenmaterialet och ser då om fri svavelsyra

produceras.

Vi har redan prövat flera material som kan tänkas bli aktuella som

vägmaterial.

Här följer en lista över några resultat från våra försök.

 

 

teoretiskt

S-halt syraöver- Bakteriell svavelsyra-

skott produktion

Arv idsberg 1,2 ja ja

Bersbo 1,4 ja ja

Grönhögsgruvan 16 , 7 ja ja

Rakkeljaur 16,6 ja

Mormorsgruvan 1,2 ja nej

Sätra 16 ,8 ja ja

Kramsta 0 ,4 ja ja

Trollhättan, slagg 0 ,4 ja ja

Masugnsslagg, SSAB 0,9 nej nej

Vassijaur, vägmtrl 2 ,9 ja nej

 

Av detta resultat kan man dra slutsatsen att många av de svavelkis-

förande bergarterna inte nödvändigtvis behöver utgöra ett hot mot

miljön runt vägen. Det är naturligtvis många parametrar som måste

samverka positivt för att någon utlakning av svavelkisen ska ske.

Parametrar som fukthalt, temperatur och pH på genomströmmande vat-

ten i omgivningen är viktiga. Det är nämligen först vid pH © 4 som

den bakteriella neddelningen startar. Det kan vara ett surt regn

som startar urlakningen. Lakningen kan också starta mycket lokalt
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varvid det också produceras vatten med lågt pH (% 4) som sedan

successivt utökar det urlakade området.

Men försöket är så utfört att om bakterierna kan producera fri

svavelsyra och om kalkhalten är tillräckligt låg, så ger denna

metod utslag för farliga vägbyggnadsmaterial.

vi har också låtit svavelhaltigt material ligga i vattenbad

under 100 % relativ luftfuktighet och 50%C. Efter kort tid fälls

rost ut och Ph sjunker. Om man samtidigt lägger ned plåtbitar i

badet kan man få dessa att rosta om förutsättningarna är gynn-

samma. pH, rosttypsangrepp och vissa joner undersöks och får ligga

till grund för en bedömning.

Jag vill med detta föredrag belysa den potential som finns i våra

gamla gruvors restprodukter. Det har tidigare visats vilka enorma

mängder som finns, men jag vill samtidigt understryka den bitvis

goda kvalitén. Dock vill jag höja ett pekfinger för de svavelkis-,

förande varpmaterialen. Vi ska inte överdriva risken för utlakning

i recipienterna, men jag kan här visa på två möjliga metoder att

undersöka farligheten.






