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P Höbeda/SP

Masugnsslagg och flygaska som stabiliseringsmedel - erfaren-

heter i Sverige

Sammanfattning 

Sandiga material har stabiliserats genom verkblandning med

bindemedel baserade på antingen hyttsand eller flygaska och

använts som bärlager vid förstärkning av grusvägar. Goda re-

sultat har erhållits med kalkaktiverad, malen hyttsand. Till-

satser av restgips eller alkalisalter kan ge ökad hållfast-

het och i vissa fall även motverka den för denna bindemedels-

typ starka retarderande inverkan av humusföroreningar.

Bindemedel, bestående av flygaska-kalk, binder mycket lång-

samt, särskilt vid låga temperaturer, men hållfasthetsut-

vecklingen kan påskyndas genom inblandning av aktiverings-

medel. Olika flygaskor påverkas dock på olika sätt. Kalcium-

klorid har tillsatts vid provvägsförsök för att öka korttids-

hållfastheten. Flygaska, blandad med cement, kan ge goda re-

sultat p g a att flygaskan, som inte behöver vara av betong-

kvalitet, verkar både som filler och som bindemedelskompon-

ent. Vid alltför ringa cementkvot kan dock frostbeständighet-

en bli dålig.

Laboratorieförsök har visat att andra, deponerade restprodukt-

er som silica, virvelbäddsaska från hushållsavfall, "bypass"

från cementindustri m m kan användas som bindemedelstillsats-

er .

Laborat orie- och vägprovningar diskuteras. Stabiliteten hos

obundet material samt hållfastheten och frostbeständigheten

hos provkroppar av bundet material bör provas. Hållfasthets-

och bärighetsutvecklingen hos materialen i provsträckorna har

undersökts genom kärnborrningar och mätningar av lagermodul

med fallvikt (tvåpunktsmätning) . God överensstämmelse har

konstaterats mellan resultaten från laboratorie- och fältmät-

ningarna. Lagermodulerna från fallviktsmätning tenderar att

bli låga, något som sannolikt delvis beror på askans fjädran-

de egenskaper.

Vid utläggning av sandiga material, innehållande långsamt rea-

gerande bindemedel, måste hänsyn tagas till stabiliteten hos

obundet material. Utlagt material skall effektivt skyddas mot

uttorkning för att motverka krympsprickor. Tvärgående reflex-

ionssprickor har uppkommit i varierande omfattning i prov-

sträckorna. Provsträckorna har legat på undergrunder med ringa

tjälfarlighet varför problem med ojämn tjällyftning inte före-

kommit .
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1. INLEDNING

Vid förstärkning av grusvägar används i viss omfattning verk-

blandade cementstabiliseringar som bärlager. Beläggningen ut-

görs i regel av Y1G eller oljegrus. De senaste åren har så-

dana vägförstärkningar huvudsakligen utförts av vägförvalt-

ningarna i Västerbotten(AC) och Älvsborgs (P) län. Även inte

normenliga svårutnyttjade material kan efter stabilisering

användas som basmaterial. Sand finns t ex i överskott inom

stora delar av landet, både i form av naturliga avlagringar

och avskiljningsprodukter från gruskrossning. Även stenmjöl

från bergkrossning kan med fördel användas. Sådana välgrader-

ade, skarpkantiga basmaterial ger särskilt goda resultat.

Det är även möjligt att i stället för cement använda sig av

bindemedel, baserade på restprodukter, något som ofta kan ge

förbättrad ekonomi. I Frankrike används t ex vid sådan sta-

bilisering bindemedel bestående av masugnsslagg, aktiverad

med kalk eller alkali-gips, men också flygaska från koleld-

ning, tillsatt kalk, kalk-gips eller cement. Flygaska-kalk-

bindemedel har även fått en tämligen stor användning i vissa

delstater av USA. En restprodukt som flygaska får dock ofta

tillsättas i tämligen höga kvoter vid stabilisering vilket

innebär att långa transporter inte är möjliga av kostnadsskäl.

VTI har på uppdrag av vägverket undersökt lämpligheten av rest-

produkter som bindemedel i kombination med cement och kalk

både i laboratorie- och fältförsök. Provvägar har byggts i

samband med förstärkning av grusvägar men erfarenheterna kan

även tillämpas i samband med förstärkning av belagda vägar

eller t o m vid nybyggnad.

2. MASUGNSSLAGG SOM BINDEMEDEL

Endast vattenkyld, granulerad slagg (hyttsand) är lämplig som

bindemedel. Även om slaggen räknas som ett hydrauliskt (dvs

självbindande) bindemedel, behövs aktivering genom en ringa

kalk-, sulfat- eller alkalitillsats särskilt för att erhålla

tillräcklig korttidshållfasthet. I början på 1970-talet, in-

troducerades slaggbaserade bindemedel på den svenska markna-

den av Merox vid Oxelösunds järnverk. Ett utläggningsfärdigt

material, Merolit, består av kristallin slagg (hyttsten) som

är stabiliserad med kalkaktiverad hyttsand. Denna produkt är

främst avsedd att ersätta BG-lager och tål av kostnadsskäl

ej alltför långa transporter från järnverket. Samtidigt lan-

serades dock ett bindemedel, avsett att blandas med lämpliga

lokala naturmedel till s k Meromix.

Goda resultat erhölls med Merolit, som ej behandlas närmare

i detta sammanhang. Hyttstenen, som är alkaliskt ytreaktiva

fungerade bra kemiskt ihop med hyttsanden. Resultaten blev

däremot inte så goda med Meromix beroende på de i Sverige van-

ligtvisa "sura" (kvarts- och fältspatrika) naturmaterialen,

som ibland även kan vara humusförorenade. Enligt utländska
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erfarenheter är också kalksten, som liksom hyttsten är "bas-

isk", särskilt lämpad som basmaterial vid stabilisering. Den

hyttsand som i början användes var också omald och hade en

svag bindförmåga p g a den ringa specifika ytan. Vid utlägg-

ning måste därför eftersträvas att i möjligaste mån pulveri-

sera hyttsandkornen genom en intensiv vältning, något som

kan vara svårt, t ex på svagt underlag. I Frankrike klassi-

ficeras hyttsand med avseende på spec. yta och krossnings-

barhet genom ett s k 4 -värde. Svensk hyttsand har inte gett

så bra värden och kvaliteten verkar ha försämrats de senaste

åren av metallurgiska orsaker.

Meromix framställdes alternativt genom mark- och verkbland-

ning. Bättre resultat erhölls i regel enligt den senare tekni-

ken, men provtagningar från vägar gav dock borrkärnor med

låga hållfastheter. Frystöväxlingsförsök visade även dålig

frostbeständighet. Vägskador i form av krackeleringar konsta-

terades dar vatten kunnat infiltrera bärlagret. Erfarenheter-

na av de första slaggstabiliseringarna har sammanfattats i

VTI Meddelande 194 och Särtryck 77.

Bindförmågan hos hyttsand kan väsentligen ökas genom finmal-

ning. I Frankrike har man börjat förbättra hyttsand med dåli-

gå egenskaper genom förkrossning till en finmaterialhalt

(©0,074 mm) på 10-12%. Detta bindemedel tål viss lagring i

upplag och inblandas i fuktigt tillstånd. Denna teknik har in-

te använts i Sverige utan hyttsanden har blivit mald ungefärli-

gen till cementfinlek. Den kan därför tillsättas i ganska låga

halter och fraktas längre sträckor i bulkbil. Ca 10% kalk har

för aktivering antigen levererats inblandad i bindemedlet el-

ler också tillförts blandningsverket från en speciell kalksilo.

Laboratorieundersökningar visade att material, stabiliserat

med finmalen hyttsand, kan binda till hög hållfasthet. Ett

provvägsförsök gjordes i augusti 1980 vid Hissjö, nära Umeå,

i samband med pågående förstärkning av väg 363 med ett 15 cm

tjockt cementstabiliserat bärlager (figur 1). Förutom slagg-

bindemedel, användes även flygaska-kalkbindemedel, som dock

diskuteras i avsnitt 3. Basmaterialet utgjordes av sandigt

grus, uppsorterat i två fraktioner och vid försöket tillsattes

olika halt av fraktion 16-32 mm. Ganska höga bindemedelskvot-

er (10% hyttsand + 1% kalk) användes, delvis beroende på brist-

ande erfarenheter men också på att det använda kontinuerligt

arbetade stabiliseringsverket vid den tiden inte medgav till-

räckligt noggrann kontroll av bindemedelsdoseringen. En prov-

sträcka gjordes även med 13% malen hyttsand utan kalktill-

sats eftersom brist uppstod på det separat tillförda kalk-

hydratet. Materialet i provsträcka 1 kom att innehålla allt-

för mycket vatten och kunde inte packas genom vibrering och

spårbildning uppkom av trafik. Det fick dock tämligen snabbt

tillräcklig hållfasthet. Oljegrus användes även som slut-

giltigt slitlager. Provvägen har beskrivits i VTI Meddelande

286 .
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Fuguri langdprolil over provvag, Missjo 1980. Genomsnittliga sammansatitningar

hos provstrackor konstaterade vid verkblandning.

Provstrackorna undersoktes genom provborrningar och tvapunkts-

matningar av lagermodul med fallvikt, jfr avsnitt 5.2. Materi-

alen i de kalkaktiverade strackorna 1 och 2 band snabbt, det

oaktiverade materialet i striacka 3 daremot langsamt men kon-

tinuerligt och har efter 2 ar t o m den hogsta lagermodulen

(figur 2). De tva forstniamnda strackorna, som tidigare upp-

natt mycket hoga barighetsvarden, visar daremot, enligt host-

matningen 1982, en nedgang av lagermodulerna. Senare undersok-

ningar far klarlagga om det ar fraga om en bestaende material-

forsvagning, t ex beroende pa uppsprickning av "Overstarka'"

material. De slaggstabiliserade strackorna har dock betydligt

hogre barighetsvarden an produktionsutford cementstabiliser-

ing.
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Fig.2 Utveckling av lagermoduler från fallviktsmätningar,
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Fig.3 Utveckling av medeltryckhallfasthet, (enligt VV.s metod) pa
borrkarnor fran prov-och referensstrackan som funktion
av tiden Provvagen Sollebrumn 1980

Frystovaxlingforsok pa provkroppar har visat att materialen

har god bestiandighet efter tillriackliqg bindning men ocksa en

betydande aterlakningsformaga. Provkroppar, som efter sonder-

tryckning sammanfogats och lagrats i fuktrum har namligen

haft god bindning efter fornyad provtryckning. Aterlaknings-

formagan torde dock avtaga med tiden.

De slaggstabiliserande strackorna ar oskadade med undantag

av nagra tvargaende sprickor, som den forsta vintern tringt

upp genom oljegruset. Med ett undantag finns dessa i Over-

gangarna mellan provstrackorna.
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En 100 m lång provsträcka med bärlager bestående av slagg-

stabiliserad sandavskiljningsprodukt 0-8 mm har i juni 1981

utförts på väg 1042 nära Sollebrunn, P-län, som vid tidigare

provväg i samband med förstärkning av grusväg genom cement-

stabilisering. Samma cementstabiliseringsverk användes som

tidigare i AC-län. Ca 9% slaggbindemedel tillsattes. Lager-

tjockleken var 15 cm och beläggningen utgjordes av Y1G.

Mycket höga hållfastheter och bärighetsvärden konstaterades

(fig. 3) . Resultatet av fallviktsmätningar visar dock oregel-

bundenheter, möjligen beroende på att olika utrustningar har

använts.

Tvärgående sprickor uppkom dock kort tid efter utförandet,

troligen beroende på uttorkning, förorsakad av den torra

väderleken (figur 4). Asfaltlösningen, som användes för för-

segling, blev ojämnt spriden. Slitlagret utlades först några

veckor efter bärlagret och har ej kunnat förhindra uttorkning.

Ytterligare sprickor har senare uppstått speciellt vintertid

(figur 4) . Den anslutande, produktionsutförda cementstabili-

seringen (cementkvot 6%) har lägre hållfasthet och bärighet;

förutom tätt med tvärgående sprickor finns även längsgående

sprickor.

En provväg byggdes 1982 med cementstabiliserat bärlager vid

Gärdhem, P-län, med malet slaggbindemedel men dessutom binde-

medel innehållande flygaska och cement (jfr fig. 5). Basmateri-

alet utgjordes av samma sandavskiljningsprodukt som året innan

vid Sollebrunnprovvägen. En låg halt naturligt finmaterial

tillsattes som "filler". På grundval av tidigare erfarenheter

utfördes slaggprovsträckor innehållande material med binde-

medelskvoterna 4, 6 och 8%. Noggrann kontroll av bindemedels-

kvoten var nu möjlig i stabiliseringsverket. Eftersom labora-

torieförsök visat att gipsinblandning avsevärt kan öka håll-

fastheten hos kalkaktiverat slaggbindemedel, utfördes även

provsträckor med nämnda bindemedelskvoter, men dessutom till-

satta 0,5, 0,75 och 1,0% restgips. Provsträckorna med flyg-
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FIGUR 5

Sammansättningen hos provsträckor i provvägen

Gärdhem 1982. Lagertjocklek 15 cm och Y1iG -

slitlager.
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aska-cement behandlas i avsnitt 3. Lagertjockleken var som

tidigare 15 cm och Y1G användes som slitlager.

Dålig stabilitet konstaterades vid utläggning av material

med 4% bindemedelskvot. Problemen förvärrades av nederbörd

och eftersom svårigheter uppstod för trafiken förstärktes

följande dag provsträcka nr 3 med 10 cm material innehåll-

ande 88% bindemedel. Provsträcka 4, som förutom 4% slaggbinde-

medel även innehåller 0 ,5% gips, hade däremot fått en viss

bindning och behövde inte åtgärdas. Senare gjordes CBR-för-

sök i laboratoriet med blandningar av obundet material var-

vid stora skillnader konstaterades beroende på den olika

fillerverkan som bindemedlet utövat. CBR-vardet var 39 vid

den lägsta bindemedelskvoten och 97 vid den högsta (fig 6) .

Provkroppar som instampades i samband med utförandet av prov-

sträckorna och som lagrats upp till 180 dygn visar en kontinu-

erlig hållfasthetstillväxt för flygaska-cementstabilisering-

ar. Slaggstabiliserat material visar hållfasthetstillväxt upp

till 90 dygn, 180 dygnsvärdena är dock varierande, antingen

sker tillväxt eller nedsättning (provsträcka 7) av hållfast-

heten.

De första undersökningarna av provsträckorna, gjorda hösten

1982, visar god bärighetstillväxt. (fig 8) Resultaten förbätt-

ras såväl med ökad bindemedelskvot som gipstillsats. Enligt

preliminär bedömning behöver inte bindemedelskvoten vid slagg-

stabilisering ökas i jämförelse med vad som användes vid

cementstabilisering; detta gäller om även gips tillsättes.

Inga sprickor har hittills kunnat observeras i någon av prov-

sträckorna. Till skillnad från den tidigare provsträckan vid

Sollebrunn, utförd med samma basmaterial, utsattes inte ma-

terialen för varmt och torrt väderlek efter utläggningen och

Y1G-beläggningen utfördes redan efter några dagar. Inverkan

av låga vintertemperaturer på sprickbildningen har ännu inte

kunnat studeras.
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Fig.6 CBR-värden for obundna materialblandningar till provvägen Gärdhem 1982
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Fig 7 Utveckling av lagermoduler fran fallviktsmatningar,
provvagen Gardhem, 1982. Forstarkt provstracka 3

redovisas ej.

VTI har i augusti 1982 medverkat med forforsok och viss materi-

alkontroll vid produktionsutford slaggstabilisering pa vag

626, Kareby-Rommehed. Forforsoken visade att bindningen retard-

eras av humus i basmaterialet, en sandavskiljningsprodukt

0-8 mm. 7-@ygnshallfastheten gick inte att mata, daremot blev

28 och 90-d@ygnshallfasthetena hoga. Korttidshallfastheten

kunde i viss man forbattras genom fordubbling av kalkkvoten

eller tillsats av 18% kalciumklorid, men battre resultat er-

holls genom inblandning av antingen restgips eller kalium-,

sulfat. En del resultat framgar av figur 9. Kaliumsulfatet

verkade även i så låg halt som 0,3% och användes som tillsats-

medel vid verkblandningen, som gjordes i ett något modifierat

oljegrusverk. Det stabiliserade lagret, som utlades i endast

10 cm lagertjocklek, var svårt att packa med 5 tons vibrerande

vält. Senare laboratorieförsök har visat att kravet på kort-

tidshållfasthet i detta fall lättare hade kunnat uppfyllas

med cementbindemedel.
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Fig. 8 Tryckhållfasthet som funktion av lagringstid (+20C), provkroppar
instampade i samband med utläggning. Provvagen Gardhem, 1982
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Fig.9 Förprovningar av sandavskiljningsprodukt,

Kungalv

F n pågår förprovningar av material för stabilisering av väg

1175, Östergötlands län planerad till maj 1983. Basmaterialet

utgörs av en naturlig sandavlagring som är humus-förorenad.

De tillsatsmedel, som i föregående fall varit effektiva, ut-

övar mindre verkan. Även 28 och 90-dygnshållfastheterna är

låga men hållfasthetstillväxt sker. Gipstillsats ger viss

hållfasthetsökning. Bättre korttidshållfasthet har erhållits

vid jämförande provningar med portland cementbindemedel. En

ringa gipstillsats kan ge hållfasthetsökning även med cement,

medan i sammanhanget rekommenderad kalciumklorid är tämligen

verkningslös. Risk finns dock för svällning och sprickbild-

ning med gips. Olika prov av basmaterialet har också gett

varierande resultat, tydligen beroende på variationer i humus-

halt. Anmärkningsvärt är dock att 28-dygnshållfastheten med

portlandcement inte blivit högre än 7-dygnshållfastheten.

Försök har påbörjats också med modifierat portlandcement och

blandcement enligt Statliga Cementbestämmelser, utgåva 2 (1982) .

Många sekundära naturmaterial som sand och morän är humusför-

orenade. Det är därför angeläget att bättre kunskap skaffas

om verkan av organiska föroreningar och att relevanta bedömn-

ingsmetoder utvecklas, likaså verksamma åtgärder att eliminera

den på bindningen retarderande effekten. Den kolometriska be-

dömningen i natronlutlösning enligt Svenska Cementföreningen

gav, exempelvis, i det förra fallet (sandavskiljningsprodukt)

klass 3-4, i det senare (naturlig sandavlagring) däremot klass

2-3 trots särskilt på slaggbindemedel betydligt starkare verk-

ande humus. Försök bör i sådana fall tills vidare göras med

olika bindemedel för att utröna vilket som påverkas minst av

föroreningen.
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3. FLYGASKA

Till skillnad från hyttsand, som klassificeras som ett hydra-

uliskt bindemedel, utgör flygaska från kolpulvereldning en

puzzolan,dvs, den behöver ganska hög kalktillsats för att kunna

binda. även cement kan vid stabilisering användas i kombina-

tion med flygaska eftersom kalk frigörs vid cementets hydra-

tisering och reagerar med denna. Nämnas bör också att det

utomlands finns kalkrika flygaskor som är hydrauliska och

direkt kan användas för stabilisering. Dessa härstammar dock

från lokala, lägre kolkvaliteter som ej exporteras.

Koleldning har aktualiserats i Sverige först på senare år.

Kvantiteterna flygaska är än så länge begränsade men förväntas

öka med stigande kolanvändning. När VTI år 1980 påbörjade för-

sök med det s k Kol-Hälsa-Miljöprojektet togs således aska

från Danmark. Senare har även svenska flygaskor av olika

kvaliteter undersökts (VTI Meddelande 296) .

De första försöken gjordes med flygaska-kalkbindemedel efter-

som största erfarenheten av detta finns utomlands. Långsam

hållfasthetstillväxt konstaterades, vid välgraderat material

erhölls bäst hållfasthet med 10-12% flygaska och 3% kalk.

Hållfasthetstillväxten kunde dock ofta förbättras genom till-

satser, t ex 1% kalciumklorid, restgips eller natriumsilikat.

Ett prov av kalkrik, s k "bypass", som deponeras vid cement-

fabrik har som ersättning för kalk t o m givit bättre result-

at än denna sannolikt beroende på innehållet av aktiverande

alkalier. Olika flygaskor påverkas dock på skilda sätt av till-

satser, varför förprovningar alltid måste göras. Flygaska med

låg glödgningsförlust har inte gett bättre resultat än flyg-

askor med högre restkolhalt. Bindningsförloppet är vid puzzo0-

laniska bindemedel mer beroende av temperaturen än vid hy-

drauliska bindemedel, något som innebär att större försiktig-

het med utläggning sent på året bör iakttagas.

Provvägen Hissjö 1980 innehåller som tidigare nämnts, prov-

sträckor med flygaska-kalkbundna bärlager (dansk flygaska resp

kalkhydrat) , jfr figur 1. Eftersom bindemedlet vid förförsök-

en visade långsam och opålitlig bindning utfördes även prov-

sträckor, där 1% kalciumklorid, som vid laboratorieförsök gett

goda resultat, tillsattes som aktiveringsmedel. P g a svårig-

heter att tillföra flygaskan vid blandningen, men också p g a

försök att anpassa kvoten efter basmaterialets gradering, kom

kvoten flygaska att variera mellan 12 och 16% samt kalkkvoten

mellan 3 och 4%. Väderleken var mycket dålig vid utläggningen

av dessa material och det var svårt att undvika vattenmättning.

Spårbildning uppkom av trafik och fick justeras med oljegrus

som också användes som slitlager.

Provsträckorna har följts upp genom fallviktsmätningar (figur

2) och provborrningar. Material innehållande flygaska får

dock vissa fjädrande egenskaper vilket resulterar i ganska

låga lagermoduler i jämförelse med slaggstabiliseringar. Mater-

ial, stabiliserade med flygaska-kalkbindemedel, band långsamt

såsom vid laboratorieförsöken. Den kyliga väderleken efter
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utläggningen hade även en ogynnsam verkan. Kalciumklorid-

aktiverat material reagerade däremot snabbare; borrkärnor

kunde följande vår uttagas endast från dessa provsträckor.

Icke aktiverat material band dock kontinuerligt under som-

marförhållanden och har efter 2 år t o m det bästa bärighets-

värdet. Utländska långtidsuppföljningar av flygaska-kalk-

stabiliseringar har också visat att materialen kan öka i

hållfasthet under ett flertal år (jfr VTI Meddelande 285) .

Enligt den senaste fallviktsmätningen hösten 1982 har lager-

modulerna sjunkit för de kalciumkloridaktiverade materialen.

Förnyade mätningar får visa om det är fråga om en material-

försämring som t ex beror på uppsprickning. Det kan knappast

vara fråga om sönderfrysning efter så lång tid, någon ned-

sättning av lagermodulen har inte heller konstaterats vid

vårmätningen 1982.

Frystöväxlingsförsök med provkroppar har visat att frost-

beständigheten är dålig efter 1 månads lagring, men tillfred-

ställande efter 3 månader (jfr mom 5.1). Söndertryckta prov-

kroppar visade återläkningsförmåga såsom för slaggstabili-

serat material.

Några tvärgående sprickor har den andra vintern kommit fram

i oljegruset. Skador framför infart till grusgrop har varit

lokaliserade till oljegruset medan stabiliseringen under vis-

at sig bunden.

Den relativt höga kvoten långsamt reagerande bindemedel är till

nackdel vid flygaska-kalkstabilisering, särskilt vid basmateri-

al med dålig gradering. Det obundna materialet är vatten-

känsligt och kan deformeras av trafiken. Aktivering kan vara

nödvändig. Gipstillsats har utomlands använts med framgång,

särskilt vid basmaterial med dålig gradering. Flygaska-cem-

ent ger en snabb bindning, sluthållfastheten kan dock bli

sämre än med kalk p g a der mer begränsade mängd kalk som er-

hålls när cement hydratiserar. Både cement och kalk kan till-

sättas samtidigt för tillfredsställande såväl kort- som lång-

tidshållfasthet. Även kombinationen flygaska-slaggbindemedel

utgör ett alternativ.

Provvägen Gärdhem 1982 innehåller provsträckor med bärlager,

stabiliserade med flygaska-cement och flygaska-slaggbindemedel

(figur 5) . Den använda flygaskan utgjordes av deponerat, fukt-

igt material, som vid verkblandningen tillsattes från sten-

materialficka. Förförsöken visade tillfredställande höga

tryckhållfastheter redan vid så låga cementkvoter som 2-3%.

Förförsök gjordes inte med flygaska-slaggbindemedel utan den

inte planerade provsträckan 8 utfördes av överblivna binde-

medelskomponenter. Provsträckorna byggdes under gynnsamma

väderleksförhållanden och tålde den genast påsläppta trafiken.

CBR-bestämningar visade också att basmaterial, tillsatt flyg-

aska, har mycket höga värden vid utläggningsvattenkvot, jfr

fig 6. Vid vattenmättning kan dock stabilitetsproblem uppstå.
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Hållfasthetsutvecklingen hos de flygaska-cementstabiliserade

materialen i provsträckorna är sämre än enligt förprovningen

(figur 8) . Detta beror främst på att den i förväg till bland-

ningsverket transporterade flygaskan (1 lastbil med släp)

legat oskyddad och vattenmättats av stark nederbörd. Flyg-

askan tenderade att bilda upp till några cm stora bollar i det

utlagda och vältade materialet.

Lagermodulerna är tämligen låga på provsträckor innehållande

flygaska-cement (figur 7); detta beror dock delvis på flyg-

askans fjädrande egenskaper vid stötbelastningen. Flygaska

utan basmaterial är svår att packa, standard och modifierad

laboratorieinstampning kan t ex ge samma resultat. Slagg-

stabiliserade sträckor har dubbelt så höga lagermoduler vid

jämförbara tryckhållfastheter (jfr figurer 7 och 8) .

Frystöväxlingsförsök, gjorda på provkroppar som instampats i

samband med utläggningen visade att material innehållande 2%

cement och 10% flygaska hade otillfredsställande frostbestän-

dighet efter tre månaders lagring, däremot var de övriga sam-

mansättningarna beständiga.

4. ÖVRIGA RESTPRODUKTER

Laboratorieförsök har även gjorts med andra restprodukter av

olika ursprung (VTI Meddelande 286). Koleldning sker i mindre

anläggningar på Wanderrost eller också på virvelbädd, varvid

flygaskor av speciella typer bildas vid sidan av grovkornig-

are restprodukter. Ett prov av flygaska från Wanderrost vis-

ade ingen bindning med kalk, ett prov av flygaska från s k

cirkulerande virvelbädd, däremot bindning trots en glödgnings-

förlust (ung. restkolhalt) på ca 50%. Några generella slut-

satser är dock inte möjliga av dessa begränsade försök.

Avsvavlingsprodukter från rening av rökgaser enligt halvtorra

eller torra metoder kommer att bildas i stora mängder vid fram-

tida koleldning. Det första kolvärmeverket med rökgasrening

har just startat och det är sannolikt att större framtida

värme- och elkraftverk förses med sådan anordning. Den fin-

korninga avsvavlingsprodukten innehåller huvudsakligen kalcium-

sulfit och kalciumsulfat men ofta även något fri kalk, något

som innebär att en blandning, innehållande även flygaska kan

ha bindande egenskaper. Risk för svällning föreligger dock

vid bindemedel rika på kalciumsulfat och kalciumsulfit.

De lIOvade resultaten med flygaska i kombination med "bypass-

damm" från cementindustrin har redan omnämnts. En annan rest-

produkt, som kan innehålla fri kalk är förbrukat bäddmaterial

från virvelbädd - såvida kalksten används i bädden. Risk finns

dock för svällningsreaktioner vid stabilisering med sulfatrika

produkter.
Prov av flygaska från förbränning av hushållsavfall har vis-

at viss bindande förmåga t o m utan kalktillsats. Den under-

sökta askan är dock kalkrik eftersom kalkpulver injekteras

vid förbränningen för rökgasrening.
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Silica från metallurgisk industri används som betongtillsats

men vissa alltför orena kvaliteter har hittills deponerats,

visserligen i begränsade kvantiteter. En sådan produkt har

undersökts och det framgick att detta mycket fina, högaktiva

puzzolan ger mycket stark bindning med kalk alternativt med

"bypass". Silica tillsättes vid stabilisering i lägre kvot

än flygaska från kolpulvereldning. I Norge har silica med

framgång tillsatts vid cementstabilisering.

5. PROVNING AV STABITLISERADE MAÄATERTAL

5.1 Laboratorieförsök

Noggranna förprovningar är nödvändiga om restprodukter planer-

as att användas som bindemedel, särskilt om samtidigt margi-

nella basmaterial utnyttjas. Hänsyn måste tagas till variabili-

teten hos restprodukterna. Kornfördelningen hos basmaterialet

måste undersökas och vid dåligt graderad sand kan tillsats

av något finmaterial öka stabiliteten hos det obundna materi-

alet men samtidigt minska bindemedelsbehovet. Finsediment,

stenmjöl (speciellt kalkstensmjöl) eller t o m vissa industri-

ella restprodukter kan alltefter tillgång användas för gra-

deringskorrektion. Produkter som flygaska, silica m m kan

t o m bilda beståndsdel med bindemedlet.

Vid sandiga basmaterial bör utläggnings- och trafikerings-

egenskaperna hos obundet material bedömas, lämpligen genom

CBR-provning, som utföres vid de bindemedels- och vattenkvoter

som valts för utläggning (jfr nedan). Denna undersökning kan

därför göras först i ett tämligen sent skede av förprovningen

men även basmaterialets CBR-värde kan ge värdefulla upplys-

ningar om stabiliteten. Risken för dålig bärighet vid vatten-

mättning p g a nederbörd måste även beaktas.

Innehåller basmaterialet retarderande organiska föroreningar

behövs särskilt omfattande undersökningar. Natronlutprovning-

en är otillfredställande för bedömning av det organiska ma-

terialets skadlighet. Effekten av olika bindemedel kan behöva

jämföras med varandra och tillsatser kan eventuellt förbättra

korttidshållfastheten.

Provkroppar tillverkas vid olika vattenkvot av sådana bland-

ningar som bedöms lämpliga och ekonomiskt realistiska. Vanli-

gen används tung laboratorieinstampning. Vattenkvoten skall

dock inte bestämmas från packningsförsök. Vissa material ger

t ex maximal skrymdensitet först vid vattenmättnad. Den vatten-

kvot som ger bäst hållfasthetsutveckling bör i stället väljas.

Det har framkommit att vid användning av bindemedel bestående

av omalen hyttsand, en långvarig vibrerande packning med vib-

rostamp kan nöta ner kornen så att en alltför hög halt aktivt

finmaterial bildas. Så långtgående kornnednötning kan inte

erhållas vid utläggning av materialet.

Provkropparna lagras vid nära 100%-ig relativ luftfuktighet

före provtryckning. Vid cementstabilisering skall 7-dygns-

hållfastheten vara lägst 5 MPa enligt Statens vägverks anvis-

ning. Vid långsamt bindande restprodukter kan dock inte före-

skriften tillämpas och samma sak gäller cementbindemedel om
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organiskt material retarderar bindningen. En viss hållfast-

het, t ex lägst 2 MPa efter 7-dygn, måste dock föreligga

för att undvika skador av trafikbelastningen och likaså

måste hållfasthetstillväxt påvisas. Ett högt CBR-värde bör

eftersträvas hos det obundna materialet.

Det finns sällan tillräckligt med tid för att invänta re-

sultaten från långtidslagrade provkroppar. Korttidslagring

vid förhöjd temperatur (med provkropparna inneslutna i plast-

påsar) kan ge viss upplysning om långtidshållfastheten.

Olika bindemedel reagerar dock på olika sätt, flygaska-kalk-

bindemedel är t ex mer temperaturkänsliga än slagg- och

cementbindemedel. Försöksunderlaget är ännu otillräckligt

för tillförlitliga accelerade försök.

Efter fastställd lagring testas provkropparna, vanligen med

avseende på tryckhållfastheten. I betongsammanhang har påvisats

att hållfastheten påverkas starkt av provkroppens slankhets-

tal (längd/diameter-förhållande) och korrektionsfaktorer är

framtagna. Den av Statens vägverk för cementstabiliseringar

föreskrivna provtrycksmetodiken är speciell eftersom gummi-

skivor används mellan provkroppens ändytor och pressens tryck-

plattor. Den tryckhållfasthet som erhålls för väl bundna

material är - för normenligt instampade provkroppar med slank-

hetstal 1,28 - ca 50% lägre än hållfastheten utan gummiskiv-

or (figur 10). Veterligt är Sverige det enda land som använd-

er gummiskivor vid provtryckning.

En fördel med metodiken att provtrycka med gummiskivor är dock

att slankhetstalets inverkan elimineras (figur 10) . Den håll-

fasthet vid väl bundet material som erhålls redan vid låga

Tryckhållt +uthet
MPa

15 -

äv uten yunss ime l iani599
a__ ______________._.- "*' med gurmimellanl 149g
mee b

 HOj J
Br udd

 

 

S lank het at ai

Figur 10. Tryckhållfasthet vid olika slankhetstal med och

utan gummiskivor. Provmaterial sand (Sollebrunn)

stabiliserat med 10% slaggbindemedel.
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Figur 11.

Inverkan av friktionen mellan

tryckpressens plattor och prov-

kroppens indytor pa provkropp-

ens todjning. Vid låg friktion

eller också högt slankhetstal

uppkommer klyvbrott.

slankhetstal verkar överensstämma med den "korrekta" tryck-

hållfasthet som utan mellanlägg kräver slankhetstal > 2,0.

Vid så höga slankhetstal bortfaller nämligen inverkan av

friktionskrafterna på provkroppens ändytor vid provtryck-

ningen och ett klyvbrott som bestämmer "tryckhållfastheten" ,

bildas i provkroppen (figur 11) .

Gummiplattorna eliminerar till stor del friktionen och medger

en jämnare töjning av provkroppen vid sammantryckningen var-

för klyvbrottet kan uppkomma redan vid ett lågt slankhetstal.

Eftersom slankhetstalets inverkan bortfaller blir det lättare

att jämföra hållfastheterna hos laboratorietillverkade prov-

kroppar och borrkärnor från vägen, i det senare fallet är

nämligen slankhetstalen i regel varierande och ofta låga (41) .

Provning av spräckdraghållfasthet används alltmer och kan i

framtiden komma att ersätta tryckhållfasthetsprovningen. Vid

samma typ av material finns i regel god korrelation mellan

resultaten av olika hållfasthetsprovningar. En intressant

möjlighet att mäta bindningsförlopp erbjuder också ultraljuds-

mätningen. Metoden är icke förstörande och arbetsbesparande

eftersom mätningar under lagringstiden kan göras på en och

samma provkropp. Samband med hållfasthets- och elasticitets-

egenskaper har påvisats såväl hos betong som hos olika typer

av stabiliseringar. Sådana försök har ännu inte gjorts vid

VTI.

Frostbeständigheten är särskilt vid nordiska förhållanden en

viktig egenskap som provas tämligen sällan. Dessutom saknas

normerade metoder. Vid VTI har på senare tid ett förfarande

använts varvid provkroppen vattenmättas i vakuum (enligt ASTM

C 593) och instrumerteras med mätdubbar. Enligt den amerikan-

ska normen ger nedsättningen av tryckhållfastheten efter

vattenmättning ett mått på frostbeständigheten. Det har dock

ansetts lämpligt att även utföra en frys-tö-påkänningsprov-

ning. Provkropparna P laceras därför i en plastbox, omges av
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Fig 12 Relation mellan tryckhallfastheten (enligt VV s metod) hos

borrkarnor uttagna 1,9,13 och 22 manader efter vagens

fardigstallande och lagermodulen E, enligt fallviktsmat -

ningar efter motsvarande tid Provvagen Hiss;o, 1980

vattenmittad sand och utsiatts uppifran for 10 frys-to-viaxling-

ar ( 200C resp +20%C i en 24-timmars cykel). Svällningen och
hållfasthetsnedsättningen mäts - såvida provkroppen ej sönder-
fallit - och ger ett mått på beständigheten. I frostkänsliga
material utvecklas horisontella sprickor i provkroppens övre
del p g a islinsbildning. Sådana sprickor har även observerats
i dåligt bundna väglager när materialet kunnat vattenmättas,
t ex genom en otät beläggning.

Försök kan även göras med saltlösning. Ett enda försök vid
VTI har hittills gjorts med väl bundet material varvid god
beständighet konstaterades. Frätsår av en typ som inte obser-
verats med vatten uppkom dock på provkropparna. Utspädda lös-
ningar på 1-3% försämrar frostbeständigheten mest.

I regel finns det ett samband mellan frostbeständighet och
hållfasthet. överstiger den senare ca 3 MPa är i regel bes-
tändigheten tillfredsställande. Dåligt resultat har dock i
ett fall erhållits vid försök med flygaska, tillsatt med en
ringa mängd cement. Alltför lite hydratiseringsprodukter har
tydligen bildats för att kunna täppa till porerna i den starkt
kapillärt sugande flygaskan. Förutsättning för god beständig-
het är förutom hållfasthet även ringa vattenupptagningsbenägen-
het.

5.2 Provningar av materialet i vägen

Hållfasthetstillväxten hos materialen i provsträckorna har
undersökts genom provtryckning av borrkärnor, uttagna efter
olika tid. Lagermodulerna hos de stabiliserade lagren (inkl
de tunna beläggningarna) har samtidigt med provborrningarna
framtagits genom tvåpunktsmätning med 5-tons fallviktsapparat.
Ett tämligen gott samband har konstaterats mellan tryckhåll-
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fastheter och lagermoduler hos de likåldriga provmaterialen

i Hissjöprovvägen (fig 12) . Elasticitersmodulerna har ej

bestämts på borrkärnorna vid provtryckning. De ganska tids-

ödande provborrningarna och provtryckningarna av borrkärnor

bör tydligen kunna begränsas. Ett något sämre samband finns

mellan lagermoduler och hållfastheter för provkroppar till-

verkade i samband med utläggningen och lagrade i laboratoriet

före provtryckning.








