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VÄGÖVERBYGGNADER STABILISERADE MED MASUGNSSLAGG
- EN INVENTERING AV SVENSKA ERFARENHETER
Peet Höbeda

Forskningsledare
Statens väg- och trafikinstitut
SAMMANFATTNING
Användningen av masugnsslagg inom vägbyggnad behandlas. Sverige
har börjat utnyttja restprodukter på ett sent stadium beroende på

goda tillgångar på naturmaterial. Hyttsten har dock sedan 1976
blivit accepterat som förstärkningsmaterial och i kommande upplaga
av byggnadsanvisningarna även som bärlagergrus. Stabilisering med
hyttsand behandlas mer ingående. Hyttsand, tillsatt något kalk för

aktivering, har använts som bindemedel för stabilisering av dels
hyttsten, dels naturmaterial, i det senare fallet efter malning

(Merolit resp Meromix). Goda resultat kan erhållas såvida riktig
teknik används och variationer i hyttsandens kvalitet kontrolleras

genom malning och/eller användning av aktiverande tillsatser.
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EN INVENTERING AV SVENSKA ERFARENHETER
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Forskningsledare
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1.

INLEDNING

Masugnsslagg har sedan lång tid använts som vägmaterial i länder
på den europeiska kontinenten och i USA. Den kan i luftkylt,
kristallint tillstånd (hyttsten) ersätta naturballast eller i vattenkylt, glasigt tillstånd (hyttsand) utgöra bindemedel. Hyttsten
används efter krossning och siktning i samtliga väglager, hyttsand
efter malning som beståndsdel i cement, men framför allt i
Frankrike - i omalt eller malt tillstånd

även som ett självstän-

digt bindemedel efter aktivering, vanligen med en ringa halt kalk.
Bindemedlet används sedan för stabilisering av naturmaterial eller
hyttsten till olika överbyggnadslager.

2.

ERFARENHETER I SVERIGE

Masugnsslagg har hittills använts som vägmaterial i tämligen blygsam skala i Sverige, bl a beroende på de i regel rikliga tillgångarna av kvalitativa naturmaterial. Strävan efter ökad användning av
restprodukter och hyttstenens goda egenskaper har dock gjort att
detta slaggmaterial fr o m 1976 enl vägverkets byggnadsanvisningar

blivit tillåtet som förstärkningslager och i en kommande upplaga av
anvisningarna sannolikt även kommer att accepteras som bärlagergrus.
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Hyttsten består i krossad form av sträva, skrovliga partiklar som
i lager ger hög inre friktion. Genom att materialet inte innehåller
lera är även vattenkänsligheten låg i jämförelse med många naturma-

terial. Vissa svårigheter kan finnas att framställa normerad bärlagergruskurva eftersom endast obetydliga finmaterialmängder bildas
vid krossning. Verket kan därför behöva modifieras. Hyttsten har även
vissa tjälisolerande egenskaper och har bl a därför med framgång
använts i Norrbotten för förbättring av grusvägar, som tidigare svårt

skadats vid tjällossningen.

Hyttsten är relativt lättavnött (har högt sliptal) och därför p g a
dubbdäckstrafiken inte lämplig som beläggningsmaterial vid svenska
förhållanden. De porösa partiklarna kräver dessutom en ökning av
bitumenhalten, något som ger försämrad ekonomi.
Användningen av hyttsand som bindemedel är särskilt intressant
eftersom energikrävande och importerade bindemedel på bärlagernivån
kan ersättas med en inhemsk restprodukt. En teknisk fördel är vidare

att hydrauliskt bundna lager, t ex med hyttsand inte är temperaturkänsliga, d v 5 de deformeras ej plastiskt av tung trafik under varma
sommardagar.
Ett projekt påbörjades inom Jernkontorets regi år 1973 med deltagare

från de dåvarande stålverken i Sverige och Finland samt från vägverket
och VTI. Två provvägar byggdes, dock gjordes ej litteraturstudier och
laboratorieförsök i större omfattning. Beroende på att Stålverk 80
ej kom till stånd och omorganisationen av svensk stålindustri slut-

fördes inte projektet enligt ursprunglig planering.
VTI har senare för egna medel gjort en litteraturstudie (Rapport
111) och på uppdrag av vägverket och byggforskningsrådet en inventering av svenska slaggstabiliserade vägar (Meddelande 194). Provvägar har på 80-talet huvudsakligen byggts på uppdrag av vägverket

(se nedan).

ZEhl

Före 1970-talet har masugnsslagg endast använts vid ett fåtal

tillfällen och resultaten sällan dokumenterats. År 1973 bildades
dock Merox vid dåvarande Gränges Oxelösunds Järnverk, nuvarande

Svenskt Stål AB, för att taga hand om slagghanteringen. Produkter
som Merolit och Merox bindemedel har utvecklats. Merolit utgör en
färdig, verkblandad produkt, ursprungligen bestående av hyttsten,
hyttsand, kalk och järnoxidfiller, som transporteras från Oxelösund
till byggnadsplatsen. Materialet används som stabiliserat bärlager,
främst som alternativ till BG eller CG (bitumen

resp cementstabili

serat grus). Merox bindemedel är däremot avsett att inblandas i naturmaterial och blandningen benämns Meromix. Användningsområdet är
detsamma som för Merolit men då endast bindemedlet behöver transporteras ökar dess geografiska avyttringsområde. Produkterna studerades
i två provvägar som byggdes inom Jernkontorets projekt, Flen 1974

och Lästringe 1975 (jfr nedan).
3.

UNDERSÖKNINGAR AV SLAGGSTABILISERINGAR

I samband med inventeringen, som påbörjades 1978, insamlades data
om svenska slaggstabiliserade vägar (även någon industriyta medtogs),
bl a avseende uppbyggnad, materialsammansättning, ev mätdata m m.

Dokumentationen har visat sig mycket skiftande. Fältinspektioner
gjordes, borrkärnor togs där detta var möjligt och ev Vägskador
karterades. Bärighetsmätningar gjordes i viss omfattning med 5 tons

fallvikt varvid först vägkonstruktionens medelmodul, men senare även
det aktuella materialets lagermodul kunnat bestämmas.
Slaggvägarna har varit av mycket varierande beskaffenhet; det har
varit fråga om både nybyggda vägar och förstärkningsarbeten. Det
finns inte här utrymme för närmare detaljbeskrivningar, sådana finns

dock i VTI Meddelande 194. Vid inventeringen skiljdes mellan verkoch markblandade stabiliseringar, men också mellan stabiliserad hytt
sten (i regel Merolit) och stabiliserat naturmaterial (i regel Meromix). I det senare fallet har hyttsanden använts både i omald och i
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varierande grad mald form. Kalk har använts som aktiveringsmedel,
i vissa fall har även gips tillsatts. Lagren

har i regel varit

tunna i jämförelse med vägkonstruktioner utomlands. De verkblandade

lagren har sålunda i regel varit 10-20 cm, de markblandade betydligt
tunnare. Även asfaltbeläggningarna har varit tunna, i regel 3-4 cm,

i något fall har slitlagret utgjorts av en ytbehandling.
3.1

Merolit

Erfarenheterna från de första Merolitsträckorna är positiva. De undersökta objekten har varit i god kondition och de enda defekter, som
kunnat konstateras har varit vissa tvär

och längsgående sprickor som

slagit igenom de tunna asfaltbeläggningarna. Sprickorna, som främst
uppkommer vintertid p g a temperaturrörelser, kan dock betraktas som
skönhetsfel och har inte behövt åtgärdas.
Borrkärnor, tagna 1978, t ex från provvägarna Flen 1974 och Lästringe
1975, visade tryckhållfastheter på 20-30 MPa och fallviktsmätningarna

lagermoduler på 15 000

30 000 MPa. Merolitbärlagren har dock haft

låg trafikbelastning, varför trafikens inverkan inte kunnat studeras.
Det kan alltid diskuteras om så höga hållfasthetsvärden som påvisats
är nödvändiga. I stabiliserade väglager utomlands begränsas t ex ofta
den fordrade tryckhållfastheten för att undvika alltför markanta re-

flexionssprickor (vid lägre hållfasthet uppkommer ett tätare nätverk
av tunna sprickor). Vid så tunna stabiliserings- och beläggningstjocklekar som f n används i Sverige kan det dock vara klokt att undvika

alltför låga hållfastheter (jfr nedan).
Beroende på förändringar i den metallurgiska processen har masugnsslaggens kvalitet ur vägmaterialsynpunkt försämrats under senare år,
varför lägre hållfasthetsvärden konstaterats vid provning av vägar med
senare levererad Merolit. Det är dock ej endast fråga om slaggens ke-

miska sammansättning (basicitetstal m m) utan även sprödheten hos
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hyttsandkornen. Merolit måste nämligen krossas maximalt vid utlägg-

ning, så att nybildat finmaterial med hög bindkraft erhålls. (I
Frankrike finns ett malningstest normerat för hyttsand som ger den

s k a-koefficienten.)
VTI har medverkat vid byggandet av två provvägar, Tokarp 1977 och

Bankeryd 1981 (i samarbete med Linköpings kommun resp vägverket).
Dålig bindning konstaterades hos levererad Merolit. Den förstnämnda
provvägen byggdes dock i slutet av november vid mycket blöt väderlek,
något som avsevärt försvårade utläggning och packning. Provvägen kan
därför inte anses som representativ. Provning av Merolitytor, lagda
under samma tid har dock bekräftat erfarenheterna från de två prov
vägarna. Nämnas bör att den inventering, som redovisas i VTI Med-

delande 194, behandlar de första Merolitvägarna och ej berör detta
problem med den försämrade kvaliteten.
Även Merolit med relativt låg hållfasthet kan tåla stark trafik utan
att deformeras. I samband med byggandet av motorvägen söder om Vagn

härad leddes hela E4-trafiken under ca ett års tid (1979-1980) över
på väg 777 där bärlagret på en sträcka utgjordes av Merolit. Tyvärr
utfördes inte försöket som en välkontrollerad provväg. Efterjustering
hade gjorts av utlagt material med ett lager Merolit, något som måste

undvikas med hänsyn till hållfastheten. Vissa lokala skador beror på
mycket tunn asfaltbeläggning, som ej häftat väl till underlaget.
Sedan 1980 har Merolit även tillverkats i Borlänge. Några välkontrolle
rade provsträckor har dock inte utförts. Vissa svällningsskador

(bulor i asfaltbeläggningen) har i ett fall konstaterats när Merolit
kommit att innehålla

partiklar av stålslagg med hög halt fri CaO, som

hydratiserats i vägen under svällning. Denna Merolit har också visat
låg hållfasthetstillväxt. I ett fall har lokala skador uppkommit i
form av glidning av asfaltbeläggningen. Detta har tydligen berott på
att Merolitmaterialet vid utförandet lokalt haft alltför hög vattenkvot, varvid en finkornrik slurry pumpats till lagrets överyta vid
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vibrerande vältning. Detta obundna skikt har sedan fungerat som ett
glidskikt vid tjällossningen.
Variationer i Merolitkvaliteten och oklarheter i provningsmetodik
(jfr nedan) har hittills motverkat en normering av produkten. Det är
dock relativt lätt att påverka materialets egenskaper, t ex att öka
bindningen genom att tillsätta en liten mängd malen hyttsand eller
cement, m m. Från och med 1982 levereras också Merolit med modifierad

sammansättning (inblandning av LH-cement och förbättrad kornkurva)
för att säkerställa dels tillräcklig hållfasthetstillväxt, dels stabilitet vid utläggning och under den första tiden innan tillräcklig
bindning skett.
Beroende på dålig överensstämmelse mellan provningsresultaten i olika
laboratorier har en undersökning gjorts av faktorer som främst på-

verkar tryckhållfastheten. Det visade sig att vissa laboratorier använt sig av långvarig vibrerande packning, varvid hyttsandkornen delvis nötts till finmaterial med hög bindningsförmåga. Betydligt högre

hållfastheter (upp till dubbla värden) kunde erhållas än med provkroppar som tillverkats medelst tung laboratorieinstampning. Resultaten med sistnämnda packningsmetod stod i god överensstämmelse med
hållfastheter hos uttagna borrkärnor.
En annan orsak till dålig överensstämmelse har varit att vissa labora-

torier (främst VTI och vägverket) använt gummimellanlägg på provkroppens ändytor vid provtryckning. Sådana används dock inte vid t ex
betongprovning. En speciell, jämförande undersökning visade att ca

50 % reducerad hållfasthet erhölls med gummiplattor beroende på minskad
inverkan av friktionskrafter på ändytorna vid provningen. Härav följ-

er också att gummimellanläggen nästan helt eliminerar slankhetstalets
annars stora inverkan på tryckhållfastheten.
Frys-töväxlingsförsök har också gjorts på Merolit, som först vattenmättats varvid det framkom att material med hög hållfasthet är bestän-
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digt, medan svagare material kan sönderfalla. Vid laboratorieprovningen utsätts dock materialet för en extremt stor påkänning jämfört med verkligheten.

Merolit har blivit ett efterfrågat material även utanför vägsektorn
och sedan 1973 har 700 000 m2 av materialet lagts, huvudsakligen på
industriytor m m.

3.2

Stabilisering av naturmaterial

Slaggstabiliserat bärlagermaterial undersöktes redan på 60 talet i
samband med byggandet av provvägen Hålland 1962, på väg E 75. Skifferhaltigt qrus stabiliserades dels med cement, dels med 5 % malen hytt-

sand + kalk. Provvägen ligger på extremt tjälfarlig undergrund, varför provsträckorna med tiden blivit lappade och överlagda. Provvägen
blev tyvärr ej uppföljd någon längre tid, men provborrningar utfördes

1978 och visade att hela borrkärnor med hög hållfasthet (i medeltal
17 MPa) kunde tagas av slaggstabiliserat, däremot ej av cementstabili-

serat material, detta trots att markblandning resp verkblandning användes vid utförandet. Slaggbindemedlet frästes i grus, utlagt på
vägen.

Provsträckor utförda på 1970-talet enligt markblandningsmetoden har
ej givit så goda resultat, dels beroende på att bindemedlet varit relativt grovt, dels att det i regel varit fråga om grusvägar som förstärkts genom stabilisering före beläggning. Det har tydligen varit
svårt att fräsa in bindemedlet i de gamla vägbanorna. Borrkärnor har
endast undantagsvis kunnat upptagas. Motsvarande otillfredsställande

resultat har f ö i åtskilliga fall erhållits med cementbindemedel vid
stabilisering enligt markblandningsmetoden.
Verkblandade stabiliseringar har i regel givit bättre resultat och

t ex provsträckorna på provvägen Lästringe 1975 är fortfarande
oskadade. Trafiken har dock varit ringa. Meromix, som lagts på starkt
trafikerade vägar i Skåne och Halland (VTI har här ej medverkat vid
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förundersökningar), har dock visat dålig beständighet när vatten
kunnat infiltrera genom öppna partier i asfaltbeläggningen, t ex
skarvar och lagningar efter provtagningar. Basmaterialet har också

varit grovkornigt (0-50 mm) och det delvis malda bindemedlet har
separerat vid utblåsningen från bulkbil. Låg frostbeständighet har
också konstaterats vid laboratorieförsök på uttagna borrkärnor.
På senare år har dock en höggradig mald hyttsand (+ kalk) levererats som bindemedel. Detta Merox bindemedel är således inte jämför-

bart med tidigare produkt. Laboratorieprovningar har visat, att betydligt högre hållfasthet kan erhållas med finmalet än med grovmalet
bindemedel och - något som är ännu viktigare - även god frostbeständighet. Lågt hålrum måste dock eftersträvas; vid jämnkornig sand genom inblandning av finmaterial och bindemedelskvoten avpassas så
att resterande hålrum utfylls av cementerade hydrationsprodukter.

VTI har på uppdrag av vägverket medverkat vid byggandet av två

provvägar, Hissjö 1980 (VTI Meddelande 286) och Sollebrunn 1981. I
båda fallen har verkblandning utförts med vägverkets cementstabili

seringsverk. Basmaterialet vid Hissjö utgjordes av grusig sand.
Graderingen varierades genom inblandning av fraktion 8-32 mm, något
som dock visade sig vara av mindre betydelse. Slaggbindemedlet, som

hade en spec yta ca 4000 cmZ/g, tillsattes i en halt av 8-10 %
(inkl 1 % kalkhydrat). Beroende på brist på kalk utfördes även en
sträcka med enbart 13 % malen hyttsand som bindemedel. Även flygaskakalkstabiliseringar (kalciumklorid tillsattes vissa blandningar) utfördes som jämförelse.

Vissa utläggningssvårigheter konstaterades när alltför mycket vatten
i något fall inblandades eller när vattenmättning erhölls genom intensivt regnande. Uppkomna spårbildningar lagades med oljegrus som

också utgjorde slitlager. Några deformationer i detta har inte senare kunnat konstateras i slaggbundna sträckor.
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Provborrningar och fallviktsmätningar visar att kalkaktiverad hyttsand binder snabbt, hyttsand utan kalktillsats däremot långsamt
(figur 1 och 2. Flygaska-kalkstabiliseringar visar utan kalcium
kloridtillsats mycket långsam bindning och hållfasthetstillväxt på-

går ännu efter lång tid (> 1 år). Både hållfasthet och bärighet
utvecklas på ett likartat sätt för båda stabiliseringstyperna och
det finns en god korrelation mellan resultaten från laboratorieoch fältprovningar.
Vid provvägen Sollebrunn 1981 har en sandavskiljningsprodukt 0 8 mm

stabiliserats med ca 9 % bindemedel (inkl 1 % kalk). 10 % finmo
tillsattes som "filler" för att få ned hålrummet i blandningen. Beläggningen utgörs av Y1G. God hållfasthets- och bärighetsutveckling
har konstaterats genom mätningar liksom vid Hissjö-provvägen.
Tvärgående reflexionssprickor har uppkommit i slaggstabiliseringarna
på båda provvägarna. Dessa är mest framträdande vintertid och har ej

påverkat vägen negativt från bärighets- eller framkomlighetssynpunkt
och har ej erfordrat reparation.
Slaggbundna material har viss återläkningsförmåga, något som är av
stort värde för vägmaterial. Laboratorieförsök har visat, att vid
provtryckning uppkomna sprickor i provkropparna kan hopläkas efter

sammanfogning och lagring i fuktigt tillstånd (sådan effekt finns

också hos Merolit). I praktiken är dock sådan sammanläkning tänkbar
endast under gynnsamma förhållanden och sannolikt främst för horisontella Sprickor som enligt observationer kan uppstå vid frys-töväxlingsförsök med svagt bundet material.
En ny provväg, Gärdhem 1982, P-län, planeras. Samma sandavskiljningsprodukt som vid provvägen Sollebrunn 1981 kommer att stabiliseras, denna gång med lägre bindemedelskvoter och med modifierat

bindemedel. En flygaska-kalkstabilisering avses också att utföras.
I jämförelse med Merolit har användningen av Meromix varit ringa.

Ca 12500 m2 har lagts, huvudsakligen på vägar, men materialet får
anses ha framtiden för sig.
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4.

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Användningen av hyttsten i ostabiliserade väglager (bär

och för-

stärkningslager är fullt möjlig och kan t o m innebära fördelar.
Erfarenheterna av hyttsand som bindemedel är blandade, men till-

räckliga erfarenheter finns numera för att underlätta en normering.
En restprodukt kommer alltid att variera kvalitetsmässigt, varför
en relevant kontroll är nödvändig. Konstaterade variationer i hytt-

sandens bindande egenskaper kan tämligen lätt korrigeras.
Kvalitetskontrollen måste normeras bättre. Packnings- och provtryckningsmetoderna har t ex visat sig kunna ge olika resultat. I
normala fall bestäms 7- och 28 dygnshållfastheten vid materialkontroll. Begränsade försök vid VTI tyder på att lagringstiden vid
fuktlagring kan förkortas genom användning av högre temperatur.
Frostbeständigheten i vattenmättat tillstånd är en viktig egenskap
som ej får försummas. Inverkan av saltlösning måste även utredas.
Begränsade försök tyder på att välbundet, rätt sammansatt material

som vattenmättats med saltlösning och omges av denna icke visar
allvarligare skador än ytliga frätskador.
Den högsta hållfastheten och beständigheten erhålls med ganska fin
materialrika blandningar som i obundet tillstånd kan ha låg stabili
tet vid hög vattenkvot. Denna måste därför noga kontrolleras vid
blandningen och i regel vara något lägre än optimal packningsvattenkvot. Utläggning på senhösten måste undvikas. Risken är då särskilt
stor för nederbörd, något som sannolikt är viktigare än det faktum
att bindningen blir långsammare vid låga temperaturer. Bindningen kan
under sådana förhållanden påskyndas genom starkare aktivering av
hyttsanden.
Det är vidare viktigt, att bindemedelsinblandningen är god och att

i möjligaste mån blandning i verk väljes som utförandemetod. Packningen är mycket betydelsefull och hållfastheten ökar med förbättrad

packning. Bärlagerytan bör omedelbart efter utläggning förseglas med
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en bitumenhinna för att förhindra uttorkning, befrämja vidhäftningen till asfaltbeläggningen och minska vatteninfiltration genom en otät beläggning. I normala fall, dvs korrekt sammansättning

av stabiliseringen (bl a ej för hög vattenkvot), kan trafiken påsläppas när asfaltbeläggning utlagts, något som är särskilt viktigt
vid förstärkningsarbeten.
Reflexionssprickor i asfaltbeläggningen kan vara svårt att undvika
vid relativt snabbt bindande material och de tunna asfaltbeläggningar som används i Sverige. De i regel tvärgående sprickorna ut-

gör dock normalt inga svagheter som kräver nämnvärt underhåll. Att
vid svenska förhållanden försöka undvika reflexionssprickor genom
att nedsätta materialhållfastheten är en tvivelaktig metod.

