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FÖRORD

Undersökningen har gjorts med institutets egna FoU-medel som del inom

projekt att nyttiggöra restprodukter från industrier och värmeverk. Den

får sägas vara av orienterande natur. Cement- och Betonginstitutet har

utfört fotografering i svepelektronmikroskop och EDAX-analys, Cemen-

tas laboratorium har gjort kemiska analyser.

Peet Höbeda
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Undersökning av avsvavlingsprodukter från halvtorr process och flyg-
askor från två kolpulvereldade värmeverk som vägmaterial - en laborato-
riestudie

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

SAMMANFATTNING

Flygaska och avsvavlingsprodukt från två koleldade värmeverk, nämligen

Igelsta, Södertälje och Öresundsverket, Malmö, har undersökts. Proven

behöver inte vara helt representativa för anläggningarna.

Kornfördelningarna och packningsegenskaperna hos de två avsvavlings-

produkterna skiljer sig åt. Bärighetsundersökningar (enligt CBR- och

SEB-metoden) visar att en blandning av de två restprodukterna har

bättre egenskaper än dessa var och en för sig. En bindning med tiden

konstateras och ganska goda tryckhållfastheter kan uppnås för en bland-

ning av restprodukterna i lika delar. Frystöväxlingsförsök visar dock på

bristande frostbeständighet.

Tillsätts portlandcement i blandningarna, erhålls förbättrad hållfasthets-

tillväxt. Blandningen med material från Malmö får dock hållfasthets-

nedsättning efter viss tid. Frostbeständigheten är bristfällig hos bland-

ningarna med restprodukter från båda värmeverken, även vid en så hög

cementhalt som 10%. Mald hyttsand ger förbättrad hållfasthetstillväxt,

men det finns fortfarande beständighetsproblem - i varje fall efter 28

dygns lagring.

Vid en bedömning av lämplighet i vägsammanhang är rent hållfasthets-

mässigt blandningar av flygaska och avsvavlingsprodukt användbara till

förstärkningslager och efter bindemedelstillsats även till bärlager. Den

dåliga frostbeständigheten gör dock att fler undersökningar är nödvändi-

ga.

Försök har gjorts att framställa bindemedel av restprodukterna + cement

för stabilisering av naturmaterial. Bäst resultat erhålls vid låga halter av
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avsvavlingsprodukt. En av avsvavlingsprodukterna har senare undersökts i

kombination med mald hyttsand varvid god hållfasthetsutveckling erhål-

lits.

En litteraturstudie har gjorts. Avsvavlingsprodukter från halvtorr metod

är inte mycket undersökta men fler erfarenheter finns av produkter från

våt metod. Fosforgips har studerats tämligen utförligt men materialet

har delvis avvikande egenskaper. Resultaten är tämligen motsägelsefulla.

Ofta har god hållfasthetsutveckling konstaterats för blandningar innehål-

lande sådana restprodukter, men osäkerhet råder rörande beständighet.

Detta gäller även material tillsatt cement eller kalk. En nyligen erhållen

dansk undersökning av avsvavlingsprodukt från halvtorr metod bekräftar

VTI:s resultat beträffande dålig frostbeständighet, även efter tillsats av

cement eller kalk.

Den dåliga beständigheten kan bero på att kollodial, svällande och

vattenupptagande ettringit bildas i den starkt basiska miljön. Bindeme-

del, som ger lägre basicitet, t ex mald hyttsand kan vara lämpligare. Vid

långsamt verkande bindemedel behöver en viss svällning inte nödvändigt-

vis leda till sönderfall eftersom hydratiseringsprodukterna bildas huvud-

sakligen efter ettringitbildningen och ger bindning.

Praktiska problem uppstår vid lagring av restprodukter med självbindan-

de egenskaper i upplag. Materialen måste kunna hanteras även i fuktigt

tillstånd och ev. blandas i verk, t ex vid stabilisering.
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Investigations of desulphurized products from the semi-dry method and
fly ashes from two coal-fired heating plants as road construction
materials -a laboratory study

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

SUMMARY

Fly ashes and desulphurization products (semi-dry method) from two

heating plants, using powdered coal, Igelsta in Södertälje and Öresunds-

verket in Malmö, have been investigated. The samples obtained were not

necessarily representative of the plants.

Particle size distributions and compaction Characteristics of the two

desulphurizasion products differed from each other. Tests for stability

(according to CBR-and SEB-methods) showed that a mixture of fly ash

and desulpurization product had better properties than each one separa-

tely. Binding properties were also studied, and rather high compression

strength could be obtained in a mixture of the materials in equal

proportions. However, freeze-thaw tests showed a lack of frost durabi-

lity.

When portland cement was added to the mixtures of fly ash and

desulpurization product, improved compressive strengths were obtained.

The mixture of the wastes from Malmö, however, lost strength after

some time. The freeze-thaw durability was insufficient for mixtures of

wastes from both the heating plants, despite adding as much as 10%

cement. Milled granulated blast furnace slag showed more promising

results in later experiments. The freeze-thaw durabilities, of samples,

cured for 28 days, were poor however. Better results may be obtained

after longer curing.

After an evaluation of suitability in roadbuilding, mixtures of fly ash and

desulpurization product are, according to the compressive strength

values, potentially suitable for subbase and mixtures with binder addition

suitable for base course. The inferior freeze-thaw durability implies that
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further tests are necessary.

Tests were done with binders, consisting of the wastes together with

portland cement, for stabilizing natural aggregates. Best results were

achieved with low contents of the desulphurization product. However, if

milled granulated blast furnace slag was used instead of portland

cement, a promising binder was developed. This binder consists comple-

tely of waste materials.

A literature investigation was done. Desulphurization products from

semi-dry methods have not been tested much. More experience exists

with wastes from wet desulpurization methods. Also experience with

phosphogypsum waste has been studied, although that product has

somewhat differing properties. The results reported were rather contra-

dictable. Often binding properties were found in mixtures of fly ash and

calcium sulphite or sulphate products but uncertainty exists about

volume stability and frost resistance with additions of portland cement

or lime. A recent Danish investigation confirms the experience at VTI

concerning poor freeze-thaw durability, even after addition of portland

cement or lime.

The interior durability of the materials is thought to depend on forma-

tion of a collodial, swelling and water adsorbing ettringite in an strongly

alcaline environment. Binders giving lower pH-values e.g. ground granu-

lated blast furnace slag, could be a better alternative. When slowly

reacting binders are used, swelling does not necessarily lead to cracking

of the material, as the reaction products from hydration are formed

mainly after the ettringite and strengthening is achieved.

Problems arise when storing waste materials with self-binding properties

in stockpiles for use in road construction. The material must be handled

in a moist condition and in stabilization Operations, must be mixed in

plant.
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INLEDNING

Flygaska från eldning av kolpulver är en restprodukt som utomlands

används inom cement- och betongindustrin men också i vägar, både som

bankfyllnads- och överbyggnadsmaterial, i det senare fallet tillsätts i

regel kalk eller cement. Undersökningar i Sverige igångsattes i början på

80-talet inom Kol-Hälsa-Miljöprojektet (jfr VTI Meddelande 285 och

296).

Under senare tid har koleldade anläggningar börjat förses med avsvav-

lingsanläggningar för rening av rökgaser, varvid förutom flygaska även

stora mängder avsvavlingsprodukt bildas. Komponenterna kan avskiljas

separat eller också som en blandning.

En konsekvens av avsvavlingsåtgärder är att flygaskan - såvida den som

ibland är fallet omhändertages i en blandning med avsvavlingsprodukten -

kan bli svårare att använda som tillsats i cement eller betong. Detta

medför ökad deponering. En möjlighet kan vara att använda restproduk-

ternai vägsammanhang, men ringa erfarenhet finns ännu av avsvavlings-

produkter (jfr bilaga 2). Egenskaperna hos dessa kommer även att

variera, bl a beroende på vilken avsvavlingsprocess som används. Mer

omfattande undersökningar har gjorts i USA av produkter från våtav-

svavling, där man dock erhåller en svårhanterlig slurry och inte en torr

produkt som vid halvtorr process.

I Sverige har avsvavling i full skala introducerats i början av 1983 vid

Igelstaverket, Södertälje, och under 1984 vid Öresundsverket, Malmö. I

båda fallen är det fråga om en s.k. halvtorr process, utvecklad av

Svenska Fläkt AB.

VTI har införskaffat prov av både flygaska och avsvavlingsprodukt från

Södertälje och Malmö, strax efter det att anläggningarna tagits i drift.

Proven behöver inte vara representativa, eftersom variationer alltid upp-

kommer pga eldad kolsort, driftförhållanden m.m. Torra restprodukter

har erhållits, men egenskaperna hos deponerade, fuktiga material bör

även undersökas, eftersom sådana också kan bli aktuella som vägmate-

rial.
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Båda undersökningarna redovisas separat eftersom proven tagits med

tämligen långt tidsmellanrum, och provats var och en för sig enligt något

avvikande metodik. I redovisningarna har flygaska förkortats FA och

avsvavlingsprodukt enligt amerikansk nomenklatur FGszlue gas desul-

phurization product. En litteraturstudie har gjorts, men tyvärr påbörjats

när laboratorieundersökningarna i stort sett varit avslutade (bilaga 2).

A UNDERSÖKNING AV RESTPRODUKTER FRåN IGELSTA-

VERKET, SÖDERTÄLJE

 

Azl PROVTAGNING

Proven från Igelstaverket togs 830203 direkt från utmatningsställena för

FA- och FGD-produkten. Den senare var nästan vit och innehöll således

inte nämnvärd halt flygaska.

A:2 KARAKTERISERING AV FA- OCH FGD-PRODUKTER

FA- och FGD-produkt är båda finkorniga material av siltstorlek. Korn-

storleksfördelningar, bestämda med lasergranulometer, framgår av figur

1A. Resultaten, erhållna med FGD är osäkra, då det är fråga om

ömtåliga agglomerat av mycket små kristaller av kalciumsulfit och -

sulfat (jfr nedan). Dispergering med ultraljud har dock använts.

Den spec. ytan hos produkterna är l.L500 och 6600 cmz/g för FA resp FGD

enligt Blainemetoden, som dock anses osäker för sistnämnda produkt

(Jöns 1984). Dessutom beräknar även lasergranulometern den spec. ytan

från kornkurvan, jfr värden i figur lA. Betydligt lägre värden erhålls än

enligt Blainemetoden (som är en luftpermeabilitetsmätning). Skillnaden

är störst för FGD-produkt. Glödgningsförlusten, bestämd vid 7500C, är

3.6% för FA.
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Figur 1A Kornstorleksfördelning för avsvavlingsprodukt (FGD) och
flygaska GEA) från Södertälje.
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SvepelektronmiktroskOpisk undersökning (jfr foton i bilaga 1) visar dels

sfäriska korn, typiska för FA från kolpulvereldning, dels oregelbundna

korn. Motsvarande bilder av FGD-produkten visar agglomerat i form av

rundade korn, bestående av mycket små, listformiga kristaller, huvudsak-

ligen kalciumsulfit. Det verkar också som sfäriska flygaskakorn kan få

sådana ytbelåggningar vid avsvavlingsprocessen.

Kemiska analyser (röntgenfluorocens och EDAX-analys i svepelekron-

mikroskop) framgår av tabell 1A. De två metoderna ger i huvudsak

överensstämmande resultat. EDAX-analysen (energi dispersiv röntgen

mikroanalysator på elektronmikroskopet) innebär dock att en mycket

liten yta (0.5 x 0.5 mm) undersöks med avseende på kemisk sammansätt-

ning. Flera prov görs dock för att få fram en så representativ mätning

som möjligt.

Tabell lA Kemisk analys av flygaska och avsvavlingsprodukt från Igel-
staverket, Södertälje.

 

Metod CaO 5102 A1203 Fe203 KZO MgO 503 NazO c1
0 0 0

'Ti203

% % (y 0/0 % % % Å) /o o/o

 

Röntgen- FA 3.56 l45.23 26.16 11.2 2.66 1.87 0.38 0.95 0.018
fluorocens FGD 44.67 3.79 0.62 - 0.62 0.73 39.5 0.19 1.54

EDAX FA 2.48 47.9131.80 7.66 2.87 1.70 2.39 2.73 0.072 1.00
FGD 43.34 2.74 2.04 0.89 - 1.52 45.28 1.05 3.12 -

 

Halten fri CaO har bestämts till 1.14% i FGD.

A:3 PACKNINGS- OCH CBR-FÖRSÖK SAMT BINDFÖRMÅGA

ENLIGT ACCELERERAT FÖRSÖK

Packningsförsök har gjorts med FA och FGD enligt tung laboratoriein-

stampning (figur 2A). De maximala torra skrymdensiteterna är 1.31 och

1.10 kg/ dm3, de optimala vattenkvoterna 22.5 resp 35%. Restprodukter-

na har således olika packningsegenskaper, trots ganska likartad kornstor-

lek enligt figur 2A. Detta beror sannolikt på att FGD består av

agglomerat som krossas vid instampningen. De maximala torra skrym-

densiteterna och Optimala vattenkvoterna hos blandningarna bör approxi-

mativt kunna interpoleras från komponenternas värden.
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Resultat av tung instampning med flygaska och avsvavlings-
produkt från Södertälje.

Figur 2A

CBR-provning (ASTM D 1883) har gjorts direkt efter instampning, främst

för att utröna stabiliteten hos FA och FGD vid utläggning. Vid optimala

vattenkvoter är CBR-värdena 40 resp 36, efter vattenmättning sjunker

de dock till 4 resp 17. En blandning av 75% FA och 25% FGD har CBR-

värdet 46 vid optimal vattenkvot och 20 efter vattenmättning. FA är

således påtagligt vattenkänsligare än FGD eller en blandning av båda. I

det senare fallet måste även beaktas att en bindning sker med tiden

(jfr nedan).

För att bedöma bindförmågan hos FA och FGD har provkroppar, instam-

pade vid olika vattenkvoter, lagrats 7 dygn vid +38°C (accelererad

lagring enligt ASTM C 593), varefter provtryckning skett enligt vägver-

VTI MEDDELANDE 468



kets anvisning (dvs med gummimellanlägg som för bundna material

nedsätter tryckhållfastheten pga uppkommet spaltbrott). Hållfastheterna

är låga, för FA endast 0.2 MPa och för FGD 0.5-0.7 MPa beroende på

vattenkvot. En blandning av 50% FA +50% FGD har instampats vid

vattenkvoten 25%, och fått hållfastheten 3.1 MPa. Blandningen får

således betydligt bättre bindning än komponenterna var och en för sig.

En blandning av 75% FA och 25% FGD har även undersökts på motsva-

rande sätt, men vid olika vattenkvoter. Följande resultat har erhållits:

Tabell 2A Tryckhållfasthet hos en blandning av 75% FA och 25% FGD
(lagring 7 dygn vid +380C).

 

Vattenkvot Torr skrymdensitet Tryckhållfasthet

 

% kg/dm3 MPa

20 1.30 2.0
25 1.31 1.4

0.730 1.36

 

Högst hållfasthet erhålls vid den lägsta vattenkvoten, som ligger något

under den optimala packningsvattenkvoten. Lägre hållfasthet har dock

erhållits för denna blandning än för komponenterna i lika delar. I mom. 4

behandlas försök där material långtidslagrats vid rumstemperatur.

A:4 BINDFÖRMÅGA MED OCH UTAN TILLSATS AV CEMENT

Bärlager, framställt genom cementstabilisering av FA, förekommer utom-

lands. Vid provvägen Västerås 1983 utfördes även en provsträcka, beståen-

de av FA från Västerås, blandad med 10% cement och vatten i betongsta-

tion (VTI Meddelande 396). Homogen blandning kunde dockinte erhållas,

mycket beroende på ovana med materialet och olämplig blandningsprocess.

Restprodukterna från Igelsta värmeverk har provats med avseende på

hållfasthetsutveckling med och utan tillsats av standard portlandcement.

Lämplig vattenkvot har bedömts från tidigare instampningsförsök (figur

2A). Provkroppar, innehållande 100%, 50% och 25% FGD, har instampats
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vid 25-35% vattenkvot och långtidslagrats i fuktrum vid +ZOOC. Bästa

resultat erhålls enligt tabell 3A och figur 3A med en 50%-ig blandning av

FA och FGD. 7-dygnshållfastheten är 1.1 MPa, men har ökat till 5.2 MPa

efter 365 dygn. Enbart FGD har dålig bindförmåga. Resultaten från lång-

tidslagring är i principiell överensstämmelse med de från accelererad

lagring (jfr mom. A:3).

FGD, stabiliserad med 5 och 10% cement, får ganska dåliga hållfastheter

(365-dygnsvärden på 1.9 resp 2.7 MPa). Bättre resultat erhålls med bland-

ningar innehållande FA, och särskilt om denna utgör den dominerande

komponenten. Vid blandningar, innehållande dubbelt så mycket FA som

FGD, samt stabiliserade med 5 och 10% cement, erhålls således 365-

dygnshållfastheterna 8.1 resp 14.9 MPa. God korttidshållfasthet erhålls sär-

skilt vid den högre cementkvoten.

A:5 FRYS-TÖVÄXLINGSFÖRSÖK

Frostbeständigheten hos en del materialsammansättningar enligt mom. A:4

har undersökts genom att provkroppar tillverkats enligt tung instampning

samt lagrats 28 och 90 dygn i fuktrum, varefter de vattenmättats i vakuum

(enligt ASTM C 593). Sedan har proven bäddats ner i fuktig sand i en

isolerad fryslåda och utsatts för 10 frys-töcykler (vid -ZOOC resp +200C)

enligt VTI:s internmetod. Svällning och vattenupptagning har uppmätts

samt om möjligt även tryckhållfasthet efter klimatpåkänningen.

Proverna har svällt mycket kraftigt och sönderfallit vid frystöväxlingen

(tabell 4A). Någon svällning har dock inte observerats vid vattenmättningen

i vakuum. Tryckhållfastheten är mycket låg, när denna alls gått att mäta.

Materialen har således mycket dålig frostbeständighet, trots ganska god

hållfasthet efter lagring vid optimala betingelser (jfr tabell 3 A). Cement-

tillsatsen har inte gett förbättrad frostbeständighet.
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365

Tabell'BA Tryckhållfasthet hos FGD och blandningar av FA+FGD, med
och utan cement, lagrade olika tider vid +200C.

FGD FA Cement Lagrings- Vatten- Skrym- Tryckhåll-
tid kvot densitet fasthet

% % % dygn % kg/dm3 MPa

100 7 35 1.13 0.8
28 1.10 0.6
90 1.12 0.7

365 1.16 1.1

50 50 7 25 1.24 1.5
28 1.22 2.7
90 1.22 3.2

365 1.22 5.2

25 75 7 20 1.28 0.9
28 1.28 1.6
90 1.28 2.4

365 1.27 2.7

95 5 7 35 1.15 0.7
28 1.15 1.1
90 1.13 1.0

365 1.13 1.9

50 45 5 7 25 1.24 0.9
28 1.22 2.8
90 1.25 6.7

365 1.24 6.9

25 70 5 7 20 1.28 1.9
28 1.31 5.6
90 1.29 6.9

365 1.28 8.1

90 10 7 35 1.20 1.2
28 1.18 1.5
90 1.19 1.7

365 1.18 2.7

50 40 10 7 25 1.27 1.8
28 1.28 3.7
90 1.27 9.0

365 1.26 5.4

25 65 10 7 20 1.34 -
28 1.35 6.9
90 1.33 10.9

14.9
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Tabell 4A Frystöväxlingsförsök med blandningar av FA+FGD, med och
utan cement. Provkroppar först lagrade 28 resp 90 dygn vid

   

ZOOC.

FGD/FA Cement Lagrings- Vattenupp- Svällning Skrym- Tryckhåll-
tid tagning densitet fasthet

% 0/0 dygn % mm % kg/dm3 MPa

50/50 - 28 12.6 6.0 4.9 1.23 1.0
25/75 - 16.7 9.9 8.0 1.29 0.4
25/65 10 15.3 6.5 5.3 1.31 1.9

50/50 90 12.3 4.6 3.7 1.25 -
25/75 - 20.4 8.3 6.8 1.22 -
25/65 10 16.4 7.4 6.1 1.29 -

A:6 STABILISERING AV NATURMATERIAL

Vid stabilisering av naturmaterial till bärlagerändamål med restprodukt-

baserade produkter kan bindemedlet transporteras längre sträckor och

restprodukterna blir därmed inte enbart en lokal angelägenhet. Flygaska-

cement har således studerats som bindemedel i provvägarna Gärdhem

1982, Västerås 1983 och Skedevi 1984 och flygaska-kalk i provvägen

Hissjö 1980.

Vid försöken med restprodukter från Igelstaverket har som basmaterial

använts en sandavskiljningsprodukt 0-8 mm från Sollebrunn. Den har

använts som referensmaterial av VTI och studeras bla i provvägen

Gärdhem 1982. En blandning, bestående av lika delar FA+FGD, som

enligt tabell 3A givit bäst resultat, har också provats som bindemedel i

halter på 10, 15 och 20%. Dessutom har blandningar, bestående av 10%

FA och 3% FGD, undersökts med antingen 3% cement eller kalk som

tillsatsmedel. Vattenkvoten har i samtliga fall varit 6%. Resultaten

framgår av tabell 5A och figur 4A. Enbart FA+FGD ger dålig hållfast-

hetsutveckling, även vid tillsats till stenmaterialet i en halt på totalt

20%. God hållfasthetsutveckling erhålls dock efter antingen kalk- eller

cementtillsats; i det senare fallet får man en högre korttidshållfasthet.
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Tabell 5A Tryckhållfasthet hos provkroppar stabiliserade med binde-
medel bestående av FA+FGD, med och utan cement resp
kalk. Basmaterial sandavskiljningsprodukt0-8 mm. Vattenkvot
6%, lagringstemperatur +200C.

 

0-8 mm FA FGD Kalk Cement Lagrings- Skrym- Tryckhåll-

 

tid densitet fasthet
% % % 0/0 % dygn kg/dm3 MPa

84 10 3 3 7 2.10 0.7
28 2.10 2.5
90 2.10 7.6

365 2.10 11.2

84 10 3 3 7 2.15 2.6
28 2.14 6.4
90 2.14 7.5

365 2.14 11.3

90 5 5 7 2.14 0.5
28 2.13 0.7
90 2.13 0.9

365 2.12 0.9

85 7.5 7.5 7 2.10 0.6
28 2.10 1.5
90 2.10 1.6

365 2.10 2.1

80 10 10 7 2.05 0.9
28 2.05 1.9
90 2.03 2.0

2.8365 2.05

 

Tabell 6A Tryckhållfasthet hos provkroppar innehållande bindemedel av
FA+FGD, med och utan kalk. Krossad granit 0-20 mm som
basmaterial. Lagring 7 dygn vid +38OC.

 

0-20 mm FA FGD Kalk Vatten- Skrym- Tryckhåll-

 

kvot densitet fasthet
% % % % % kg/dm3 MPa

85 12 3 4 2.07 3.1

6 2.10 4.1
8 2.11 5.2

82 12 6 4 2.02 1.3

6 2.04 1.5
8 2.07 1.3
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Försök har även gjorts att i enlighet med tidigare undersökning av FA

från andra värmeverk (VTI Meddelande 296) stabilisera referensgranit 0-

20 mm från Skärlunda. Bindemedlet har bestått av FA+kalk, med och

utan FGD. Endast accelererad lagring har skett enligt ASTM C 593, dvs

7 dygn vid +380C. En blandning, innehållande 12% FA+3% kalk, visar

enligt tabell 6A tämligen god bindförmåga. Tillsätts FGD i blandningen

erhålls en påtaglig försämring av bindförmågan. Frystöväxlingsförsök

måste göras innan bindemedlets lämplighet för stabilisering kan bedö-

mas.
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A:7 BEDÖMNING

FA och FGD kan, trots ganska likartade kornfördelningar, ha olika

egenskaper. Den senare produkten innehåller sannolikt agglomerat som

lätt nedbrytes vid hantering. Vid tung laboratorieinstampning är de

optimala vattenkvoterna ca 22 och 35% hos FA resp FGD samt de

maximala torra skrymdensiteterna 1.3 kg/dm3 resp l.l kg/dm3.

Stabiliteterna, mätta enligt CBR-försök, är tämligen likvärdiga hos FA

och FGD vid optimal vattenkvot, men båda materialen är vat'tenkänsliga,

särskilt FA. Blandningar har däremot högre stabilitet och mindre vatten-

känslighet. Efter ett år har en blandning, bestående av restprodukterna i

lika delar, tryckhållfastheten ca 5 MPa.

Tillsätts cement till blandningar av FA+FGD erhålls god hållfasthetsut-

veckling. Det är därvid gynnsamt att ha FA i överskott för god

puzzolanverkan. En blandning av 65% FA + 25% FGD + 10% cement får

således tryckhållfastheten ca 15 MPa efter ett år. Trots goda hållfasthe-

ter har däremot de cementstabiliserade blandningarna dålig frostbestän-

dighet.

Försök har även gjorts att undersöka FA + FGD, i kombination med

cement eller kalk, för stabilisering av naturmaterial. Bäst resultat

erhålls om FGD inte medtages i blandningen. Frostbeständighetsförsök

har inte gjorts.
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B UNDERSÖKNING AV RESTPRODUKTER FRÅN ÖRESUNDS-

VERKET, MALMÖ

 

B:l KARAKTERISERING AV FA OCH FGD-PRODUKT

Prov av FGD och FA översändes av Öresundsverket till VTI i juni 1984.

Kornstorleksfördelningskurvor, uppmätta med lasergranulometer, fram-

går av figur IB och kemiska analyser av tabell 1B.

Spec. ytor (bestämda enligt Blainemetoden) på 4100 cm2/g resp 3100

cmZ/g har uppmätts för FA resp FGD. I samband med mätningar i

lasergranulometer beräknas även den spec. ytan från kornfördelningen,

jfr värden i figur 1B. Överensstämmelsen med Elaine-metoden är dålig.

Kompaktdensiteten är 2.37 och 2.27 kg/dm3 för FA resp FGD. Svepelekt-

ronmikroskopisk undersökning (bilaga 1) visar att FA består av dels

rundade, sfäriska korn,dels oregelbundna korn och det verkar som något

FGD också kan finnas i provet. FGD-produkten består av agglomerat,

huvudsakligen listformiga kristaller av kalciumsulfit. Ibland kan det vara

fråga om ytbeläggningar på sfäriska flygaskakorn.

Kemiska analyser, utförda för FA enligt röntgenfluorocens-, för FGD

enligt både våtkemisk analys och EDAX-analys, framgår av tabell 1153.

Överensstämmelsen är dålig, ex. för halten A1203 i FA samt CaO-och

SO3-halter i FGD. FA från Malmö har högre kalkhalt än FA från

Södertälje, FGD däremot lägre SO3-halt (jfr tabell 1A). Den tämligen

höga kalkhalten i FA tyder även på innehåll av FGD. Glödgningsför-

lusten, bestämd vid 75OOC, är 3.8% för FA.

Försök har gjorts att mäta värmeutvecklingen hos FGD enligt en enkel

kalorimetrisk metod, föreslagen av Pachowski m fl (1979, se litteratur-

förteckning i bilaga 2) för mätning av aktiviteten (bindförmågan) hos

flygaskor, innehållande fri kalk. En temperaturökning på 24°C uppmättes

och för en kalkhaltig flygaska från brunkol skulle detta motsvara svag

aktivitet.

pH-värdet har dessutom uppmätts hos FGD, tillsatt något vatten, varvid

värdet blev 9.52 efter 15 min och 9.24 efter 4 dygn.
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Figur 18 Kornstorleksfördelnâng för avsvavlingsprodukt (FGD) och
flygaska (FA) från Öresundsverket, Malmö.
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TabelllB Kemisk analys av flygaska (FA) och avsvavlingsprodukt (FGD),
Oresundsverket, Malmö.

 

Metod

 

CaO Si02 A1203 Fe203 KZO MgO 503 Na20 Cl
% % % % °o °o % % %

Röntgen-
fluorocens FA 7.14 43.4 16.77 10.33 1.75 4.31 2.05 0 O

Våtkemisk
analys FGD 29.92 - - - - - 10.21 - -

EDAX FA 7.89 47.87 27.51 2.60 2.53 3.31 2.61
FGD l;3.17 6.12 3.63 0.36 2.17 36.06 0.60 7.90

 

Halten fri kalk har bestämts till 0.08°/o i FGD och 1.22% i FA. En ej

mätbar halt av C3A (trikalciumaluminat) har konstaterats i flygaskan vid
röntgendiffraktion.

B:2 PACKNINGSFÖRSÖK OCH STABILITET (CBR- resp SEB-

försök)

Packningsförsök har gjorts enligt tung instampning med FA och FGD

(figur 213). De maximala torra skrymdensiteterna är 1.39 och 1.37 kg/dm3;

de optimala vattenkvoterna är i båda fallen ca 20%. FGD från Öresunds-

verket ligger således närmare FA i fråga om packningsegenskaper än FGD

från Igelstaverket (jfr figur 2A). Även fysikaliska egenskaper som spec.

yta och kompaktdensitet visar ganska god överensstämmelse (jfr mom 1B).

CBR-försök har gjorts med material som instampats enligt packningsar-

bete, motsvarande tung laboratorieinstampning. CBR-värdet har upp-

mätts, både vid 2.54 mm och 5.08 mm:s penetration. Enligt ASTM D 1883

bör man välja det högre värdet. Provningen har utförts, dels direkt efter

instampning, dels efter 4 dygns vattenmättning. Den senare proceduren

kunde dock endast utföras med enbart FGD, eftersom blandningarna med

FA hårdnade alltför mycket för provning. Istället instampades prov vid

högre vattenkvoter än den optimala och provades direkt efter med

avseende på CBR-värde.

Resultatet framgår av tabell 2B. CBR-värdena är tämligen lika vid båda
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penetrationerna. Enbart FGD har .tämligen god stabilitet vid optimal

vattenkvot, men förlorar all bärighet efter vattenmättning. Tillsätts FA

erhålls högre stabilitet än med enbart FGD vid optimal vattenkvot. Ökas

vattenkvoten med så mycket som 10% erhålls dock mycket låg stabilitet.

TabellZB Resultat av CBR-provning av FGD, med och utan inblandad FA.

FGD Vatten- Vatten- Skrym- CBR Anmärkning

   

 

  

FA

kvot mättat densitet 2.54 mm 5.08 mm

% % % 4 dygn kg/dm3 % %

100 20 1.30 54 51

100 20 X 1.36 0 0 Svällning

7.05 mm

75 25 20 1.31 82 85

75 25 30 1.25 2 4 Vattensep.
50 50 20 1.33 75 74

50 50 25 1.33 20 28

A

1,40"-

E 1,30w
'D
\

CT!
x

E120"

'172
C
OJ

"å
57110-w Avsvnvüngsprodukt
.3:

m --- Flygasku

1,00"

10 15 20 25 30 35

Vattenkvot %

Figur 2B Resultat av tung instampning med flygaska (FA) och avsvav-
lingsprodukt (FGD) från Öresundsverket.
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Bärigheten hos blandningar, bestående av 50% FA+50% FGD och 75%

FA+25% FGD, har dessutom undersökts genom SEB-metoden, ett platt-

belastningsförsök som ger ett mått på E-modulen hos materialet (VTI

Rapport 31). Proven packades vid optimal vattenkvot enligt tung in-

stampning och provades direkt därefter med avseende på bärighet. Vid

en blandning av lika halter av restprodukterna erhölls E-modulen

85 MPa, medan vid 75% FA och 25% FGD blev E-modulen 108 MPa. Som

fallet vid CBR-försöket erhölls således bättre värde vid den högre FA-

halten. Sistnämnda blandning utsattes därefter under 16 timmar för

kapillär vattenmättning, varvid E-modulen ökade till 187 MPa. Detta

måste tillskrivas materialets självbindande förmåga. Vattengenomsläpp-

ligheten hos packat material är tydligen så låg, att bärigheten inte kan

nedsättas genom vattenupptagning under lagringen.

Självbindningen har dessutom undersökts genom tryckhållfasthetsprov-

ning (tabell BB och figur BB). Provkropp av enbart FGD visar ingen

hållfasthetsutveckling, däremot har blandningarna med FA en långsam

sådan. Högst tryckhållfasthet får en sammansättning av 75% FA+25%

FGD (90-dygnsvärde 5.4 MPa). Enbart FA ger ett tämligen högt 7-

dygnsvärde på 2.7 MPa. Försöket upprepades för verifiering och värdet

blev då 1.6 MPa. Flygaskans självbindande förmåga kan bero på den

ganska höga kalkhalten, både :fri kalk och C3A har dessutom påvisats

(tabell 115). En försvagning kan dock ske med tiden eftersom 28-

dygnshållfastheten blivit 1.4 MPa (jfr även moment 13:3).
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Tabell 3B Tryckhållfasthet hos av FGD, FA och blandningar av dessa
lagrade olika tider vid 20°C. Vattenkvot 20%.

   

FGD FA Lagrings- Skrym- Tryckhåll-
tid densitet fasthet

% % dygn kg/dm3 MPa

100 7 1.37 1.1
28 1.42 1.0
90 1.42 1.1

100 7 1.39 2.7
7 1.34 1.6

28 1.32 1.4
90 1.35 1.4

180 1.31 1.4
330 1.31 1.6

50 50 7 1.42 1.1
28 1.42 ' 2.5
90 1.41 3.7

25 75 7 1.40 0.9
28 1.38 2.7
90 1.39 5.4

B:3 BINDFÖRMÅGA MED OCH UTAN TILLSATS AV CEMENT

ELLER KALK

Provkroppar har tillverkats av FGD, blandad med såväl 5 som 10%

standard portlandcement, och lagrats olika tid i fuktrum vid 20°C samt

därefter provtryckts (tabell 413 och figur 3B). FGD, tillsatt 5% cement,

visar ingen hållfasthetstillväxt, provkropparna sväller efter viss lagrings-

tid (ca 25% höjdförändring uppmätt) och spricker sönder. Någon större

svällning har däremot inte erhållits med 10% cement. Anmärkningsvärt i

det senare fallet är att 90-dygnsvärdet blivit lägre än 28-dygnsvärdet

(3.6 resp 5.5 MPa), något som indikerar bristande beständighet (jfr

nedanl

FA har undersökts i kombination med 5 och 10% cement. Tämligen god

hållfasthetstillväxt konstateras, värdena är något högre vid den högre

cementkvoten. Någon svällning har inte uppstått, men lagringen har

utförts endast till 28 dygn. FA har även blandats med 5 och 10%

kalkhydrat. Endast 7-dygnsvärden finns, men värdena är ganska höga och
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likartade vid båda kalkhalterna. Det är känt att FA och kalk (bl a

VTI Meddelande 286)

hållfasthetsutveckling och bindemedelskombinationen är värd en utökad

provvägsförsök, jfr ger en långsam

undersökning.

Blandningar har sedan tillverkats av FA+FGD (tabell 4B). Vid en

blandning i lika delar, tillsatt 5% cement, erhålls lägre 90- än 28-dygns

hållfasthet (4.2 resp 5.5 MPa) och en svällning på ca 8% har uppmätts.

Med 10% cement erhålls ingen svällning men fortfarande viss tendens till

hållfasthetsnedsättning (7.3 resp 7.8 MPa).

Tabell 4B Tryckhållfasthet hos FGD, FA och blandningar tillsatta ce-
ment resp kalk, lagrade olika tider vid +20°C. Vattenkvot

  

20%.

FGD FA Cement Kalk Lagring- Skrym- Tryckhåll- Anm.
tid densitet fasthet

% % % % dygn kg/dm3 MPa

95 5 7 1.36 1.7
28 1.38 - (svällning)
90 1.37 - "

50 45 5 7 1.39 2.3
28 1.39 5.5
90 1.39 4.1 (svällning)

25 70 5 7 1.38 2.1
28 1.39 6.8
90 1.38 6.6

90 10 7 1.42 3.1
28 1.41 5.5
90 1.41 3.6

50 40 10 7 1.42 3.1
28 1.40 7.8
90 1.41 7.3

25 65 10 7 1.39 3.0
28 1.39 6.3

_ 90 1.39 8.8
95 5 7 1.47 2.8

28 1.47 3.7
90 10 7 1.49 3.4

28 1.49 4.5
95 5 7 1.31 2.3
90 10 7 1.31 2.4
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Fördubblas halten FA i förhållande till FGD, erhålls med 5% cement

fortfarande en tendens till lägre 90- än 28-dygnsvärde (6.6 resp 6.8 MPa).

Ökas cementhalten till 10% är dock 28 och 90-dygnshållfastheterna 6.3

resp 8.8 MPa. Någon svällning kan inte längre konstateras.

B:3.l Frys-töväxlingsförsök

 

Frostbeständigheten hos valda blandningar har undersökts genom att

provkroppar först tillverkats enligt tung instampning och därefter lagrats

dels 28, dels 90 dygn i fuktrum. Därefter har de vattenmättats i vakuum

enligt ASTM C 593 och utsatts för 10 frys-töcykler (vid -200C resp

+200C). Svällningen och vattenupptagningen har uppmätts och om möjligt

även tryckhållfastheten efter klimatpåkänningen. Resultaten framgår av

tabell 5B.

Tabell SB Frystöväxlingsförsök med FA-FGD, med och utan cement.
Provkroppar först lagrade 28 resp 90 dygn vid 20°C.

  

FGD/FA Cement Lagrings- Vattenupp- Svällning Skrym- Tryckhåll-
tid tagning densitet fasthet

0/o % dygn °/o mm % kg/dm3 MPa

50/50 - 28 8 . 7 5.7 4.6 1.43 0.7
25/75 - 10 .8 7.4 6.1 1.40 2.9
25/65 10 10.9 8.1 6.6 1.43 0.6

50/50 - 90 9 .9 6.1 5.0 1.43 -
25/75 - 11.3 8.6 7.0 1.41 -
25/65 10 8 .3 7.6 6.2 1.43 -

 

Blandningar av FA och FGD, såväl med som utan cement, har svällt

mycket kraftigt och sönderfallit vid frystöväxlingen. Tryckhållfastheten

är mycket låg, när denna egenskap kunnat bestämmas.

B:4 MALEN HYTTSAND SOM TILLSATSMEDEL

Efter försöket med cement- och kalktillsats har förnyad provning gjorts

med senare erhållen, till cementfinlek malen hyttsand, inblandad i halter
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på 5 och 10%. Resultatet framgår av tabell 613 och figur 4B. Tillsätts

10% malen hyttsand till FGD erhålls ingen hållfasthetsutveckling. En

bindning konstateras däremot om FA blandas med 10% malen hyttsand.

God hållfasthetstillväxt erhålls med blandningar av FA+FGD och det är

fördelaktigt om halten FA utgör den dominerande komponenten. Ökas

halten malen hyttsand ökar också hållfastheten. Svällning av provkroppar

har konstaterats efter 90 dygns lagring.

Tabell 6B Tryckhållfasthet hos FGD, FA och blandningar av dessa med
mald hyttsand, lagrade olika tider vid +200C. Vattenkvot

  

20%.

FGD FA Mald ' Lagrings- Skrym- Tryckhåll- Anm.
hyttsand tid densitet fasthet

% % % dygn kg/dm3 MPa

90 10 7 1.47 0.3
28 1.47 0.5
90 1.49 - svällt

sönder

90 10 7 1.36 2.4
28 1.37 3 7
90 1.36

50 45 5 7 1.45 1.5
28 1.45 2.1
90 1.45 1.5 svällt

sönder

50 40 10 7 1.48 1.4
28 1.48 2.1
90 1.48 - svällt

sönder

25 70 5 7 1.38 1.8
28 1.39 4.1
90 1.39 5.5

25 65 10 7 1.41 2.6
28 1.42 6.5
90 1.42 8.0

 

Frostbeständigheten har bestämts efter 28 dygns lagring i fuktrum.
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Vattenupptagning vid vakuummättning och svällning under frys-töförsö-

ket har uppmätts. Kraftig svällning konstateras varför tryckhållfasthe-

ten ej har kunnat bestämmas på någotav proverna (tabell 6B).

Resultaten är likartade för prov av FA/FGD, både med och utan tillsats

av cement resp malen hyttsand (jmf tabeller 5B och 6B).

Tabell 7B Frystöväxlingsförsök med FA/FGD och med hyttsand. Prov-
kropparna lagrade 28 dygn vid +20°C före försöket.

  

FGD/FA Mald Vatten- Svällning Torr Tryck-
hyttsand upptagning skrym- håll-

densitet fasthet
% % % mm % kg/dm3 MPa

25/70 5 10.1 7.6 6.0 1.37 -
25/65 10 9.0 8.6 6.8 1.40 -
50/45* 5 - - - 1.43 -
0/90 10 10.8 10.3 8.1 1.35 -

 

*) Provkroppen svällde sönder vid lagringen i fuktrum.

Det vore intressant att upprepa frostbeständighetsprovningen med prov

som lagrats längre tid, t ex 90 dygn, särskilt med blandningar som ej

svällt vid normal fuktlagring (jfr tabell 6B9.

13:5 STABILISERING AV NATURMATERIAL

B:5 . l Cement som tillsatsmedel

 

Endast FA har använts vid försöket eftersom FGD-inblandning vid

tidigare försök gett hållfasthetsnedsättning efter viss tid (mom. BB).

Som basmaterial har använts sandavskiljningsprodukt 0-8 mm från

Sollebrunn som utgör ett referensmaterial vid VTI:s undersökningar.

Avsikten har bla varit att jämföra aktuell FA med produkt från

Västerås som, i kombination med cement, studeras i provväg (VTI

Meddelande 3%). Samma bindemedelssammansättningar som i prov-

vägen har studerats. Resultaten redovisas i tabell SB och figur 5B.
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En sammansättning, innehållande 10% FA och 2% cement, ger tämligen

låg 7-dygnshållfasthet (2.1 MPa) vid 6% vattenkvot, men tillfredsställan-

de 28 och 90-dygnsvärden (4.2 resp 5.4 MPa). Bättre bindning erhålls med

10% FA och 3% cement, 7-, 28- och 90-dygnshållfastheterna är således

2.9, 6.3 resp 8.0 MPa. En vattenkvot på 6% ger i samtliga fall bäst

resultat.

Försök har även gjorts med en sammansättning, innehållande 12% FA och

3% kalk, för att få en jämförelse med tidigare försök, gjorda med andra

askor (jfr VTI Meddelande 296). Korttidshållfastheten blir låg (1.0 MPa

efter 7 dygn), men bindning sker med tiden, tryckhållfastheten är 3.1 och

5.8 MPa efter 28 resp 90 dygn. Ofta kan för FA bättre långtidshållfast-

het erhållas med kalk än med cement.

Enligt tidigare erfarenheter av FA från andra värmeverk finns det inga

beständighetsproblem med stabiliseringar, utförda med bindemedel be-

stående av FA+cement eller FA+kalk, efter det att en viss minimihåll-

fasthet uppnåtts. Denna miniminivå är sannolikt materialberoende, men

ett värde på 5.0 MPa torde ligga på den säkra sidan. Vid materialkombi-

nationer, innehållande stenmaterial som dominerande komponent, torde

också risken för svällning vara mindre än vid användning av enbart

finkorniga restprodukter, även med bindemedelstillsats.

VTI MEDDELANDE l+68



26

Tabell 8B Tryckhållfasthet hos provkroppar bestående av sandavskilj-
ningsprodukt 0-8 mm och flygaska tillsatt cement. Lagrings-
temperatur +200C.

   

0-8 mm FA Cement Lagrings- Vatten- Skrym- Tryckhåll-
tid kvot densitet fasthet

% % % dygn % kg/dm3 MPa

88 10 2 7 4 2.08 1.3
6 2.11 2.1
8 2.13 1.4

28 6 2.12 4.2
90 6 2.10 5.4

87 10 3 7 4 2.09 1.7
6 2.11 2.9
8 2.16 2.2

28 6 2.12 6.3
90 6 2.11 8.0

85 12 3 7 4 2.08 0.8
6 2.08 1.0
8 2.12 0.9

28 6 2.12 3.1
90 6 2.11 5.8

B:5.2 Flygaska, avsvavlingsprodukt och mald hyttsand som binde-

 

medel

Vid stabiliseringsförsök gjorda med till cementfinlek mald hyttsand har

FGD-produkt medtagits eftersom tidigare försök (bl a provvägen

Gärdhem 1982, se VTI Meddelande 371) visat att sulfattillsats i form av

restgips givit förbättrad bindning. Provade blandningar, innehållande

aktuell FA och FGD, och resultat framgår av tabell 913 och figur 6B.

Vattenkvoten har valts till 6% som tidigare gett bäst resultat.

Det visar sig att god hållfasthetsutveckling erhålls för en blandning av

90% sand, 4% FGD och 6% mald hyttsand och verkan av det sulfithaltiga

FGD-materialet är tydligen likartad den för tidigare provad restgips.

Korttidshållfastheten är dock mycket låg, vilket förklaras med att en

sulfataktivering av hyttsand verkar långsamt. God hållfasthet, även efter

7 dygn, erhålls om bindemedlet utgörs av 10% FA och 6% mald hyttsand,

men även en 3%-ig inblandning av hyttsand ger effekt.
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Figur 4B Tryckhâllfasthet hos FGD, FA och blandningar av dessa med
tillsats av 5% resp 10% mald hyttsand. Varierad lagringstid
vid +200C. Vattenkvot 20%.
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Blandningarna av PCB och FA har endast studerats med 3% mald

hyttsand. Det verkar fördelaktigt att ha samma låga halt (5%) av båda

komponenterna. Korttidshållfastheterna är låga men bör :förbättras om

halten mald hyttsand ökas.

Tabell 9B Tryckhâllfasthet hos provkroppar bestående av sandavskilj-
ningsprodukt 0-8 mm, FA, FGD och mald hyttsand. Vatten-
kvot 6% och lagringstemperatur +200C.

  

0-8 mm FA FGD Mald Lagrings- Skrym- Tryckhåll-
hyttsand tid densitet fasthet

% % °/o % dygn kg/dm3 MPa

90 4 6 7 2.15 0.2
28 2.17 9.6
90 2.18 18.0

87 10 3 7 2.13 1.1
28 2.14L 4.7
90 2.12 .0

84 10 6 7 2.16 2.6
28 2.16 8.1
90 2.17 14.9

87 5 5 3 7 2.16 0.7
28 2.18 7.9
90 2.22 19.1

82 10 5 3 7 2.12 1.0
28 2.11 4.7
90 2.13 9.3

 

Sammansättningarna, tillsatta hyttsand, är särskilt intressanta även

från ekonomisk synpunkt eftersom bindemedlet helt och hållet består

av restprodukter, även om hyttsanden gjorts mer aktiv genom en

ganska kostnadskrävande malning. Hållfastheten erhållen efter längre

tid och frostbeständigheten bör ytterligare studeras.
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ningsprodukt 0-8 mm, FA, FGD och mald hyttsand. Varierad
lagringstid vid +200C. Vattenkvot 6%.
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B:6 BEDÖMNING

FA- och FGD-produkten från Öresundsverket har ganska likartade pack-

ningsegenskaper. Den optimala vattenkvoten är i båda fallen ca 20%

enligt tung instampning och den maximala torra skrymdensiteten ca

1.35 kg/dm3.

Stabiliteten, uttryckt genom CBR-värdet, är tämligen hög hos FGD-

produkt vid optimal instampningsvattenkvot och ökar med halten inblan-

dad FA. Vid vattenmättning blir dock stabiliteten låg hos en blandning

som först ej fått tid att binda. FGD utan inblandad Fa har mycket hög

vattenkänslighet. Enbart FA är också mycket vattenkänslig.

Enbart FGD har dålig självbindning också enligt tryckhållfasthetsprov-

ning av vid optimal vattenkvot instampade provkroppar, FA däremot

tämligen god, även om hållfasthetsutvecklingen verkar vara ganska

kortvarig. Det verkar som FA också innehåller något FGD. Blandningar

av produkterna får däremot god bindning, varvid det är fördelaktigt att

FA utgör den dominerande komponenten. Tillsätts portlandcement er-

hålls förbättrad bindning till 28 dygn, men tryckhållfastheten tenderar

därefter att börja minska. Svällning har också konstaterats. Mald hytt-

sand har gett särskilt lovande resultat i kombination med restprodukter-

na.

FA+FGD, med eller utan cement, har mycket dålig beständighet enligt

frystöväxlingsförsök, gjorda på provkroppar som förlagrats 90 dygn i

fuktrum. Endast ett fåtal sammansättningar har dock provats. Även

blandningar innehållande hyttsand har gett dålig beständighet men för-

lagring har här endast skett 28 dygn. Sulfataktiverad hyttsand binder

långsamt och förbättrad beständighet torde erhållas med tiden.

Bindemedel, bestående av FA+cement eller FA+kalk, har använts för

stabilisering av 0-8 mm sandavskiljningsprodukt. Goda resultat har erhål-

lits såväl med 10% FA + 2-3% cement som 12% FA + 3% kalk.

Beständighetsproblem bör inte uppkomma, i varje fall om FGD ej

medtages i blandningarna. Restprodukterna från Malmö har, i kombina-

tion med mald hyttsand, visat särskilt lovande resultat vid stabilisering
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av sandavskiljningsprodukt. Tydligen aktiverar FGD-produkten hytt-

sanden på samma sätt som tidigare visats vara fallet med en restgipstill-

sats. Frostbeständigheten hos blandningarna bör dock undersökas.

C RESULTAT OCH DISKUSSION AV MÖJLIGHETER ATT AN-

VÄNDA RESTPRODUKTERNA I VÄG

FGD-produkterna från de två anläggningarna har haft olika kornfördel-

ningar och packningsegenskaper. I det ena fallet var egenskaperna ganska

likartade de hos FA, i det andra fallet påtagligt sämre. Stabiliteten är

även ganska låg hos restprodukterna som är vattenkänsliga.

Tämligen goda stabiliteter har däremot erhållits med blandningar, av

restprodukterna. Material som innehåller FA i lika hög halt som FGD,

har de bästa egenskaperna. Detta gäller restprodukter från båda anlägg-

ningarna. Det är dock viktigt att man håller optimal vattenkvot (eller

helst ligger något under denna) vid utläggning, annars går stabiliteten

förlorad. En självbindning, som är en värdefull egenskap i vägsam-

manhang, sker dock med tiden.

Provkroppar, tillverkade vid nära optimal vattenkvot av blandningar av

FA och FGD, binder till ganska goda tryckhållfastheter. Restprodukterna

var och en för sig har däremot ingen större bindförmåga. Tillsätts

cement, erhålls förbättrad hållfasthetsutveckling, särskilt om halten FA

är hög. Vid bedömning av hållfastheten hos långsamt verkande bindeme-

del kan inte, som vid cementstabilisering, 7-dygnshållfastheten (minst

5 MPa enligt Vägverkets anvisning), ställas som krav utan den långsam-

mare bindningen måste beaktas. Eventuellt kan ett accelererat försök

vid förhöjd temperatur användas, men mer utvecklingsarbete behövs.

För restprodukter från Öresundsverket finns en tendens till svällning och

hållfasthetsnedsättning med tiden. Så är inte fallet med material från

Igelstaverket.

Rent hållfasthetsmässigt bedöms en blandning av FA+FGD kunna använ-

das som förstärkningslager, och stabiliserad produkt som bärlager. Trots
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att höga hållfastheter kan erhållas med portlandcement efter fuktlagring

av provkroppar, tillverkade vid optimal vattenkvot, visar dock frystö-

växlingsförsök efter vattenmättning stark svällning och slutligen sönder-

fall. Detta gäller restprodukter från båda värmeverken. Endast ett fåtal

sammansättningar, som inte behöver vara de optimala, har dock under-

sökts. Laboratorieförsöken har också varit extremt påfrestande eftersom

vattenmättning i vakuum utförts. Att problem med beständigheten hos

sulfathaltiga blandningar förekommer framgår också av litteraturstudien

i bilaga 2.

Påbörjade försök med tillsats av malen hyttsand till blandingar av

restprodukterna har gett lovande resultat, men beständigheten måste

ytterligare studeras. Vid sulfatrik cyklonaska från trycksatt virvelbädd

har också mald hyttsand gett bättre resultat än cement (VTI Meddelande

l#69).

Denna brist på beständighet torde spela mindre roll vid deponier med

restprodukterna. En lös yta erhålls visserligen vid tjällossningen men

hårdnar igen efter uttorkning och packning. Samma förhållande gäller för

övrigt också deponier med ren flygaska.

I en vägöverbyggnad kan däremot frysning och upptining vålla avsevärda

bärighetsskador om materialet blivit vattenmättat. Används ett

FA+FGD-material i en vägkonstruktion, måste lagret därför nödvändigt-

vis skyddas mot vatteninfiltration genom en tät asfaltbeläggning men

också genom täckning av vägsidor och ett kapillärbrytande lager på

undergrund. Uppkommer sprickor i vägytan måste dessa förseglas.

Grundvattenytan måste alltid ligga under materiallagret.

Fältprovningar erfordras för en bättre bedömning av egenskaperna hos

FGD- och FA-baserade material. I en första omgång kan dessa lämpligen

studeras i mindre provytor och inte som provsträckor i viktig, trafikerad

väg (jfr erfarenheter i bilaga 2). Bärighets- och hållfasthetsutvecklingen

följs upp, vattenkvoten kontrolleras m.m. Ev. volymsförändringar i

materialet kontrolleras genom avvägning av vägytan.

Som jämförelse kan också nämnas att vid tidigare laboratorieförsök dålig
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frostbeständighet konstaterats med FA, stabiliserad med 10% cement

(VTI Meddelande 396). Trots detta har blandningen använts som bärlager

i provsträcka i en starkt trafikerad väg (provvägen Västerås 1983), utan

att skador ännu uppstått. Blandningssvårigheter har gjort att ett homo-

gent material inte erhållits. Reflektionssprickor kostateras i belägg-

ningen, men sprickorna är finare än hos sträckor i samma provväg med

flygaska-cementstabiliserad sand eller grus av hög hållfasthet. Provborr-

ningar har visat, att den cementstabiliserade flygaskan sönderfallit efter

horisontella sprickor av samma typ som vid frostbeständighetsprovning i

laboratorium. Det är dock inte fråga om en sådan kemisk svällning som

sker vid sulfathaltiga material (jfr bilaga 2).

FA, i kombination med cement eller kalk, bör kunna användas för

stabilisering av naturmaterial. Tidigare erfarenheter av FA + cement och

FA + kalk som bindemedel är goda, enligt både laboratorie- och

vägförsök. Det verkar dock som en inblandning av FGD försämrar

bindemedelsegenskaperna, även om en viss halt är tolerabel och t o m

gynnsam (jfr också bilaga 2). Används däremot till cementfinlek mald

hyttsand som tillsatsmedel erhålls ett effektivare bindemedel. I detta

fall aktiverar tydligen FGD-produkten hyttsanden. Beroende på att

restprodukterna varierar krävs alltid förundersökningar av ex. hållfast-

hetsutveckling och beständighet.

Praktiska problem vid hantering av restprodukterna måste lösas. Torra

material har hittills undersökts och sådana blir också främst aktuella vid

stabilisering av naturmaterial. Vid användning av restprodukter i större

volymer bör också deponerade fuktiga produkter - restprodukterna bildas

främst vintertid med liten byggnadsaktivitet - komma till användning.

Självbindningen av FA och FGD i blandning kan bli ett problem vid

utomhuslagring (jfr bilaga 2). En fördel kan vara att svällningsförmågan

kan minska vid sådan förlagring. Utomlands prehydratiseras ibland sväl-

lande material i upplag.
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Foto 2 Närbilder av typiska flygaskekom från Södertäljematerial.

VTI MEDDELANDE 468



Bilaga 1
Sid 3 (5)

r . .

(jaaa. ?m _
att'

i i

'1 p

'5. . 22%»

Jäfmsm
i,3: a

_ i. .H
L. '* .,

5x >,
Vad, V '-

4

"11
cFCUÃ Bs

 

r ?N
13y\m15_@kU 1;.52E3 23524332 FCUN .85 g '

 

Foto 3 Närbilder av kom i flygaska från Malmö. På nedre bilden
troligen listformade kristaller av avsvavlingsprodukt som
ytbeläggning (jfr foto 5).
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Foto 5 Närbilder av agglomerat i avsvavlingsprodukter från Söder-
tälje och Malmö.
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LITTERATURSTUDIE

Hartlén (1982) visar att hållfasthetsutvecklingen hos en blandning av

FA+FGD-produkt från halvtorr metod, packad vid optimal vattenkvot, är

betydligt bättre än för olika FA från kolpulvereldning. Dansk utredning,

 

gjord av Niro Atomizer, har även visat att god hållfasthetsutveckling kan

erhållas för sådana blandningar (Jöns 1984). Donnelly m fl (1982) redovi-

sar vid amerikanska försök både höga och låga tryckhållfastheterhos FA

och FGD-produkter (från halvtorr metod). Thompson och Rhudy (1982)

har kommit till samma resultat med ett antal "torra" avsvavlingsproduk-

ter. Orsakerna till de varierande resultaten diskuteras inte. Permeabili-

tetskoefficienterna blir dock över lag mycket låga och samt produkterna

anses miljömässigt säkra.

En dansk utredning av FGD från halvtorr metod (Thorsen och Rathkjen,

1985) har nyligen redovisats. Höga hållfastheter (>15 MPa) kan erhållas

för blandningar, innehållande hög halt FA, om provkropparna tillverkats

vid Optimal vattenkvot. En låg halt FGD-produkt är dock gynnsam från

hållfasthetssynpunkt. Man visar också att korttidshållfastheten (28 dygn)

är avhängig av temperaturen, medan långtidshållfastheten inte skiljer sig

så mycket (lagring har skett vid temperatur +10, +23 och +4OOC).

Materialen är dock vattenkänsliga och har hög kapillaritet samt tål inte

frystöväxling (se nedan). Man ställer sig därför tveksam till restproduk-

tens lämplighet i vägsammanhang.

Hüller och Dietl (1984) beskriver försök med blandningar av kalkrik FA

från brunkol och FGD (halvtorr metod) avsedda för deponering. Den

kalkrika askan kan inte användas i den västtyska betong- eller cementin-

dustrin. Vid en speciell process släcks först den fria kalken varefter

lämplig mängd vatten inblandas före utläggning. FA självbinder hydrau-

liskt, och blandas den med FGD erhålls ett material som binder till god

hållfasthet och har mycket goda deponeringsegenskaper.

Bloss (1984) har också undersökt blandningar av brunkolsaska och FGD-

produkt (från våt metod, oxiderad till gips). Det visade sig att bland-

ningarna fick god hållfasthet, men resultatet försämrades med andelen
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FGD-produkt. Permeabiliteten blir mycket låg och materialet bedöms ha

goda deponeringsegenskaper.

Jones och Schwitzgebel (1978) har i USA studerat hållfasthetsutveck-

lingen hos blandningar av FA och FGD-produkt (från våt metod), med

olika förhållanden mellan sulfit- och sulfathalten i den senare. Någon

inverkan av denna faktor framkom inte. Ju högre kalkhalten var i FA,

desto bättre blev dock hållfasthetsutvecklingen. Tillsattes däremot kalk

vid användning av en redan kalkrik FA, försämrades hållfastheten.

Cement- eller kalkstabilisering av FA och FGD-produkt har även under-

sökts. Verhasselt (1983) har funnit mycket dålig hållfasthetsutveckling

med cement för sulfitrik FGD-produkt från våt metod, medan oxiderad

sulfatprodukt gav bättre resultat. Vid danska försök, gjorda av Niro

Atomizer, har goda resultat erhållits vid stabilisering av FA+FGD (från

halvtorr metod) med cement. Man har t o m i laboratoriet framställt

bindemedel, innehållande 60-80%, FGD, portlandcement m.m. (Jöns

1984). Tuutti (1984) har studerat blandningar av FA, FGD (halvtorr

metod) och portlandcement. Förbättrat resultat erhålls om cement- och

FA-halterna är höga i förhållande till FGD-halten. God effekt erhålls

även om cementet helt eller delvis ersätts med malen hyttsand. Man

anser att speciella bindemedel kan framställas, t ex till underjordsända-

mål.

Beständigheten hos material, baserade på FA+FGD, har även undersökts i

 

begränsad omfattning. Danska försök (Thorsen och Rathkjen, 1985) visar

god hållfasthetsutveckling, men dålig frostbeständighet (upp till 25

frystöcykler i 3%-ig saltlösning), för material tillsatta antingen 10%

portlandcement eller kalk. FA , tillsatt cement eller kalk, var dock

beständig och resultatet försämrades med halten FGD. Smith och Larew

(1976) har provat sammansättningar, bestående av 60-70% FA, 20-30%

FGD (från våt process) och 5% kalk. Tämligen god tryckhållfasthet

erhölls efter fuktlagring av provkroppar. Frystöprovning (10 cykler),

gjord efter endast 15 dygns lagring, gav dock dåligt resultat. Ett prov

undersöktes även efter 28 dygns lagring varvid förbättrad beständighet

erhölls.
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Möller och Nilsson (1981) har vid studieresa i USA informerats om

problem med frostbeständigheten hos FA+FGD (våt metod) tillsatt kalk.

Hållfasthetsnedsättning konstaterades vid frystöväxlingsförsök i labora-

torium. Uppmjukning av den del av en provbank som påverkats av

frysning, har också observerats.

FGD-produkter består huvudsakligen av kalciumsulfit och det kan befa-

ras att en oxidation till kalciumsulfat kan ge beständighetsproblem.

 

Processen sker dock ytterst långsamt i ett packat material och är utan

praktisk betydelse (Jöns 1984). Jones och Fitzgebel (1978) har inte funnit

någon inverkan av halten kalciumsulfit, i förhållande till kalciumsulfat,

på hållfastheten hos blandningar av FA+FGD.

Beständighetsproblem har även konstaterats vid provning av andrasul-

fathaltiga blandningar än med FGD-produkt. Bildning av svällande ettrin-

git ("cementbacill") uppkommer således vid tillgång på reaktiv kiselsyra,

aluminium och kalk. Mehta (1973) förklarar att den ettringit, som bildas i

en starkt basisk miljö, t ex vid tillgång på fri kalk, är kolloidal och

sväller kraftigt vid vattentillgång. Kristallin ettringit har däremot ringa

svällande egenskaper. Den bildas i en mindre basisk miljö. Sulfatrik,

utomlands normerad, s.k. supersulfaterad cement (baserat på hyttsand)

sväller sådeles inte, eftersom dess basicitet ligger så lågt att kolloidal

ettringit inte kan bildas. Speciella typer av expansivcement har utveck-

lats där en kontrollerad ettringitbildning eftersträvas, eller också har

osläckt kalk tillsatts som sväller pga hydratisering (Mehta och Polivka,

1984).

Lelong (1977) har även visat att provkroppar, tillverkade av naturlig gips

av olika härkomst, sväller olika mycket i vatten, troligen beroende på

skillnader i kristallografisk jämvikt (som kan uppnås först efter lång tid)

hos gipskvaliteterna.

Praktiska försök att använda avsvavlingsprodukt i kombination med

andra restprodukter har gjorts i USA. År 1972 utfördes ett demonstra-

tionsprojekt i samband med den internationella tranSportutställningen

Transpo 72 (Brink 1973). Ett parkeringsfält utfördes med kombinationer
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av flygaska, bottenaska, olika typer av restgips och kalk. Förutom

avsvavlingsprodukt (från våt metod) undersöktes sulfater från olika

industriella processer. 15% stenmaterial (krossad kalksten) tillsattes,

troligen för att underlätta blandningen som utfördes i verk. Materialen

har bestått av ca 60% flygaska och 20% bottenaska, medan sulfathalten

verkar ha varit 5% och kalkhalten 3%.

Dåliga väderleksförhållanden resulterade i en svag, uppblött undergrund

och dålig packning av det ca 15 cm tjocka bärlagret, lagt direkt på

undergrunden. Vattenkvoten blev för hög i blandningarna. Försegling av

bärlagret gjordes efter utläggning, men ytan blev senare delvis borthyv-

lad pga felaktig bombering. Dessa oförseglade partier hade genomgående

sämre funktion än de förseglade. Någon beläggning har ej påförts.

Försöket blev således misslyckat, men visar att användning av dylika

finkorniga blandningar kräver omsorgsfull planering.

Nämnas kan att försök gjordes samtidigt med ett syntetiskt stenmate-

rial, framställt av kalk, sulfatprodukter och flygaska.

Av intresse i sammanhanget är även erfarenheter, gjorda främst i

Frankrike och USA, att använda sig av restgips av annat ursprung än

rökgasavsvavling (huvudsakligen fosforgips från konstgödningsindustri).

Dessa restprodukter bildas i stora mängder och har varit mycket svåra

att utnyttja. Forforgips skiljer sig dock från avsvavlingsprodukt genom

att det utgörs av kalciumdihydrat och har större kornstorlek. Dessutom

är pH-värdet ofta lågt, beroende på fosforsyrarest.

I Frankrike har fosforgips, som först tvättats och neutraliserats, fått

användning i en patenterad aktivator (Gypsonat) vid normenlig slaggsta-

bilisering ("grave-laitier"), jfr Colombel (1978). En låg halt NaOH till-

sätts för sodaaktivering. Dessutom tillsätts ofta något fosforgips vid

stabilisering av sand med flygaska-kalk, eller också görs hela förstärk-

ningslagret av flygaska tillsatt kalk och restgips (Andrieux m fl, 1983).

Ganska ringa mängder fosforgips utnyttjas enligt ovannämnda förfa-

randen och försök har därför gjorts att få avsättning för större volymer
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av restprodukten. Användningen av fosforgips som material i vägbank har

dock varit problematisk, bl a beroende på dålig volymstabilitet och

vattenlöslighet (Gorle och Reichert 1981, Quimbel m fl 1983). Puiatti

(1978) har gjort försök att stabilisera fosforgips med cement. En minst

10%-ig inblandning behövdes för att material, lagrat i 28 dygn, inte

skulle sönderfalla vid vattenmättning. Vid frystöväxlingsförsök nedsattes

dock tryckhållfastheten till ca halva värdet.

Andrieux m fl (1983) beskriver försök att stabilisera fosforgips med

omald hyttsand, tillsatt en aktivator. En blandning som studerades var ca

75% fosforgips, 25% hyttsand, inkl. en aktivator i låg halt, t ex kalk.

Halten aktivator visade sig vara mycket viktig och överskreds en viss

halt (ca O.5°/o) erhölls hållfasthetsnedsättning, ofta också svällning och

uppsprickning. Beständigheten hos blandningen har tydligen inte provats.

(Svällningen kan ev. bero på att pH-värdet blivit för högt, egen kommen-

tar).

Även flygaska och kalk provades för stabilisering av fosforgips (Andrieux

m fl 1983). Vid en blandning av 70% fosforgips, 20-25% flygaska och 5-

10% kalk erhölls dålig hållfasthetstillväxt, särskilt vid låg kalkhalt.

Frostbeständigheten var dålig, men tenderade att förbättras med lag-

ringstiden (totalt #6 dygn). Flygaska kombinerades även med portlandce-

ment i stället för kalk. Vid cementkvoter under 5% var hållfasthetsök-

ningen ytterst ringa, men även vid nämnd halt erhölls retardation. Det

anses att någon kalk måste tillsättas för att neutralisera fosforgipsen.

Provkropparna tenderade också att sönderfalla i vatten.

Nästa steg var att studera fosforgips som graderingsförbättrare vid

cementstabilisering av dåligt graderad sand. Slaggcement fungerade

bättre än portlandcement och fosforgipset samverkade tydligen med

bindemedlet (hyttsanden aktiverades av sulfat). (Nieminen, 1979, anser

också att man vid användning av restgips vid cementstabilisering kan

minska på cementkvoten, se nedan).

Fosforgips provades t o m som ersättning för sand i asfaltbetong. Sådana

blandningar hade dock dålig vattenbeständighet.
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Fosforgips anses av Andrieux m fl (1983) som tänkbar komponent i

bindemedel, speciellt i kombination med hyttsand eller flygaska. I det

första fallet kan man antingen tänka sig ett "fosforgipscement", fram-

ställt genom sammalning av fosforgips och hyttsand, eller också använd-

ning av fosforgips enligt fransk slaggstabiliseringsteknik ("grave-laitier")

varvid gipset aktiverar hyttsanden i närvaro av lut eller kalk.

Raverdy (1978) beskriver försök att framställa bindemedel, baserat på

fosforgips och mald hyttsand i olika förhållanden. O.5-l% NaOH tillsattes

som aktivator. Goda hållfastheter kunde uppnås med fuktlagrade pris-

mor, framställda av bruk enligt fransk cementnorm. Det var fördelaktigt

om hyttsand tillsattes i högre halt än fosforgips. Tryckhållfasthetsut-

vecklingen kunde vara likvärdig med den hos fransk portlandcement av

normal typ, däremot visade böjdraghållfastheten ett mer oregelbundet

förlopp. Större krympning har också uppmätts än med portlandcement,

något som kan ha gett upphov till mikrosprickor. Dessa påverkar

sannolikt mer böjdrag-än tryckhållfastheten (egen kommentar).

Volymsförändringen uppmättes för provkroppar, som först varit lagrade

28 dygn, och som sedan vattenmättades. Kraftig svällning konstaterades

för sammansättningar med de högsta halterna fosforgips (40 och 50%).

Blandningar med lägre halt fosforgips (20-30%) ansågs dock acceptabla

för stabilisering av vägmaterial.

Ett "fosforgipscement" med följande sammansättning rekommederas av

Andrieux m fl (1983): ca 82% malen hyttsand, 18% fosforgips och 05%

NaOH (sammansättningen liknar den hos utomlands normerad supersulfa-

terad cement, där dock låg halt cement eller kalk tillsätts istället för

natronlut). Frostbeständigheten hos föreslagen cementtyp verkar inte ha

studerats.

Vid slaggstabilisering av naturmaterial studerade Andrieux m fl (1983)

ett "bindemedel", bestående av 20% omald hyttsand, 5-ll% fosforgips

och 0.2% kalk. Kalkhalten varierades och högre halter än 0.2% gav alltid

sämre resultat. NaOI-I tillsattes i andra fall i samma halt som kalk. Man

hade dock svårigheter att få provningsbara provkroppar i dessa fall
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eftersom svällning och uppsprickning uppkom.

Sedan provades fosforgips tillsammans med flygaska och osläckt kalk. En

kombination, bestående av 91% flygaska, 4% kalk och 5% fosforgips

används redan som normenligt förstärkningslager i Frankrike. Avsikten

var dock nu att studera material med högre halter fosforgips. Man gjorde

blandningar med 50-80% flygaska, lO-40% fosforgips och 10-20% kalk.

Bäst resultat erhölls vid den lägsta halten fosforgips, men en viss halt

var till fördel i jämförelse med en ren flygaska -kalkblandning.

Nieminen (1979) anser att hög sulfathalt i ett långsamt härdande

bindemedel visserligen kan ge upphov till svällning, men inte nödvändigt-

vis leder till sådant sönderfall som blir fallet vid sulfatangrepp på betong

med snabbindande portlandcement. Ettringiten bildas i det första fallet

huvudsakligen före hydratiseringsprodukterna som kommer att samverka

med denna och verka förstärkande. Ett sådant svällande material kan

exempelvis användas för att fylla hålrum i berg eller jord. Nieminen

menar också att man genom tillsats av restgips vid cementstabilisering

kan minska cementkvoten (med l.5-2% i normala fall).

Taneja och Singh (1980) har funnit att volymstabiliteten hos bindemedel,

bestående av fosforgips och cement, förbättras genom tillsats av an-

tingen flygaska eller också malen hyttsand. Zmackinsky m fl (1982)

beskriver försök att framställa bindemedel, baserade på fosforgips och

flygaska, genom tillsatser av portlandcement, kalk eller hydrofoba

ämnen i mindre halter. Hydrofobieringen ger vattenbeständighet.

Andrieux m fl (1983) går in på svällningsproblematiken vid stabilisering

av sand med bindemedel, innehållande fosforgips i kombination med

antingen hyttsand, aktiverad med natriumhydroxid, eller också flygaska

och kalk. Man har funnit att svällning inte uppträder för provkroppar,

packade vid optimal vattenkvot, och sedan lagrade vid 50% rel. luftfuk-

tighet. Det anses att det tillgängliga vattnet i detta fall inte räcker till

för ettringitbildningen. Fick däremot provkroppen möjlighet att ta upp

vatten efter en viss tids förlagring, uppstod svällning vars storleksord-

ning avtog ju starkare materialet hunnit bli före vattenmättningen.
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Provkroppar, bestående av flygaska, kalk och fosforgips, som förlagrats

endast 3 dygn kunde svälla 20-25 volym-%; efter 7 dygn blev dock

svällningen endast 4%. Egenskaperna hos de olika delkomponenterna

verkade spela mindre roll i sammanhanget.

Försök gjordes även med provkroppar som packats vid olika vattenkvot.

Vid en packningsvattenkvot som låg 1% under den optimala, uppstod

ingen svällning utan i stället krympning. Vid optimal vattenkvot började

däremot svällning uppträda som ökade om packningsvattenkvoten höjdes

över den optimala.

I Sverige har ett nytt material, Texit, utvecklats för markarbeten. Enligt

uppgift är det fråga om en gjutbar massa av enkomponenttyp, baserad på

mineralisk kalciumsulfat, fosforgips, kompletterande bindemedel samt

organiska tillsatsmedel. De första vägförsöken har gjorts sommaren och

hösten 1985. Det har enligt provborrningar och fallviktsmätningar, utför-

da av VTI, konstaterats att materialet binder till god hållfasthet och får

hög bärighet. Beständigheten måste dock undersökas och förnyade under-

sökningar göras efter en vinter.

Material där fosforgips i hög halt ingått i överbyggnaden har studerats

vid franska provvägsförsök (Andrieux m fl 1983). Vid Rouen stabiliserade

man grus eller sand till bärlagerändamål och sand eller också flygaska i

förstärkningslager. I bärlagret användes följande material:

Bindemedels-
sammansättning

a) grus med omald hyttsand 15-25%

fosforgips , 7.5-20%

NaOH 0.05-O.4%

b) grus med mald hyttsand 2.5%

fosforgips 25%

NaOH 0.05%

VTI MEDDELANDE 468



Bilaga 2
Sid 9 (13)

c) sand med omald hyttsand 25%

fosforgips 20%

NaOH 0.4%

I förstärkningslagret studerades ovanstående material c) med också en

blandning d) utan något naturmaterial, bestående av flygaska, lO-30%

fosforgips och 0.4% NaOH.

Fosforgips, hyttsand och flygaska lagrades i olika upplag som besprutats

med bitumenemulsion för att förhindra uppfuktning av nederbörd. NaOH-

lösning fick tillföras vid blandningen genom en specialutrustning. Vid

verkblandning uppstod problem, dels pga klumpbildningen av fosforgipset,

dels fick blandningen alltför hög vattenkvot. Utlagt förstärkningslager

började visa svällningsfenomen redan innan bärlager påförts. Prov-

sträckorna ytbehandlades. Med tiden uppkom allt besvärligare svällnings-

problem, i regel lokaliserade till uppkomna sprickor i vägytan där vatten

kunnat tränga in. Det dåliga resultatet sägs bero på att man inte kunnat

neutralisera fosforgipset beroende på en ojämn lutinblandning. Därmed

blev hållfasthetstillväxten dålig.

Förstärkningslager, bestående av 55% sand, 25% omald hyttsand, 20%

fosforgips och 0.3% NaOH provades i oktober 1978 vid St. Martin. Delar

av utlagt förstärkningslager utsattes dock för tjälning eftersom utlägg-

ningen av asfaltstabiliserat bärlager fick avbrytas pga den tidiga vintern.

Uppsprickning och svällning skedde av det oskyddade materialet. Borr-

kärnor togs senare från både "goda" och "dåliga" partier i färdigbyggd

väg. Hållfastheten var starkt nedsatt i skadade vägpartier. Provsträckan

ombyggdes efter 2 år.

Vid Vermelle studerades flygaska, stabiliserad med 20% fosforgips och

5% osläckt kalk, i en lågtrafikerad väg. Klumpstrukturen hos fosforgipset

ställde till med vissa problem vid blandningen. Lagret ytbehandlades till

att börja med, men beroende på begynnande skador påfördes en 2-3 cm

tjock asfaltbetong med stenmaterial 0-6 mm. Därefter har inga skador

konstaterats. De franska vägförsöken visar vikten av att kontrollera

vattenkvoten och förhindra vatteninträngning i vägkroppen.
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Gregory m fl (1985) har i USA undersökt fosforgips i kombinationer med

antingen kalkrik flygaska eller också cement som vägöverbyggnadsmate-

rial. Fosforgips har utgjort det dominerande materialet, flygaskahalten

har då varit 0-30% och cementhalten O-lO%. Hållfastheten ökade med

halten tillsatsmedel. Fosforgips med låga pH-värden gav sämst resultat.

Tryckhållfastheterna anses ha blivit mer än tillräckliga vid de högre

halterna av flygaska- eller cementtillsats. Beständighetsprovningar har

dock inte gjorts.

Usmen och Moulton (1985) har undersökt blandningar av restgips, kalk

och flygaska i bärlager. Halten restgips varierades mellan 30-75%, halten

flygaska var 20-65% och kalkhalten i samtliga fall 5%. Restgips av olika

urSprung studerades, bl a avsvavlingsmaterial. Vissa restgipssorter var så

sammanbakade i upplagen att de först fick krossas och användes då

snarare som ett stenmaterial. Provytor gjordes av de olika bland-

ningarna.

Provkroppar, gjorda i samband med utläggningen, fick acceptabla håll-

fastheter. Frostbeständighetsprovning gjordes, och även om en del mate-

rial sönderföll eller hållfastheten reducerades, ansågs resultatet till-

fredsställande. Svällningstrycket mättes hos provkropp som först fukt-

lagrats 7 dygn i form och därefter lagrats 300 timmar vid 60°C och 95%

luftfuktighet. Det svällningstryck som uppmättes anses vara för lågt för

att kunna lyfta en 5 cm tjock asfaltbeläggning.

Provsträckorna följdes upp genom bärighetsmätningar med Benkelman-

balk och provborrningar. I de flesta fall observerades en ökning av både

bärighet och tryckhållfasthet. Vissa sprickor uppträdde i provsträckorna,

dock utan att innebära några strukturella svagheter. Blandningar, inne-

hållande 50-65% finkornig kalciumsulfat, ansågs ha de bästa egenska-

perna.

Minnick (1982) går in på praktiska problem att använda restprodukter

med bindande egenskaper vid vägbyggnad. Lagring kan ske under tak

tämligen lång tid utan att bindförmågan går förlorad annat än i ett ytligt

lager av upplaget. Vid lagring av fuktigt material utomhus kan
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omblandning behövas efter viss tid för att undvika bindning. Flygaska och

ev. stenmaterial kan inblandas först vid användning. Prehydratisering i

upplag har visat sig förbättra beständigheten hos ex. kalkrika flygaskor

och virvelbäddsaskor med svällande egenskaper, även om risken för

sammanbakning måste beaktas. Bindförmågan kan å andra sidan utnyttjas

för att framställa syntetiskt "grus" (jfr även Jöns 1984), ett tämligen

"exotiskt" användningsområde vid svenska förhållanden. Svällningsegen-

skaperna hos materialen borde enligt Minnick (1982) också kunna utnytt-

jas för specialändamâl, t ex framställning av speciella bindemedel för

utfyllnad av utbrutna underjordiska gruvorter m.m.
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