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FÖRORD

Undersökningen har gjorts i ett första skede med

VTI:s egna FoU-medel, men senare också med uppdrags-

medel från vägverket, TUb. Det måste framhållas att

undersökningen gjorts med förbränningsrest som

producerats under en viss tidsperiod och som inte

behöver representera det material som kommer att

produceras vid förbränningsanläggningen med under

år 1984 anskaffad sorteringsutrustning. Miljöaspek-

ter behandlas inte i denna undersökning.

Peet Höbeda
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Undersökning av förbränningsrest från SYSAV,
Malmö, genom laboratorie- och provvägsförsök.

Av Peet Höbeda, Torbjörn Jacobson och Leif Viman
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Förbränningsrest från SYSAV, Malmö, har studerats

med avseende på lämpligheten som vägmaterial genom

laboratorie- och provvägsförsök. Materialet har

enligt laboratorieundersökningar goda stabilitets-

egenskaper, framför allt högt CBR-värde. Däremot

är E-modulvärdet enligt SEB-försök tämligen

lågt. Vid stabilisering med cement krävs ganska

hög bindemedelskvot (>lO%).

Vägskador har dock uppstått när materialet använts

som förstärkningslager i några tungt trafikerade

provsträckor i Malmö industrihamn och SYSAV:s område.

VTI har i efterhand gjort en utredning av vägskadorna.

Referenssträckor med sand i förstärkningslager

är oskadade, trots att sämre resultat erhållits

med materialet vid laboratorieförsök.

Närmare detaljer från byggandet av provsträckorna

är inte kända. Utredningen av skadeorsaker försvå-

ras av faktorer som att en plastduk lagts under lag-

ret bestående av förbränningsrest (industrihamnen

i Malmö) eller också att AG-lagret hyvelutlagts och

därvid blivit av sämre kvalitet (soptippsområdet).

Fallviktsmätningar har gjorts, dels på vägytan,

dels på framgrävda förstärkningslager. Provsträckor

med förbränningsrest i överbyggnaden tenderar att

ha lägre modulvärden än referenssträckor med

VTI MEDDELANDE 413
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sand. Provtagningar från förstärkningslagret visar

dessutom att förbränningsrest, till skillnad från

sand, verkar ha en vattenhållande förmåga, vilket

innebär att bärigheten sannolikt blir nedsatt under

en längre tid.

En litteraturstudie visar att utländska erfarenhe-

ter av förbränningsrest som vägmaterial är gynn-

sammare än de inledande svenska erfarenheterna från

provsträckorna. Materialet har dock i regel använts

vid relativt låg trafik. Det bör lagras viss tid

före användning och utläggas vid nära optimal

vattenkvot. Utlagt material med hög vattenkvot kan

ge dålig bärighet.

VTI MEDDELANDE 413
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Laboratory study and test road experiments of incine-
rator residue at SYSAV, Malmö.

By Peet Höbeda, Torbjörn Jacobson and Leif Viman
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

Incinerator residue has not been used as a road mate-

rial in Sweden in contrary to many other countries.

Material from the SYSAV plant in Malmö has, however,

been laid in the autumn 1982 as a subbase aggregate

in flexible pavement test sections in the Malmö

harbour and the incinerator plant area of SYSAV -

both carrying heavy commercial traffic. Road failures

in the form of alligator cracking have occured and

VTI has afterwards been called in to make an investi-

gation. Reference sections with a sand subbase are

in sound conditions.

The material has according to a laboratory study a

very high CBR-value but a low resilient modulus value

and the properties are therefore rather different

from these for natural aggregates. An attempt has

been made to stabilize the material with portland

cement but a rather high binder content (>lO%) is

needed.

The failed areas have been investigated in 1983 and

1984 by falling weight deflectometer measurements

and by excavating test trenches (only in 1983). The

reasons for the poor behaviour of the incinerator

residue is difficult to explain because the conditions

during construction, eg. water contents are unknown.

However, a plastic sheet has been placed under the

subbase made of incinerator residue and the drainage

VTI MEDDELANDE 413



IV

has been blocked during the critical Spring thaw

period in order to obtain water quality samples. The

subbase has probably been watersaturated when heavily

loaded by commercial traffic.

The falling weight deflectometer measurements, made

both on the road surface and directly on the subbase

surfaces, in excavated trenches, show a tendency to

lower modulus values on the incinerator residue than

on sand subbase. The moisture content in the residue

is considerably higher and in the sanddlower than

the Optimum water content. The sand has more easily

been drained from excess water and has gained in

bearing capacity with time.

A literature study shows that, according to experiences

in other countries, incinerator residue is often

used in roads, however, often low volume ones. The

material must be conditioned a certain time before

use and compacted near the Optimum water content

because the bearing capacity can be reduced when the

water content is to high. Some materials show a cer-

tain hydraulic binding, which can depend on mixing

the residue with the fly ash from the plant.

VTI MEDDELANDE 413



1 INLEDNING

Restprodukten från förbränning av hushållsavfall

utgör ett deponeringsproblem i många kommuner, sam-

tidigt som den kan vara en resurs som i vissa samman-

hang kan ersätta naturmaterial. Förbränningsrest

(eng "incinerator residue" eller "incinerated refuse")

har kommit till användning utomlands i vägöverbygg-

nader, dock ofta i ganska lågt trafikerade vägar

(jfr mom 5). Den enda hittillsvarande svenska under-

sökningen verkar vara en mindre laboratoriestudie

av förbränningsrest (tidigare benämnd sopslagg)

från Lövstaverket, Stockholm (VTI Meddelande 180).

VTI ombads våren 1983 ombads att undersöka några

provsträckor som utförts inom Malmö industrihamn

och SYSAV:s SOptippsområde vid Spillepeng, Malmö. I

båda fallen har förbränningsresten använts i

förstärkningslager. VTI har inte deltagit i plane-

ringen eller utförandet av provsträckorna.

Totalt produceras ca 5-60000 ton förbränningsrest

vid anläggningen. En sorteringsanläggning är pla-

nerad till år 1984.

2 PROVTAGNING

Vid besök på SYSAV:s anläggning 830408 togs prov

av tämligen nyproducerad, osorterad förbrännings-

rest (foto 1). Någon magnetavskiljning av järnskrot

hade inte utförts. Större beståndsdelar bortsortera-

des på platsen vid provtagningen. För provsträckor-

na, lagda föregående år, hade man dock använt en

produkt som siktats på 50 mm maskvidd och som ej mer

fanns tillgänglig. Denna provtogs dock i samband

med uppgrävningarna av provsträckorna, men prov-

VTI MEDDELANDE 413



mängderna blev tämligen små och användes främst

till siktningsanalyser och kontroll av vattenkvoter.

Andra laboratorieundersökningar, som ex. packnings-

och bärighetsprovningar, gjordes därför med det

under 1983 producerade materialet. Samtidigt prov-

togs också referensmaterialet (havssand) som använ-

des i jämförelsesträckorna.

3 LABORATORIEFÖRSÖK

3.1 Kornstorleksfördelning

 

Siktningsanalyser av prov, tagna från provsträckor-

na, framgår av figur 1. Förbränningsresten uppfyl-

ler graderingsmässigt kraven på A-material enligt

Vägverkets byggnadsanvisningar. Referenssanden är

jämnkornig och utgör ett B-material.

3.2 Materialinnehåll, glödgningsförlust och

pH-värde

 

Förbränningsrest >4 mm har sorterats i sina huvud-

beståndsdelar och halterna anges i tabell 1. Glasfrag-

menten utgör en dominerande andel, speciellt i mate-

rial >8 mm. Järnhalten är hög, eftersom någon

magnetisk avskiljning inte förekommit. Framhållas

bör också att sammansättningen hos hushållsavfall

varierar, bl a med årstiden.

Förbränningsrest innehåller svällande beståndsde-

lar. Några provkrOppar, som tillverkats enligt tung

instampning vid optimal vattenkvot (jfr 3.3), tende-

rade således att svälla sönder. På Blidögatan

Malmö, (jfr 4.1) har också en cykelbana byggts med

bärlager, bestående av förbränningsrest, lagd

direkt under asfaltbetong. Lokala, smärre uppsväll-

VTI MEDDELANDE 413



ningar observerades i vägytan, beroende på bestånds-

delar i bärlagret.

Glödgningsförlusten (vid SOOOC) har bestämts till

7.9%, pH-värdet till 7.7 och 7.4 vid två bestäm-

ningar.

Halten oförbränt material är tämligen hög och

enligt uppgift är temperaturen i början av förbrän-

ningen maximalt lOOO-llOOOC, men sjunker sedan på

rostret. Eftersom verket är dimensionerat för ett

bränslemässigt tämligen högvärdigt avfall,

förekommer ingen efterförbränning i roterugn.l

Utomlands bränns ofta avfallet hårdare.

I samband med förbränningen injiceras vid SYSAV:s

anläggning kalk i pannan för avsvavling av rökga-

ser. Den avskilda flygaskan blir därför sulfat-och

kalkrik samt deponeras separat från förbrännings-

produkten. En undersökning har också gjorts av ett

tidigare erhållet prov av flygaska (jfr 3.5).

3.3 Packningsförsök

 

Prov av förbränningsrest och referenssand har packats

enligt tung laboratorieinstampning vid olika vatten-

kvoter. Resultatet framgår av fig 2. Inget av materia-

len har någon väldefinierad optimal vattenkvot, men

den torde ligga vid 12 och 14% vattenkvot för för-

bränningsrest resp referenssand.

3.4 Stabilitetsprovning

Undersökning har skett enligt både CBR- och SEB-

metoderna (ASTM D 1883 resp VTI Rapport 31), varvid

ett mått på penetrationsmotstånd resp E-modul erhålls.

VTI MEDDELANDE 4 13



Proven har packats med packningsarbete motsvarande

tung instampning och därefter undersökts vid Opti-

mal vattenkvot, CBR-värdet har även undersökts

efter 4-dygns normenlig vattenmättning. Någon över-

last har ej använts på provytan. Utomlands anses

ofta, att CBR-värdet efter vattenmättning bör

vara >80-100 för bärlagergrus och >25 för för-

stärkningslagermaterial.

Resultaten från CBR-försöket framgår av tabell 2;

Förbränningsresten har höga värden, både vid

optimal vattenkvot och efter vattenmättning. Enligt

ASTM-normen väljes det högre värdet av de två

penetrationerna. Spridningen av CBR-värdet är

dock stor, vilket sannolikt beror på produktens inne-

håll av mycket oregelbundna partiklar som utövar

spärrverkan vid nedträngningen av stämpeln. För-

bränningsrest har även getthöga CBR-värden vid

utländska undersökningar (jfr mom 5). Referenssan-

den ger betydligt sämre resultat och provning efter

vattenmättning har därför inte gjorts med detta

material.

Vid provgrävning, från provsträckorna (mom 4),

konstaterades också att den packade förbrännings-

resten var svår att gräva upp för hand, medan san-

den var lättgrävd.

SEB-provning har gjorts med prov av förbränningsrest,

dels direkt efter instampning, dels efter fuktlagring

av de instampade proven i 28 dygn, detta för att

konstatera förekomst av ev. självbindning (tabell

3). E-modulerna blev 76 MPa resp 172 MPa, vilket

pekar på en betydande bärighetstillväxt efter lag-

ringen. Det är dock osäkert om motsvarande effekt

skulle ha erhållits med material som först lagrats

VTI MEDDELANDE 413



en längre tid i upplag. Självbindning har tidigare

konstaterats också för förbränningsrest från

Lövsta, dock inom ett mycket snävt vattenkvots-

intervall, jfr VTI Meddelande 180. Förbrännings-

rest, lämplig till vägbyggnad, skall uppvisa själv-

bindning enligt schweizisk rekommendation, jfr mom

5.

Referenssanden har E-modulvärdet 73 MPa vid optimal

vattenkvot, ett värde jämförbart med det hos

förbränningsrest direkt efter instampning.

3.5 Undersökning av flygaska

Jämförande försök har gjorts med flygaska från

SYSAV:s förbränningsanläggning vid ett tidigare

tillfälle, i samband med undersökning av flygaskor

från kolpulvereldning (VTI Meddelande 296). Flyg-

askorna provades, bl a med kalktillsats, för sta-

bilisering av naturmaterial. Glödgningsförlusten

.bestämdes till 19.4% och den spec.ytan 4900 cmz/g.

pH-värdet bestämdes efter såväl 15 min som 1 dygn

och värdet var 11.7 i båda fallen.

Provkroppar tillverkades enligt tung instampning vid

olika vattenkvoter med referensgranit 0-20 mm, till-

satt antingen enbart 15% aska, 12% aska + 3% kalk

eller också 12% aska + 3% kalk + 1% restgips. Resul-

tatet framgår av fig 3. Den törra skrymdensiteten

ökar med vattenkvoten, däremot sjunker tryckhåll-

fastheten med vattenkvoten. Hållfasthetsvärdena är

dock låga, och till skillnad från flygaskor från

kolpulvereldning ökar kalktillsatsen inte hållfast-

heten.

Egenskaperna hos flygaskan beror dock på materialsam-

VTI MEDDELANDE 4 l 3



mansättningen hos ingående material och förbrän-

ningsförhållanden, tillsatt mängd kalk m.m. Dess-

utom anrikas tungmetaller och vattenlösliga salter

i flygaskan, vilket gör att dess utnyttjande blir

problematisk ur miljösynpunkt (Sommer och Rasmussen

1984).

3.6 Stabilisering av förbränningsrest

 

ProvkrOppar har tillverkats av förbränningsrest,

med tillsats av bindemedel enligt tung instampning

och därefer lagrats olika tid före bestämning av

tryckhållfasthet. Vattenkvoten har i regel varit

12%. Vid packningsförsök med material, innehållande

5% cement, konstaterades nämligen vattenseparation

vid 15% vattenkvot (jfr fig. 4).

Försök har till att börja med gjorts med en bland-

ning av 90% förbränningsrest och 10% flygaska (sam-

ma som i mom 3.5). Hållfastheten blir dock låg och

en försämring verkar t o m ske med ökad lagrings-

tid (tabell 4). Det observerades att långtidslagrade

provkrOppar tenderade att spricka sönder pga sväll-

ning.

Försök har sedan gjorts med tillsats av 5 och 10%

cement i materialet. Den högre halten verkar vara

nödvändig för en något så när tillfredsställande

hållfasthetsutveckling (tabell 4).

Försök har slutligen gjorts att i stället för

cement tillsätta antingen 5 eller 10% kalk, med och

utan tillsats av 2.5% restgips. Hållfastheterna blir

dock sämre än med cement. Tillsats av flygaska

från kolpulvereldning skulle troligen utöva en gynn-

sam effekt.

VTI MEDDELANDE 413



Förbränningsresten bedöms vara mer svårstabilise-

rad än naturmaterial, även sådana av sekundär

kvalitet som stenmjöl, sandavskiljningsprodukter

m.m. Stabilisering utgör därmed inte något realis-

tiskt alternativ, såvida billigare bindemedel (rest-

produkter) inte kan användas.

4 UNDERSÖKNING AV PROVSTRÄCKOR

4.1 Provsträckornas uppbyggnad

Provsträckorna har enligt uppgift byggts hösten

1982. Lagertjocklekarna inom soptippsområdet hos

SYSAV (jfr figur 5) har bestämts genom provgrävningar

830408 (tabell 5). Tjockleken hos AG-lagret, (bitumen-

stabiliserat bärlager) som också tjänade som slit-

lager varierade starkt, men verkar vara 5-8 cm. Orsa-

ken kan vara att materialet enligt uppgift lagts med

väghyvel. Tjockleken hos ostabiliserat bärlagergrus

(bergkross) var 12-15 cm. Förstärkningslagertjock-

leken har ej uppmätts. Undergrunden utgörs av div.

fyllnadsmaterial. Vägen var oskadad vid provtag-

ningspunkt l, däremot krackelerad i det yttre hjul-

spåret vid provtagningspunkter 2 och 3 (jfr figur 5

och foto 2). De två sistnämnda låg dock före resp

efter ett uppbyggt gupp på transportvägen och skador-

na kan bero på den ökade dynamiska påkänning som

accelererande och inbromsande fordon utövar. Enligt

uppgift är trafikmängden 250-300 lastbilar/dygn.

Uppgifter på uppbyggnaden av provsträckorna inom

industrihamnen har erhållits av Malmö Gatukontor

(jfr tabell 6 och figur 6). Mätningar av lagertjock-

lek har även gjorts vid provtagning 840522 (jfr

tabell 13). Undergrunden utgörs av div. fyllnads-

material, sannolikt av sandig beskaffenhet. Trafik-
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mängden är enligt uppgift ca 5000 och 6000 fordon

medelvardagsdygn på Borr- resp Blidögatan. Andelen

lastbilar beräknas till ca 30%.

Blidögatan har uppbyggts med tjockare asfaltbundna

lager än Borrgatan (Ca 18 resp 13 cm). Tjockleken

hos ostabiliserat bärlager (bergkross) uppgavs till

12 cm. Tjockleken hos förstärkningslager, innehål-

lande förbränningsrest, varierade mellan 30 och

55 cm.

Provsträckorna på Blidögatan har på anmodan från

miljövårdande myndigheter byggts med plastduk i

botten av överbyggnaden för avledning av lakvatten

till dräneringsbrunnar. Enligt uppgift har dock

dräneringen varit avstängd ca ett halvår för prov-

tagning av vattenprov så att provsträckorna kommit

att stå i "vattenbad" under tjällossningen 1983,

något som sannolikt försämrat bärigheten. Planerad

tömning av brunnar med sugbil har ej utförts.

Det konstaterades vid besiktningen, gjord våren 1983,

i samband med fallviktsmätningar, att sträcka 1

var krackelerad i det yttre hjulspåret, medan sträcka

2 endast hade en längsgående spricka i samma hjul-

spår (jfr fig 6). Den med tunnare överbyggnad upp-

byggda sträcka 3 var även krackelerad i hjulspåret.

Referenssträcka 4, med sand i förstärkningslagret,

var däremot oskadad. Någon märkbar spårbildning

har inte uppstått i någon av sträckorna, något som

tyder på att skadorna främst beror på Överbyggna-

dens fjädrande förmåga.

Olikheter i provsträckornas uppbyggnad, okända

variationer i undergrund, olika dräneringsförhållan-

den (förekomst av plastduk under förbränningsrest
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m.m.) försvårar jämförelser mellan provsträckorna.

4.2 Bärighet enligt fallviktsmätningar

Fallviktsbelastning gjordes 830408-09 och 840522 med

VTI:s 5 tons fallvikt, varvid deflektionen mättes

dels i belastningscentrum, dels i en punkt därifrån,

vanligen på 450 eller 600 mm avstånd. Mätförfaran-

det möjliggör bestämning av dels medelmodul (hela

 

vägkonstruktionens bärighet), dels lagermodul hos

 

en tvåskiktskonstruktion. El-värdet beräknas i det

senare fallet vanligen för de övre stabiliserade

lagren och E2-värdet för ostabiliserad överbygg-

nad+undergrund (Örbom 1982).

Efter bärighetsmätning utfördes provgrävning,

varvid förstärkningslagrets yta blottlades och

förnyad fallviktsmätning utfördes direkt på denna

(foto 3). Prov togs av förstärkningslagermaterial

för analys av vattenkvot, kornfördelning m.m.

Förnyad fallviktsmätning utan provtagning gjordes

841113.

4 201 Eellziäzâmäseiasêr-2ê-§elä992i29§2295

zêrsa-lâêâ

Till att börja med utfördes belastning på vägytan'

längs profillinjerna enligt fig 5 och 6. Vädret

var torrt och temperaturen ca +50C. Medelmodulen

 

för provsträckorna har beräknats från deflektions-

värdet i centrum av belastningsplattan. Endast medel-

värden redovisas.

Inom SYSAV:s område utfördes mätningar dels i yttre

hjulspår, dels mellan hjulspåren på den väghalva

som tar emot trafik av lastade sopbilar. Medelmo-

VTI MEDDELANDE 413



10

dulerna är tämligen låga (162-194 MPa), såväl

för sträckor uppbyggda med förbränningsrest som

för sand (tabell 7). Medelmodulen är dessutom,

trots krackeleringsskadan, högst i hjulspåret,

förmodligen beroende på trafikens efterpackning.

På gatorna inom industrihamnen har mätning endast

gjorts i det yttre hjulspåret. Medelmodulerna är

högre på den starkare uppbyggda Blidögatan än på

_Borrgatan (325-387 resp 199 MPa), jfr tabell 7. Nå-

gon nedsättning av modulvärdet, som beror på kracke-

leringsskadan hos sträcka 2, kan inte skönjas. En

jämförelsesträcka med sand i förstärkningslagret

har endast funnits på Borrgatan (sträcka 4). Medel-

modulen är här anmärkningsvärt hög (429 MPa),

markant högre än t o m på Blidögatan uppbyggd med

tjockare AG-lager. Vid senare provning direkt på

förstärkningslagrets yta erhölls dock en indikation

på att undergrunden är särskilt bärig för denna

provsträcka (jfr 4.2.2).

Lagermodulen E1 för stabiliserade lager (AG + ev

 

slitlager) resp Eg-värdet för ostabiliserade lager

(bär-, förstärkningslager och undergrund) har

beräknats med kännedom om lagertjocklekarna samt

de två deflektionsvärdena, dels i plattans centrum,

dels på ett bestämt avstånd därifrån. Eg-värdet

ger en viss uppfattning om förbränningsrestens

bärighetsmässiga inverkan på vägkonstruktionen.

Resultaten framgår av tabell 8. Inom SYSAV:s område

är El-värdet markant högre i hjulspåret (7449 MPa

mot 2581 MPa mellan hjulspåren), men Ez-värdet är

däremot högst mellan dessa (144 MPa resp 83 MPa).

Anmärkningsvärt är att AG-lagret har högst E1-

värde i det krackelerade hjulspåret. Referenssträckan
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med sand i förstärkningslagreter (endast mätt i

hjulspår) har El-värdet 6794 MPa och Ez-värde

lll MPa.

För provsträckorna inom Industrihamnen är skillna-

derna mellan El-värdena hos asfaltbundna lager inte

riktigt så stora (E1=l450-34l9 MPa). Sträcka 1, är

krackelerad, men har lägre värde än sträcka 2,

som endast har en längsgående spricka i hjulspåret.

El-värdet för oskadad referenssträcka är även

tämligen lågt.

Eg-värdena för obundna lager, oCkså innehållande

förbränningsrest, är tämligen likartade för

både Blidö- och Borrgatan (103-137 MPa). Referens-

sträcka med havssand har dock markant högre värde

(262 MPa) något som dock kan bero på en bärigare

undergrund (jfr 4.2.2).

4 2-2 EêllZiEEêEäEBiEQêE_Eå_§§E§E§EEEiêgêlêâêE

992-2E922ê9212925_§2_mêäe§iêl_2êrêe_lâêâ

Efter avslutade mätningar utfördes provgrävningar

varvid fallviktsbelastning gjordes direkt på för-

stärkningslagrets frilagda yta. Bärlagerytan bedöm-

des vara alltför ojämn för mätningar. Vid mätning

direkt på förstärkningslagret bortfaller dock inver-

kan av den sidospänning som annars åstadkoms av

ovanliggande lager varför mätvärdena bör bli

lägre än vid belastning på vägytan. Tre prov-

grävningar gjordes inom SYSAV:s område, två i

sträckor med förbränningsrest och en i referens-

sträcka med havssand.

Det framgår av tabell 9, att inom SYSAV:s område är

medelmodulen något lägre på förbränningsrest (75-
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80 MPa) än på sand (108 MPa). Samma sak framgår

också av fallviktsmätningarna, gjorda på Borrgatan,

varvid de motsvarande modulvärdena är 54 resp 127

MPa.

Försök har även gjorts att med ledning av tvåpunkts-

mätning och tjockleken hos förstärkningslagret

beräkna modulvärdena El och E2, i detta fall repre-

 

senterande förstärkningslager resp undergrund. Det

framgår av tabell 9 att El-värdet är lägre för

förbränningsrest än för referenssand, såväl

inom SYSAV:s område (96-102 resp 160 MPa) som på

Borrgatan (53 resp 125 MPa). Dessutom är modulvär-

dena vid mätningarna på Borrgatan lägre hos för-

stärkningslager än hos undergrund. Det höga E2-

värdet för referenssträckan (321 MPa) är anmärk-

ningsvärt. Den goda undergrundsbärigheten medverkar

sannolikt till de jämförelsevis höga medelmoduler

som uppmätts på beläggningsytan (jfr tabell 7).

Efter avslutade fallviktsmätningarna togs prov för

bestämning av vattenkvoter i förstärkningslagret.

Inom SOptippsområdet vattenkvoterna för förbrän-

ningsrest 16.8 och 19.0% i de två provgrävnings-

ställena. På Borrgatan var värdet 19.2%. Vatten-

kvoterna var således högre än den optimala enligt

packningsförsöket (ca 12%), jfr figur 2. Referens-

sanden hade däremot vattenkvoterna 10.9 och 8.9%

inom soptippsområdet resp Borrgatan, dvs lägre

värden än den optimala (ca 14%).

4 2-3 Mä22199ê§_9195§§_9ê_belägggiagêzsgr_zårea

Fallviktsmätningarna, gjorda enligt mom 4.2.1, upp-

repades 840522, strax innan gatorna i Industrihamnen
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reparerades genom utbyte av de krackelerade, asfalt-

bundna lagren. Deflektionsvärden och beräknade

medelmoduler framgår av tabell 10. Förnyade mätningar

gjordes sedan på reparerad vägkonstruktion i novem-

ber 1984 (jfr 4.2.5).

I jämförelse med föregående års mätningar (jfr

tabell 7) var inom s0ptippsområdet medelmodulen av

samma storleksordning som tidigare i hjulspåret

(169 MPa), däremot högre mellan hjulspåren (246 MPa).

Även referenssträckan hade högre medelmodul

(234 MPa) än tidigare i hjulspåret.

Inom industrihamnen var provsträckor 1-3, med för-

bränningsrest i förstärkningslagret, krackelerade

över praktiskt taget hela vägytan (förra våren

endast i det yttre hjulspåret), medan referenssträckan

fortfarande var oskadad.

Beroende på de omfattande krackeleringsskadorna som

också resulterar i förhöjd vattenkvot (jfr 4.2.4)

är medelmodulerna markant lägre (160-196 MPa) än_

tidigare och detta gäller särskilt den med tjockare

AG-lager uppbyggda Blidögatan (provsträckor 1 och

2). Även den oskadade referenssträckan har dock

betydligt lägre värde (304 MPa) än tidigare.

Lagermodulen (tabell 11) var inom SOptippsområdet

relativt likartade hos AG-lagret (E1=3378-3396 MPa).

Föregående år erhölls betydligt mer ojämna värden.

 

Ez-värdet är något högre än tidigare hos sträckan

med förbränningsrest (105-176 MPa), däremot lägre

hos referenssträckan med sand (66 MPa) i förstärk-

ningslagret. I det senare fallet är dock spridningen

(standardavvikelsen) hos mätvärdena ovanligt stor.

En i jämförelse med föregående års mätning anmärk-
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ningsvärd försämring av El-värdena (651-965 MPa)

framkommer inom industrihamnen; något som stämmer

överens med de mer omfattande krackeleringsskadorna.

Även den oskadade referenssträckan hade dock något

lägre värde (1782 MPa) än som uppmätts föregående

år. Ez-värdena var likaledes något lägre än tidi-

gare för sträckor med såväl förbränningsrest

(88-93 MPa) som referenssand (169 MPa) i förstärk-

ningslager.

4.2.4 Mätningar på_för§t§rkningslagrgt§ gta

02h_proztageiagar_az materialgiosdâ låser).
1984

Mätningarna utfördes på samma sätt som föregående

år. Uppgrävning gjordes dock endast inom Industriham-

nen, i samband med reparation av skadade provsträckor.

Ingen grävning gjordes i den oskadade referens-

sträckan.

Det framgår av tabell 12 att medelmodulerna var

tämligen låga (76-94 MPa) och ungefärligen av samma

storlekordning som tidigare. Lagermodulen E1 (för

förbränningsrest) var även av likartad storleks-

ordning (82-100 MPa) som tidigare (mom 4.2.2), medan

Eg-värdena för undergrunden som tidigare var något

högre (95-121 MPa) än hos förstärkningslagret.

Vattenkvoterna har bestämts för prov, tagna efter

avslutad mätning, och resultatet framgår av tabell

13. Vid jämförelse med tidigare provtagning, där

vattenkvoten för förbränningsrest varit 17-198,

erhålls en variation mellan 18 och 25%. Det högsta

värdet konstaterades dock för ett enda prov, taget

från den undre delen av förstärkningslagret (vatten
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uppdämt mot plastduk?). Vattenkvoten var liksom vid

tidigare provtagning hög i jämförelse med den

optimala. Sand från en provtagningspunkt hade vatten-

kvoten 8.2%, vilket var lägre än den optimala.

4 2-5 Eêllziråêmää929922-9ieréê_i_2922m§§2-lâêê

Vid undersökningstillfället var de reparerade prov-

sträckorna helt oskadade. Resultaten av fallvikts-

mätningar framgår av tabell 14. Medelmodulvärdena

är högre än vid vårmätningen, gjord på krackelerad

beläggning. Lagermodulerna El-värdena för asfalt-

bundna lager är väsentligt högre än tidigare,

medan Ez-värdena, som påverkas av förstärknings-

lagret är av samma storleksordning som tidigare.

5 JÄMFÖRELSER MED NåGRA UTLÄNDSKA ERFAREN-

HETER

Förbränningsrest har använts i ett flertal gator,

gång- och cykelbanor i Danmark. Schmith (1984) har

gjort en inventering, varvid han konstaterade att

det inte finns några skillnader i förhållande till

konventionellt uppbyggda vägar. Bärighetsskador i

form av krackeleringar verkade inte förekomma. Modul-

värdena, bestämda dels vid laboratorium, dels genom

fallviktsmätning på vägen, var i regel av storleks-

ordningen 50-100 MPa. Detta motsvarar värden fram-

tagna på undersökt svenskt material. CBR-värdena

är däremot betydligt lägre förde danska materialen,

Man använde sig dock av lätt laboratorieinstampning,

varvid packningen blir sämre och därmed stabilite-

ten lägre. Följande krav föreslås av Schmith för

förbränningsrest avsedd för vägändamål:
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Maximal kornstorlek <50 mm

halten passerande 0,075 mm maskvidd <9%

glödgningsförlust <lO% _

vattenkvot före användning, optimal i3% (lätt

laboratorieinstampning avses tydligen).

Vidare rekommenderades en särdeponering av flygaska,

vattenkylning av förbränningsrest och lagring i

upplag minst en månad före användning.

Det visades också genom tjällyftningsförsök (TRRL:s

metod) att danska förbränningsrester inte är

tjälfarliga. Kapillariteterna var 10-20 cm. Till

skillnad från naturmaterial nedsattes dessutom inte

CBR-bärigheten genom frys-töcykler.

Schmith föreslog vägkonstruktioner (figur 7a och

b), där förbränningsrest ingår i både förstärk-

nings- och bärlagret.

Jämförs material, använt i de svenska provsträckor-

na med dansk rekommendation framgår det att finmate-

rialhalten ligger nära gränsvärdet (jfr figur 1).

Tyvärr är vattenkvoten vid utläggning okänd.

Övriga krav är annars uppfyllda.

Nyligen har även regler utarbetats av den danska

Miljøstyrelsen för användning av restprodukter,

bl a från förbränningsanläggningar (Sommer och

Rasmussen 1984). Strängare krav ställs på dessa

material än på restprodukter från koleldning. Flyg-

askan kan normalt inte användas pga alltför hög

halt tungmetaller. Godkännande enligt dansken miljö-

skyddslagen krävs om stora kvantiteter restprodukt

(>30000 ton) används eller också tjocka lager (>5 m)

utläggs. Vid normala överbyggnader i asfaltbelagda

VTI MEDDELANDE 413



17

vägar behövs däremot inget godkännande.

En rekommendation som avser lämpligheten av för-

bränningsrest i vägbyggnad har utarbetats av en

schweizisk arbetsgrupp varvid bl a resultaten av

 

CBR-försök (tung instampning) efter olika förbe-

handling utgör viktiga kriterier (tabell 15). CBRl

är värdet vid optimal vattenkvot, CBRg värdet

efter vattenmättnad och CBR3 värdet efter frystö-

växling. Särskilda restriktioner finns i skydds-

områden för vattentäkter. VTI:s resultat har bifo-

gats i tabellen för jämförelse.

De schweiziska kraven på kornfördelning och torr

skrymdensitet uppfylls av det svenska materialet,

däremot är glödgningsförlusten alltför hög i

jämförelse med schweiziska krav. Av CBR-kraven

uppfylls CBRl-kriteriet, däremot är "vattenstabi-

liteten" (CBRz/CBRl) sämre än 1. Någon provning

efter frystöväxling, har inte utförts. Enligt de

schweiziska kraven måste förbränningsrester ha en

viss självbindning. Ävensvenska material har visat

viss tendens till självbindning men endast vid spe-

ciella laboratorieförhâllanden.

Enligt Bosse (1981) beror sannolikt de hydrauliska

egenskaperna hos schweizisk förbränningsrest på

att flygaska från elektrofilter blandas med materia-

let. Flygaskorna innehåller rikligt med vattenlös-

liga salter och t o m cementklinkerliknande bestånds-

delar. I Västyskland (jfr nedan) särdeponeras

däremot vanligen materialen och man har inte funnit

några självbindnande egenskaper hos förbrännings-

rester .

Schuler (1984) beskriver användningen av förbrän-
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ningsrester i Schweiz. Ca hälften av den producera-

de mängden (600000 ton) utnyttjas. Många förbrän-

ningsstationer är dock alltför små för att kunna

ha egna fasta sorteringsverk, varför inhyrning av

mobila sådana rekommenderas.

Ganska lång erfarenhet från användning av förbrän-

ningsrester finns från Västtyskland, även om någon

 

"Merkblatt" inte utarbetats som för en del andra

restprodukter. Enligt von Becker (1980), Toussaint

(1982) och Kurth (1982) används förbränningsrester

främst som bärlager i gång- och cykelvägar, parke-

ringsplatser och under betongsten (2-5 cm sättsand

används under plattorna).Försök i Hamburg har

också visat att förbränningsrester kan, efter nog-

grann beredning och kvalitetskontroll (bl a <5%

oförbränt), användas som bärlagermaterial 0-35 mm.

(Observeras bör dock att ganska tjocka, bituminösa

lager påbyggs). Materialet ges en ekvivalensfaktor

på 1,25, vilket t ex innebär att 25 cm förbrännings-

rest kan ersätta ett 20 cm tjockt bärlager av kros-

sat berg. Packningsinsatsen måste vara ganska hög

pga materialets fjädrande egenskaper.

Gragger (1982) anser att det finns knappast någon

annan restprodukt än förbränningsrest där åsikter-

na om lämplighet går så mycket isär. En orsak till

dålig kvalitet kan vara den inblandning av flygaska

som ibland utförs. Beständighetsproblem, som beror

på utkristallisation av aluminiumoxid, alkalisilika-

ter, sulfoaluminater m.m. kan delvis minimeras om

materialet lagras under vatten ca två veckor. Bitumen-

membran är även tänkbar runt lager av förbrännings-

rest för att förhindra inträngningen av atmosfä-

rilier.

VTI MEDDELANDE 413



19

Kluge (1983) säger sig vid statisk plattbelastning

på bärlageryta, bestående av förbränningsrest, ha

konstaterat en statisk E-modul på ca 150 MPa. Samma

värde erhölls vid utläggning som 6 år senare i

vägen. Inget sägs dock om vägkonstruktionen eller

trafiken. En tunn asfaltbeläggning bör ej direkt

påföras ett bärlager bestående av förbrännings-

rest beroende på risken för skador från svällande

partiklar. Svällningsrisken avtager dock efter ca 4

månaders förlagring av produkten.

Bauchard (1977, 1983) beskriver franska erfarenheter

som särskilt härstammar från Parisområdet. Labora-

torieundersökningar har visat att den Optimala vat-

tenkvoten vid tung instampning är 9-17% och den

torra skrymdensiteten l,7-l,9 kg/dm3. CBR-värdet

är 30-120 och påverkas i mindre utsträckning av

vattenmättning såvida dennautförs efter instamp-

ning, däremot blir stabiliteten avsevärt lägre om

packning sker vid en högre vattenkvot än den opti-

mala, CBR-värdet sjunker således till 10-30 vid en

 

vattenkvot som överstiger den optimala med endast

2%. Det finns ett samband mellan vattenkvot och fin-

materialhalten i förbränningsrest.

Bauchard (1977) visar genom laboratorieförsök och

provborrning i vägöverbyggnad, sex år efter utlägg-

ning, att förbränningsrester från två anläggningar

har en svag hydraulisk bindning. Hållfasthetsutveck-

lingen åtföljs dock av en stark svällning som beror

på ettringitbildning och detta gäller särskilt

material med höga finmaterialhalter. Man anser att

bindförmågan inte bör tillgodoräknas bärighets-

mässigt, men utgör en extra säkerhetsfaktor. De

undersökta förbränningsresterna hade höga pH-

värden, medelvärden ll.7-ll.8, ev. pga samdepone-
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ring med flygaska.

Vid användning av förbränningsrest i förstärk-

ningslager bör enligt fransk erfarenhet finmate-

rialhalten (< 0,08 mm) vara mindre än 10-12% och

glödgningsförlusten, bestämd vid 4000C, mindre

än 5% (det anses att glödgningsförlusten, bestämd

vid högre temperatur påverkas alltför mycket av

faktorer som sönderdelning av karbonat m.m.). Dess-

utom bör magnetavskiljning utföras och lagring i

upplag äga rum före utläggning. Vattenkvoten bör

ej vara mer än 2% över den optimala för problemfri

utläggning, vid högre kvoter måste först uttorkning -

ske. Bauchard avråder från användning av materialet

i bärlager såvida inte någon form av stabilisering

utförs.

Roe (1977) har genom laboratorieförsök undersökt

förbränningsrester från engelska anläggningar och

funnit materialet i regel lämpligt för användning

i bankfyllnader och förstärkningslager (av typ 2

enligt Department of Environment. Specefications for

Road and Bridge Works). Ett enda fall beskrivs när

materialet använts som förstärkningslager. Inga

problem har konstaterats men det verkar ha varit

fråga om en svagt trafikerad parkväg.

Collins (1977) har i laboratorium undersökt för-

bränningsrester från olika delstater i ggg och

föreslår en klassificering, främst med avseende på

glödgningsförlusten vid 95000. Den måste för

välbränt material vara <5%, för "genomsnittligt"

bränt material 5-10% och för dåligt bränt material

>lO%. Vattenkvoten bör vara lämplig vid utläggningen.

I övrigt behandlarrapporten mest stabilisering av

materialet med olika bindemedel.
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Collins och Ormsby (1978) beskriver användningen av

förbränningsrester i USA. Man har lokalt använt

materialet som fyllnadsmaterial och förstärknings-

lager. Försök har gjorts att kalkstabilisera det i

bärlager enligt en patenterad metod som också be-

skrivs av Gnaedinger (1978). Hög restkolhalt anses

lämplig i detta fall. Blandningen ökar i hållfast-

het med tiden och har bl a lagts som bärlager i

parkeringsyta med gott resultat. Förbränningsrester

har dock mestadels studerats som material i bitumi-

nösa lager, ibland i blandningar med naturmaterial

(Ledbetter 1979). Bindemedelshalten måste ökas i

förhållande till konventionella blandningar, vilket

gör användningsområdet oekonomiskt, särskilt vid

svenska förhållanden.

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

6.1 Laboratorieförsök

 

Förbränningsrest av undersökt typ har höga CBR-

värden beroende på att de oregelbundna partiklarna

utövar spärrverkan. Däremot är E-modulen enligt

SEB-försök realtivt låg, troligtvis beroende på

materialets fjädrande förmåga. ProvkrOppar, som

fuktlagrats en månad vid optimal vattenkvot, visar

en bärighetsökning, sannolikt beroende på viss

självbindning. Trots att materialet enligt konven-

tionella laboratorieförsök har liten vattenkänslig-

het, verkar det av litteraturstudien att döma som

bärigheten kan försämras om materialet läggs ut

vid för hög vattenkvot.

Sand, som använts i referenssträckor vid provvägs-

försöket, har betydligt lägre CBR-värden än

förbränningsrest, däremot ganska likartad E-modul
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enligt SEB-försök.

Flygaska från samma förbränningsanläggning har

hög kalkhalt och visar en svag självbindning. Ytter-

ligare kalktillsats ger ingen förbättrad hållfast-

hetstillväxt. Provkroppar, tillverkade av förbrän-

ningsrest och flygaska, visar en mycket svag bindning

och t o m tendens till svällning som leder till

uppsprickning.

Förbränningsrest kan cementstabiliseras, men erfor-

derlig cementhalt är ganska hög, minst 10% verkar

behövas för god hållfasthetsutveckling.

6.2 Provvägsförsök

 

Provsträckorna inom industrihamnen, där förbrän-

ningsrest använts i förstärkningslager, har ska-

dats genom krackelering utan att nämnvärd spårbild-

ning uppkommit, något som tyder på inverkan av mate-

rialets fjädrande egenskaper. Plastduk har dock

lagts på terrassytan och dräneringen har varit

avstängd under tjällossningen 1983. Vattenkvoten

har således blivit hög. Referenssträckan, byggd på

konventionellt sätt med sand; förstärkningslagret,

är oskadad.

Provsträckorna inom soptippsområdet har krackelera-

de partier när både förbränningsrest och sand

använts i förstärkningslager. Den tunga trafikens

dynamiska tillskottverkar dock spela stor roll,

eftersom skadorna är lokaliserade till ett uppbyggt

gupp i vägbanan. Dessutom har AG-lagret varit hyvel-

utlagt och av växlande kvalitet.

Fallviktsmätningar, gjorda våren 1983, har visat på
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tendens till lägre medelmoduler hos provsträckor

uppbyggda med förbränningsrest än med sand. Olik-

heter i provsträckornas uppbyggnad, undergrund och

dränering försvårar dock jämförelser. Lager-

modulerna (El-värdet) kan vara tämligen höga hos

krackelerade, bitumenbundna lager och återger tydli-

gen inte vägens tillstånd på ett riktigt sätt. E2-

värdena (för obundna lager) är lägre hos sträckor

innehållande förbränningsrest än referenssand.

Samma tendenser erhålls för de båda materialen när

provbelastningen görs i provgropar direkt på för-

stärkningslagrens överytor.

Förnyade mätningar, utförda under våren 1984 inom

industrihamnen, visar att en avsevärd försämring

skett av de redan tidigare skadade asfaltbundna lag-

ren. El-värdena är nu mycket låga. Någon större

försämring av de obundna lagren har däremot inte

skett.

Provtagningar från förstärkningslager visar, att

förbränningsrest till skillnad från sand har hög-

re vattenkvot än den optimala. Materialet har tyd-

ligen vattenhållande egenskaper, medan sanden drä-

neras lätt. Vattenkvoten vid utläggning är inte

känd och inverkan av plastduk under förstärknings-

lagret försvårar slutsatser. Någon sådan självbind-

ning, som konstaterats i laboratorium hos förbrän-

ningsrest, lagrad vid optimal vattenkvot, framkommer

inte i vägen.

Provstäckorna i industrihamnen har reparerats i maj

1984 genom utbyte av de asfaltbundna lagren varvid

lagertjocklekarna bibehållits. Fallviktsmätningar,

gjorda i november 1984, visar höga och jämna E1-

värden hos asfaltbundna lager, medan Eg-värdena
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är tämligen oförändrade i de obundna lagren sedan

tidigare mätningar.

Resultaten från denna undersökning får ej utan vida-

re överföras till förbränningsrester från andra

anläggningar eftersom materialegenskaperna kan va-

riera avsevärt. Så kan även vara fallet med mate-

rial från samma anläggning om förbränningsproces-

sen eller hanteringen av materialet förändras.

De utländska erfarenheterna av lämpligheten hos

förbränningsrest i vägöverbyggnad är genomgåen-

de bättre än de inledande svenska från provsträckor-.

na. Ofta har man dock använt materialet i lågt tra-

fikerade vägar. I vissa fall kan det också vara

fråga omhårdare brända material.

7 REKOMMENDATIONER

Fler undersökningar av egenskaperna hos förbrän-

ningsrester bör göras, varvid också materialets

variabilitet beaktas. En fortsatt uppföljning av

aktuella provsträckor bör utföras, särskilt som

de reparerats med nya asfaltbundna lager utan att

förbränningsresten avlägsnats. Nya provsträckor

bör byggas och uppföljas. Vid laboratorieförsö-

ken bör särskilt vattenkänslighet, permeabilitet

och vattenhållande förmåga studeras.

Förbränningsrest bör lagras i upplag viss tid

(någon månad) för att oxidationsreaktioner m.m. ska

kunna ske och det vattenfyllda materialet torka ut.

Finmaterialhalten (<0.074 mm) bör begränsas och

helst inte överstiga 10%. Alltför grovt material

bortsorteras på maskvidd 40-50 mm.
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Förbränningsrest som hanterats på korrekt sätt

bör med fördel kunna användas i överbyggnaden av

lågt trafikerade gator, cykel-och gångvägar, parke-

ringsplatser m.m. Vid användning i bärlager bör

dock en tunn asfaltbeläggning inte läggas direkt

på materialet, dels beroende på att packningen blir

dålig, dels risken för skador genom svällande be-

ståndsdelar.

Undersökningarna tyder hittills på att förbrännings-

rest av aktuell typ bör användas med försiktighet

i vägöverbyggnader som kommer att utsättas för

tung trafik. Ett övre förstärkningslager av något

styvare material rekommenderas, också för att möj-

liggöra bättre vältning av bärlagret på det

fjädrande materialet som svarar dåligt vid vibreran-

de packning.
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Tabell 1. Materialsammansättning hos förbrännings-
rest från SYSAV (provtagning april -83)

 

 
 

Fraktion Partike1-% Vikt-%

8-20 mm
Glas 68 (184 st) 71 (332 g)
Metall och slagg 23 (62 st) 18 (86 g)

Sten och porslin 7 (19 st) 11 (47 g)
Oförbränt 2 (7 st) 0 ( 2 g)

4-8 mm
Glas 42 (292 st) 51 (103 g)

Metall och slagg 46 (315 st) 38 (76 g)
Sten och porslin 11 (73 st) 11 (23 g)
Oförbränt 1 (10 st) 0 (1 g)

 

Tabell 2. Resultat av CBR-provning.

 

 

CBR-värde vid Svällning Skrym-

 

penetration*) densitet
mm (torr)

2.54 5.08 mm kg/dm3

Förbrännings-
rest, vatten-
kvot 12% 134 209 1.81

Förbrännings-
rest, 4 dygns
vattenlagring 107 130 0.23 1.74

Sand, vatten-

kvot 10% 20 5 1.65

Sand, vatten- 7 .

kvot 14% 36 12 1.65

 

*) Enligt ASTM-normen skall det högre värdet väljas.
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Tabell 3. Resultat av SEB-provning.

 

 

E-modul (torr skrymdensitet)

MPa (kg/dm3)

 

Förbränningsrest,
vattenkvot 12% 76 (1.78)

Förbränningsrest,
vattenkvot 12%, lagrad

28 dygn i fuktrum 172

Sand, vattenkvot 14% 73 (1.66)

 

Tabell 4. Tryckhållfasthet hos provkroppar tillverkade
enligt tung instampning av förbränningsrest
och tillsatser.

   

Förbrän- Flyg- Cement Kalk Gips Lagring Vatten; Skrym- Tryck-
nings- aska dygn temp kvot densitet håll-
rest 9 fast-

het
% 0/0 % 0/0 % 0C % g/cm3 MPa

90 10 7 +38 12 1.74 OLS
" " 28 +20 " 1.72 0.9
" " 90 " " L72 (LB

95 5 7 " 9 4L70 LS
N H H U

" " " " 15 L79 ZJ
" " 28 " 12 1.78 2.6

90 10 7 " " 1.78 3.7
" " 28 " " L81 (LB

95 5 7 " " L69 L6
" " 28 " " L7l L7
" " 90 " " 1.72 1.8

925 5 '25 7 " " Léz L8
H U H H I' 2.3

H H U 11 H 2.2

" 10 10 " " 1.63 2.2
" " 28 " " 1.65 2.3
" " 90 " " L63 :12

" 10 2t5 10 " " 1.65 2.1
N H 11 H I! 2.1

N N N N N 2.6
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Tabell 5. Uppbyggnaden av transportväg inom SYSAV:s
område (jfr fig 5).

   

Provpkt 1 Provpkt 2 Provpkt 3

AG 5 3-6 cm
Berggrus
0-50 mm 15 cm 14 cm
Förstärknings-
lager av förbrännings- förbrännings- sand

rest

 

 

Tabell 6. Provsträckor i Industrihamnen (jfr figur 6).

 

 

  

 

Blidögatan Sträcka l Sträcka 2

HAB 3.5 cm 3.5 cm
AG 14.5 cm 14.5 cm
Berggrus 0-50 mm 12 cm 12 cm
Förbränningsrest 30 cm 50 cm
Sand 30 cm 10 cm

dränering Och dränering och
plastfolie plastfolie

Borrgatan Sträcka 3 Sträcka 4

HAB 3.5 cm * 3.5 cm
AG 9.5 cm (11) 9.5 cm (11)
Berggrus 0-50 mm 12 cm (20) 12 cm (19)
Förbränningsrest 55 cm - .
Sand 55 cm

 

*) Den 830409 uppmätta lagertjockleken inom parentes.
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Tabell 7. Resultat av fallviktsmätning inom SYSAV:s
område och Malmö industrihamn.

 

Utfört

  

 

 

april -83. Deflektion och beräknad medel-
modul.

Lokal Deflektion, mm Medelmodul
DO D600 MPa

SYSAV

Hjulspår 1.06 0.35 192
Mellan hjulspår 0.91 0.18 162
Referenssträcka 0.83 0.23 194

Blidögatan och
Borrgatan
Sträcka 1 0.50 0.21 325
Sträcka 2 0.44 0.18 387
Sträcka 3 0.80 0.24 199
Referenssträcka 0.37 0.10 429

 

Tabell 8. Resultat av fallviktsmätningar inom SYSAV:s
Område och Malmö industrihamn. Utfört

'april -83. Beräknade lagermoduler (s=stan-
dardavvikelse)

    

 

 

Lokal Förbränningsrest ingående i undre
lagret, E2

E1 MPa E2 MPa

SYSAV i

Hjulspår 7449 (s=3599) 83 (5:26)
Mellan hjulspår 2581 (s=l943) 144 (s=4l)
Referenssträcka 6794 (s=3471) lll (s=27)

Blidögatan och
Borrgatan . .
Sträcka 1 2260 (5:656) 123 (s=7)
Sträcka 2 3419 (s=l677) 137 (s=7)
Sträcka 3 1450 (5:415) 103 (s=8)
Referenssträcka 2272 (s=1128) 262 (s=52)
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Tabell 9. Resultat av fallviktsmätningar inom SYSAV:s
område och Malmö industrihamn. Utfört
april -83. Deflektion och beräknade medel-
resp lagermoduler. Mätning utförd direkt

på förstärkningslager.

Lokal Deflektion Medelmodul La ermodul

Do D600 El ) E2**
mm mm MPa MPa MPa

SYSAV
Hjulspår
mätpunkt 16 1.99 0.59 80 96 73
mätpunkt 19 2.12 0.78 75 102 51
Referenssträcka
mätpunkt 24 1.48 0.55 _ 108 160 _84

Borrgatan

Sträcka 3
mätpunkt 24 2.97 0.53 54 53 129
Referenssträcka
mätpunkt 36 1.25 0.22 127 125 321

 

*) E1 omfattar förstärkningslagret (förbränningsrest
resp sand.

**) E2 omfattar undergrund.

Tabell 10 Resultat av fallviktsmätning inom SYSAV:s
område och Malmö industrihamn. Utfört
maj -84. Deflektion och beräknad medelmodul.

  

  

 

 

Lokal Deflektion, mm Medelmodul
DO D450 MPa

SYSAV

Hjulspår 0.98 0.33 169
Mellan hjulspår 0.64 0.19 246
Referenssträcka ' '
(hjulspår) 0.69 0.25 234

Blidögatan och
Borrgatan

Sträcka 1 0.90 0.35 181
Sträcka 2 0.82 0.35 196
Sträcka 3 1.00 0.38 160
Referenssträcka 0.52 0.20 304
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Tabell 11 Resultat av fallviktsmätning inom SYSAV:s
område och Malmö industrihamn. Utfört
maj -84. Beräknade lagermoduler (s=standard-

avvikelse).

Lokal Förbränningsrest ingående i undre
lagret, E2

E1 MPa E2 MPa

SYSAV

Hjulspår 3996 (s=1134) 105 (s=22)
Mellan hjulspår 3480 (5:699) 176 (s=11)
Referenssträcka 3378 (s=4230) 66 (s=73)

Blidögatan och
Borrgatan

Sträcka 1 651 (s=211) 93 (s=6)
Sträcka 2 828 (s=243) 93 (s=5)
Sträcka 3 965 (s=199) 88 (s=9)
Referenssträcka 1782 (3:308) 169 (s=6)

Tabell 12. Resultat av fallviktsmätning inom Malmö
industrihamn. Utfört maj -84. Deflektion
och beräknade medel-resp lagermoduler.
Mätning utfört direkt på förstärknings«

1ager bestående av förbränningsrest.

Lokal Deflektion Medelmodul Lagermodul

Do D600 E1 E2
mm mm MPa MPa MPa

Blidögatan
Sträcka 1 1.69 0.25 94 100 121
Sträcka 2 pkt 1 1.99 0.26 80 82 116
Sträcka 2 pkt 2 1.95 0.28 82 87 110

Borrgatan

Sträcka 3 2.09 0.32 76 82 95

 

VTI MEDDELANDE 413



Bilaga 1
Sid 7(9)

Tabell 13 Resultat av tjockleks- och vattenbestäm-
ningar på prov från Blidögatan och Borr-
vägen. Provtagning utförd maj -84.

   

 

 

Lokal Tjocklek Vattenkvot
cm %

Blidögatan
Sträcka l Hab+AG=20 Förbränningsrest,

övre del = 18.1
Bärlager = 15 Förbrännningsrest

undre del = 18.1
Förbrännings-
rest = 37

Sträcka 2 Hab+AG=20 Förbränningsrest,
pkt 1 och övre del = 19.3

Bärlager = 18 Förbränningsrest,
undre del = 24.6

Förbrännings- Undergrund = 20.9
rest = 52

Borrgatan

Sträcka 3 Hab+AG=12 Förbränningsrest,
pkt l övre del = 19.1

Bärlager = 23 Förbränningsrest,
undre del = 19.6

Förbrännings- Bärlager = 3.3
rest = 50

Sträcka 3 Hab+AG=13 Förbränningsrest,
pkt 2 övre del = 21.5

Bärlager = 20 Förbränningsrest,
undre del = 21.0

Förbrännings- Undergrund = 10.2
rest = 52

Referens-
sträcka Hab+AG=12 Sand = 8.2

Bärlager = 25
Sand = --
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Tabell 14 Fallviktsmätning av förbränningsrest i
förstärkningslager, Malmö, utförd 841113.

 
   

 

 

Lokal Deflektion Medel- Lagermodul
mm modul MPa
DO D600 MPa E1 E2

Blidögatan

Sträcka 1 0.60 0.25 267 l845(s=672) 92(s=8)
Sträcka 2 0.46 0.23 352 3Sl4(s=ll77) lOl(s=5)

Borrgatan

Sträcka 3 0.75 0.30 215 2788(s=951) 79(s=4)

Referens- l
sträcka 0.47 0.15 341 2696(s=653) 157(s=l4)

E1 slitlager + AG
E2 bärlager + förstärkningslager + undergrund
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Tabell 15 Schweizisk rekommendation för egenskaper

hos förbränningsrest och egenskaper hos

material från SYSAV.

 

im fehlungcn VSS überdie Veruendung von Kehr'nchischhcka Förbränningsrest
lm trassenbau in 'Stressa und Vukehr kr. 18175 = ' SYSAV

Raw-Walk? _Affberc'tü4 aufbare'nzte Schlatkz ingen magnet-
(Schhdm'bHdanq Umbnmhsw S'd: N: G; - - . avskil'nin ut-

) i e' en Ouahtatsvorschnñzn: förd 3 g

- Ausbrand
- Tragfâhagkeü

0 Ausbrandquamäl *

' Glühverlust om 51 'HS < 5 % 8%

. Tfâg fâhigkzil (scoicchnischc Hücrhlz'sgcnschañcn)

A'ntç'zk 0.02mm S 40 7. <0.074 mm ca 10%
Hartmalkem 50 mm_ 50 mm
835698113 6 45% 12% optimal vattenkvot
CBRq Tragfmgkát >, 80 7. _>_8O
CB R2: Vuwsåcbiühåt )/ <1. 0 i:)
CBR: :C931 Rostsfablüfåt 2' 1.0 ej bestämt
Raumgewxcht lose. N Littlmj ej bestämt

vadtd'ktet " 4.8 Um* 1.78 enl. tung instamp-
ning

O Mwendungsbzrzith bcz. Brunduasszrngâhrdung
Abshnd bis

Max. Sch?)th Grunduaucup'uegd

Schuhzom "" ""
'°° ' Ian: A 30m ' kr 3 m

8 en cm 2, 2 m
C iGO cm -

*) Hårdnade konstaterad enligt SEB-provning.
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Bilaga 2
Sid 2(8)

N .
P
C

| I

/ N ..
.4
O

I I

.
.
.
å

_
.
å

1
0

23
c

I
l

1
I

/_\ förbränningsresf

/\ sund..
.-

5
.
Q

0
I I

To
rr

sk
ry

md
en

si
fe

f
kg

d
m

1,60--

1,50*

1,40 1 1 1 .L 1 1 . . I I . . . I .

_2 h 6 8 10 12141618 20 2224 2628 30

Vattenkvof 96

I

 

L 1 1 1 I I I L 1 ä..
7

Figur 2. Packningskurvor vid tung instampning hos
prov av förbränningsrest och havssand.

VTI MEDDELANDE 413



Bilaga 2

 

  

 

Sid 3 (8)

A

2,15 <1.

6:e, 15% cskc

F 210 ., 127. aska, 3°/qkolk
T; ' V 12% aska, 3°/. kalk och
Eg ñk restgips
C
0
'U

å 2,05 .-
i
;0

L.

3
i..

230 , å . % >:

2 I. 6 8 Vottenkvot 'Ia

o
m

2. A
E &

ä d.

2

'2 1.00 __ 3°/. kalk
1: 3'/. kalk, 1'/.gips

: .i 'v 4 :
2 L 6 8 i Vottenkvot 'lo

Figur 3. Tryckhållfasthet hos provkroppar tillver-
kade vid olika vattenkvot genom tung labo-
ratorieinstampning av berggrus 0-20 mm
tillsatt sopaska från Malmö med och utan
tillsats av kalk och restgips. Lagring 8
dygn vid +300C.
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Sid 4(8)
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1,90

1,80'

1,70 '

I
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en
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f
kg

/_
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r
r

T1,60 "

1,50'

  

1,40 % 2 : : : : : § : : : % % : : >

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Vt:1*r*renkv01L °/o

Figur 4. Packningskurva enligt tung instampning
för förbränningsrest och 5% cement.
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Sid 5(8)

30

REFERENSYTA

75.
70 mm BG 3
130 " berggrus 15
600 u sand T

Krackelering
vProvgrop

3m

$10m gupp 21

10 2

x Kruckelering Ä

,t 19: Provgrop

70 mm 86
130 1' berggrus x
400 r' förbrün.resf
200 u sand 1* x

x 16:: vagmp

A A
i! 1:

1! I:

Bm? Bm?
I: 1'

A x x
1 H

B Metta-n Höger
m fnutspâr ?uubpar

_-'*---7

Hus Väg

   

Figur 5. Planskiss över mätlinje vid infart till
SYSAV:s område.
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:Sid (5(8)

-n-u-n Fullvikfmüfning, müfpunkfer

Borrgufun

Vürmeverkef

T

 

 

#0 39 31

Provgrop 3rn

Referensyfu
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43.."" .11..

Anuzzzzzøv

Sfrucku.3

0105.10.. .
I'

Provgrop 3rn

      
     

 

aüliii'

   

JÄRNVÃG

 

35 mm 80 Hub
95 H 220 86
35 cm berggrus
20 n sund
Drunering

Figur 6.

industrihamn.
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35 mm 80 Hub
95 n 220 BG
12 cm berggrus
55 u
Dr'cinering

35mm
145 H
12 cm
50 H
10 u
Druner

förbrun.resf

80 Hub
3%)86
berggrus
förbrun.res+
sund
ing

Plusffoüe

35mm
145 "
12<nn
30 v
30 n
Drunen

80 Hub
330 BG
berggrus
förbrun.resf
sund
n

Ptusffolne

Planskiss över mätlinjer inom Malmö
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Sid 7 (8)

2 PA'
SGMI

' NO TRAFFIC

35 IR

3 AB 2 PA' .' 3AB 2PA56%8 GABI GABI .11 GAB:
LIGHT la SG 12 36
TRAFFIC

mzR
30 IR 30 IR 35 IR

15 GABI*' 12 GABI.. 8GABI . 5 GAH*
AVERAGE .
TRAFFIC 19 SG 19 SG

QSIR SIR

BDIR BSIR

All figures relates to centimetres

PA = Pulverasfalt = Asphalt with very soft

' bitumen (pen. 700-1500)

AB = Asfaltbeton = Asphalt concrete

GAB I = Grusasfaltbeton I = Hot mix

SG = Stabilt grus = Gravel

IR = Forbrandingsovnsslagge = Incinerator residue

I 2 cm PA can be substituted by a surface dressing

1! A bitumen with pen. 100 is assumed. Using pen. 60

will reduce the asphalt thickness with one cm.

Figur 7a Rekommenderad dimensionering av mindre
vägar med förbränningsrest enligt Schmith
(1984), "Genomsnittlig" undergrund.
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AB + GAB

SG

IR

AB + GAB

SG

IR

AB + GAB

SG
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Figur 7b
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Sid 8(8)

10 cm l7cm

m4cm

35 cm SSCm

13cm

21cm

26 cm

50cm

SDcm

14
cm 22 cm

27 Cm

50 cm

30 cm

 

 

   

TRAFFIC
(AADT)

1500

5000

8000

Rekommenderad dimensionering av "medelstora"
vägar med förbränningsrest enligt Smith
(1984) (beteckningar enligt figur 7a.
nomsnittlig" undergrundL
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Bilaga 3
Sid 1(3) 

t.annlngsresörbr", Osorterad fNyproduceradFoto 1
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Sid 2(3)

 

Foto 2; Provgrävning i krackelerad provsträcka
inom SYSAV:s Område. BG:n sönderfaller -
efter krackeleringssprickor.
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Fotö 3. Fallviktsmätning direkt på frilagd yta av
förstärkningslager.
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