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Erfarenheter med Wanderrostslagg från Händelöverken, Norrköping. 
Laboratorieförsök och uppföljning av provsträckor.
Av P eet Höbeda, Torbjörn Jacobson och Leif Viman





FÖRORD

Laboratorieundersökningen av Wanderrostslagg har gjorts för medel av 
Norrköpings Sand och senare fältprovningar för VTI:s egna FoU-medel. 
Rune Strandberg har medverkat från Norrköpings Sand och även tagit 
de flesta  fotografierna.

Fältundersökningen vid Kungsängens flygplats har gjorts för egna FoU- 
m edel. Lars-Olof Eriksson har medverkat från L uftfartsverket.
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Erfarenheter med Wanderrostslagg från Händelöverken, Norrköping. 
Laboratorieförsök och uppföljning av provsträckor.
Av P eet Höbeda, Torbjörn Jacobson och Leif Viman 
Statens väg- och trafikinstitut 
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Egenskaperna hos Wanderrostslagg från Norrköping har undersökts ge
nom laboratorieprovningar, men också genom utläggning och uppföljning 
av m aterialet i tre olika sorteringar som förstärkningslager i prov
sträckor vid Svärtinge. En begränsad uppföljning har även gjorts vid 
utläggning av förstärkningslager på Kungsängens flygplats. En littera 
turstudie har utförts, även om föga litteratur föreligger om detta  
m aterial.

Wanderrostslagg är välgraderad och kan få god stab ilitet och ringa 
vattenkänslighet e fter  packning. Den är inte tjälfarlig. De porösa 
partiklarna är svaga och nedkrossningen är hög vid laboratorieinstam p- 
ning. Vid vältning konstaterades däremot ringa nedkrossning. U tlagt 
m aterial bör dock skyddas mot byggnadstrafik genom e tt  lager av 
slitstarkare m aterial.

Den porösa slaggen har vissa fjädrande egenskaper, och packning med 
alltför lätta  vältar, eller i tjocka lager, kan resultera i dålig packning. 
Efterpackning med gummihjulsvält är fördelaktig. Fjädringen gör också 
a tt slaggen inte bör läggas alltför långt upp i vägkroppen, och ofta  kan 
e tt  styvare, övre förstärkningslager behövas.

Mätningar i provsträckor har visat a tt  slaggen har dålig (med sand 
likvärdig) tjälisolerande förmåga, något som inte stämmer med littera 
turuppgifter och m åste ytterligare verifieras.
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1 INLEDNING

Vid eldning av kol på Wanderrost erhålls vid Händelöverken i Norrköping 
årligen ca 20000 ton slagg. (Observera a tt Wanderrostslagg i andra 
sammanhang också benämnts bottenaska, jfr bilaga 4). Dessutom faller 
sam tidigt en mindre mängd flygaska, som särdeponeras. Wanderrost- 
slaggen är porös, men täm ligen välgraderad och bör i vissa sammanhang 
kunna användas som ersättning för naturm aterial. Partiklarna är oregel
bundna, v ilket tyder på hög skjuvhållfasthet vid sidan av låg skrymden
s ite t . Slaggen bör dessutom ha vissa tjälisolerande egenskaper.

Få erfarenheter finns av Wanderrostslagg i Sverige och m aterialet 
behandlas även föga i utländsk litteratur, till skillnad från de till 
kvantiteten  viktigare restprodukterna från kolpulvereldning. En littera
turstudie redovisas i bilaga 4. En laboratorieundersökning av Wander
rostslagg från AB Papyrys, Mölndal, har tidigare utförts av VTI (Medde
lande 296) och även en opubl. undersökning av slagg från Katrineholms 
Värmeverk.

Fälterfarenheter av Wanderrostslagg har skaffats genom läggning och 
uppföljning av provytor i grusgrop, Svärtinge, men även i viss mån 
genom provtagningar, gjorda i samband med provutläggning av slagg på 
Kungsängens flygplats. Fortsatta uppföljningar avses a tt göras.

2 LABORATORIEUNDERSÖKNING

2.1 Provtagning

Prov togs av osorterat m aterial, benämnt 0-25 mm, dessutom av 
sorteringar 5-25 mm och 0-5 mm, härstammande från tidigare provsikt- 
ning utförd av Norrköpings Sand AB. D et osorterade m aterialet prov- 
togs med hjälp av hjullastare, som först blandade om m aterialet till en 
mindre hög. Enligt uppgift finns ingen flygaska i provtagen slagg, utan 
flygaskan särdeponerades.
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2.2 Granskning i stereomikroskop

De grövre partiklarna i W anderrostslaggen är m estadels expanderande 
och porösa, med oregelbundna ytor, även om tendens till utbildning av 
glasiga, sfäriska partiklar konstateras. Ibland finns delar av skal frän 
nedbrutna större sfäriska partiklar. De glasiga ytorna är täckta med 
finm aterial. Dessutom förekommer skifferliknande, flisiga partiklar 
som också kan vara mer eller mindre expanderande. Bland finm aterialet 
finns helt sfäriska partiklar (flygaska), o fta  som agglom érat av flyg
aska. Finkornig flygaska förs annars bort med rökgaserna och avskiljs 
separat.

De oregelbundna, porösa partiklarna tyder pä hög skjuvhållfasthet, men 
nedkrossning kan sam tidigt ske vid höga spänningar. Frystöväxlingsför- 
sök har tidigare gjorts med likartad Wanderrostslagg frän Papyrys (jfr 
mom 2.8), varvid ringa nedbrytning konstaterades, även vid användning 
av saltlösning (VTI Meddelande 296). Y tterligare erfarenheter redovisas 
av Möller och Nilsson (1983), bl a kemisk sammansättning, jfr också  
bilaga k.

2.3 Kornfördelning, vattenkvot och glödgningsförlust

Proven torkades vid 50°C för bestämning av vattenkvot. Följande 
resultat erhölls:

Vattenkvot 
osorterat 20.7%
5-25 mm 13.6%
0-5 mm 15.7%

Vid framsiktningen av de två senare sorteringarna i fä lt har sannolikt 
vattenkvoten reducerats. D et osorterade m aterialet har högre vatten 
kvot eftersom  det inte kunnat dräneras på samma sätt. D et har 
dessutom provtagits från större djup.

R esultaten av tvättsiktning framgår av figur 1. Kornfördelningen, 
särskilt hos osorterat m aterial, kan förväntas variera med faktorer som
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kolsort, driftförhållanden m.m. Fler siktanalyser har senare gjorts av 
prov, tagna i samband med byggandet av provsträckor (jfr mom 3 
och 4).

D et framgår att även sortering 5-25 mm innehåller täm ligen hög halt 
finm aterial. Slaggen är tydligen svår a tt  rensikta och krossas ned i viss 
om fattning vid hanteringen.

Glödgningsförlusten har bestäm ts genom att proven först m alts hed så 
att allt m aterial passerar 2.0 mm maskvidd och därefter upphettats i 
4 timmar vid 800°C . Provmängderna har varit drygt 10 g. Följande 
resultat har erhållits:

Viktförlust, %
Sortering 0-25 mm (osorterat) 22
" 0-5 mm 16
" 5-25 mm 14

De små provmängderna gör dock a tt  glödgningsförlusterna är osäkra och 
jäm förelser mellan sorteringarna bör inte göras.

2.4 K apillaritet

För bedömning av tjälfärligheten hos finkorniga jordarter används 
kapillaritetsprov (SIS 027112). D et har bedömts realistiskt a tt endast 
undersöka sortering 0-5 mm, men med material >2 mm bortsiktat enligt 
normen. K apillariteten blev 50 cm . Enligt statens vägverk, BY A, kap 
1:01, ska kapillariteten för B-m aterial understiga 1 m och detta krav 
uppfylls således av sorteringen. M aterialet krossas dock ner vid utlägg
ning varvid kapillariteten förväntas öka. De två övriga sorteringarna 
bedöms ha låga kapillariteter. Vid en finsk undersökning har man få tt  
kapillaritet <0.7 m, jfr bilaga 4.

2.5 Packningsförsök

De tre sorteringarna undersöktes genom tung laboratorieinstampning  
(SIS 02109), som förväntas efterlikna verkan av sådana tunga maskiner



4

som förekommer vid utläggning av vägöverbyggnad. Vid användning av 
slagg som lätt fyllnadsm aterial kan däremot lätt laboratorieinstam p- 
ning, eller också specialprovningar (jfr mom 2.8) vara läm pligare. 
Y tterligare erfarenheter redovisas i mom 2.9 och bilaga 1.

D et m est välgraderade, osorterade m aterialet får oväntat nog lägst torr 
skrym densitet (figur 2). Skillnaderna är dock ganska små mellan proven 
sam t sorteringar 0-25 och 5-25 mm har båda ganska likartade torra 
skrym densiteter. Endast m aterial 0-5 mm har en tydlig optimal vatten 
kvot vid ca 15%. Den torra skrym densiteten ökar med vattenkvoten tills  
vattenseparation sker, något som är karakteristiskt för renodlade 
friktionsm aterial.

2.6 Nedkrossning vid packning

Nedkrossningen av sorteringarna har bestäm ts genom uppsiktning av 
prov som utsatts för instampningsförsök. Den m ycket höga nedkross
ningen för osorterat m aterial är anmärkningsvärd (figur 3). Sortering 5- 
25 mm visar däremot betydligt mindre påverkan, särskilt inom finm ate- 
rialregistret (figur 4). En viss nedkrossning kan ha uppkommit redan vid 
tidigare uppsiktning i fä lt. Nedkrossningen av sortering 0-5 mm är något 
större, särskilt inom finm aterialregistret (figur 5). D etta  beror sanno
likt på nedbrytning av flygaskeagglom erat. D et kan inte heller uteslutas 
a tt det osorterade resp de två sorterade materialen härstammar från 
m aterial av olika k valitet.

Nedbrytningen av de tre sorteringarna har dessutom studerats vid 
byggandet av provsträckor i Svärtinge och provläggning av slagg vid 
Kungsängens flygplats (jfr mom 3 och 4).

2.7 S tab ilitet enligt CBR- och SEB-provning

CBR-provningen har gjorts enligt ASTM D l338 och SEB-provningen 
enligt VTI Rapport 31. I det första fa lle t erhålls e tt m ått på penetra- 
tionsm otståndet (relativt e t t  standardmaterial), som främ st beror på 
skjuvhållfastheten hos provet, i det senare fa llet m aterialets E-modul 
vid statisk  plattbelastning. Proven har först packats vid en packnings-
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arbete motsvarande tung instampning, och de vattenkvoter som be
dömts vara realistiska för utläggning.

R esultaten av CBR-försök framgår av tabell 1. Enligt amerikansk norm 
görs försöket vid två olika penetrationer och det högre värdet väljs. 
Någon överlast har inte använts på provytan vid försöket. Osorterat 
m aterial har högst CBR-värde (110) och 0-5 mm sortering lägst (27), 
medan 5-25 mm sorteringen intar en m ellanställning (67). Dessutom har 
det förstnämnda m aterialet provats e fter  4 dygns lagring under vatten, 
varvid värdet reducerats från 110 till 86. Nämnas bör också a tt den 
torra skrym densiteten blivit mindre vid instampning i CBR-cylinder 
med 150 mm diam eter än vid normenlig tung instampning med m otsva
rande packningsarbete i cylinder med 100 mm diam eter.

Som jäm förelse kan sägas a tt utomlands ibland föreskrivs a tt bärlager- 
m aterial bör ha e t t  CBR-värde överstigande 80-100 och förstärknings- 
m aterial e tt  värde större än 25. Andra egenskaper, bl a partikelhållfast
het, m åste dock bedömas i sammanhanget.

SEB-provningen har gjorts både med och utan överlast på provytan. 
Överlasten har anpassats a tt efterlikna verkan av en 30-50 cm tjock  
överbyggnad på slaggen. E-modulvärdena hos de tre sorteringarna 
skiljer sig betydligt mindre än CBR-värdena (tabell 2). Vid instamp- 
ningsvattenkvot utan någon överlast på provytan har sortering 5-25 mm 
det lägsta värdet (37 MPa). Vattenkvoten har dock varit ganska hög 
(20%) och en lämplig utläggningsvattenkvot kan vara lägre. Vid vatten- 
mättning sjunker värdet till 31 MPa. O sorterat m aterial 0-25 mm och 0- 
5 mm har ganska likartade värden, såväl vid packningsvattenkvot (49- 
53 MPa), som efter  vattenm ättning (24-31 MPa).

Ö verlast ökar E-modulvärdet något, men dess inverkan är inte stor. 
Mo.dulvärdena är i jäm förelse med naturmaterial låga i förhållande till 
CBR-värdena, sannolikt beroende på sammantryckningen av de m ycket 
porösa partiklarna under belastningsplattan. Partiklarna är dock m ycket 
oregelbundna och utövar därför en viss spärrverkan vud CBR-försöket. 
Nämnas kan a tt vid motsvarande provningar på förbränningsrest från 
hushållsavfall, som också innehåller oregelbundna partiklar, har lika-
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ledes höga CBR- men täm ligen låga SEB-värden erhållits.

2.8 Skrym densiteter i lös och fast lagring genom DENSUS-
försök

Wanderrostslagg kan bli aktuell som lätt fyllnadsm aterial, och utläggs 
då med täm ligen ringa packningsinsats. Specialförsök har därför utförts, 
dels enligt ASTM C29-norm som tidigare använts vid undersökning av 
slagg från Mölndal, dels med DENSUS-apparat, utvecklad av S. Engman 
vid VTI (jfr bilaga 5). N ågot standardiserat provningsförfarande förelig
ger inte i det senare fa lle t utan undersökningen har gjorts på samma 
sä tt som tidigare för lättklinker. Fallhöjden har varierats, dessutom har 
betydelsen av stötm ått och effek ten  av 15 kg överlast studerats. 
Inverkan av olika antal stötar har undersökts enbart för sortering 5- 
25 mm.

Enligt ASTM-normen är den torra skrym densiteten ganska likartad för 
sam tliga sorteringar, både vid lös ifyllning ("shovelling") och efter  lätt 
packning ("rodding") se tabell 3. Korndensiteten, kom paktdensiteten är 
högst hos sortering 0-5 mm, dvs partiklarna i denna är minst porösa.

Resultaten av provning i DENSUS-apparat framgår också av tabell 3. 
Sortering 5-25 mm tenderar a tt få den lägsta torra skrym densiteten och 
detta  gäller såväl vid lös lagring som efter  packning. Sortering 0-5 mm 
får något högre värde än osorterat m aterial.

Inverkan av antalet stötar på torr skrym densitet framgår av figur 6. 
D et framgår a tt maximal packning ännu inte uppnåtts e fter  100 stötar, 
särskilt om överlast använts. Orsaken kan vara en viss fortskridande 
nedkrossning under påkänningen. Samma tendenser har även tidigare  
konstaterats vid provning av lättklinker (se bilaga 5).

Vid användning av Wanderrostslagg som lätt fyllnadsm aterial, torde en 
torr skrym densitet på ca 0.8 kg/dm3 vara realistisk  e fter  en lätt 
packningsinsats. Högre värden erhålls dock om nedbrytning åstadkom
mes av byggnadsfordon.
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2.9 Jäm förelser av laboratorieresultat från två andra anlägg
ningar

VTI har i andra sammanhang te sta t Wanderrostaska från Papyrys AB, 
Mölndal, och Katrineholms Värmeverk. I det första fa lle t har VTI inte 
medverkat vid provningen, och i det senare har e tt  mindre prov tagits 
för orienterande undersökning. Dessa prov behöver inte vara represen
tativa för anläggningarna. För ytterligare erfarenheter av m aterialet 
hänvisas till bilaga 4.

Undersökningen av Wanderrostslagg från Papyrys AB har tidigare redo
visats (VTI Meddelande 296). M aterialet utgörs av välgraderad sortering 
0-25 mm med en finm aterialhalt (<0.075 mm) på 6-7% (figur 7). Kapilla- 
riteten  har bestäm ts till 65 cm hos m aterial <2.0 mm. Glödgningsför- 
lusten är 7.5% för hela m aterialet men hela 29% för m aterial <2.0 mm, 
vilket visar a tt oförbränt kol anrikats i finandelen.

Specialprovning har gjorts enligt ASTM C29 och C217-128 för a tt  
bestäm m a densiteter och vattenabsorption, dels på hela m aterialet, dels 
på m aterial <4.0 och >4.0 mm. Resultaten framgår av tabell 4. Materia
le t är lä tt, densiteten  varierar från 0.61 kg/dm3 i lös fyllning till
1.05 kg/dm^ vid tung laboratorieinstampning (figur 8). I det senare 
fa lle t sker det dock en hög nedkrossning (jfr figur 7). Vattenabsorptio- 
nen är 22% för m aterial >4.0 mm och 48% för m aterial <4.0 mm.

Frystöväxlingsförsök har även gjorts med snäva analysfraktioner av 
m aterialet enligt en metodik som använts för stenm aterial (VTI Medde
lande 244). M aterialet har m ättats i vakuum, dels med dest. vatten, dels 
1% NaCl-lösning. Ringa sönderfall erhölls efter  10 frystöcykler (-20 
resp +20°C) och m aterialet är trots den höga vattenabsorptionen  
frostbeständig (jfr VTI Meddelande 296). Högre mättnadsgrad kunde 
uppmätas vid användning av saltlösning än dest. vatten.

CBR-värdet bestäm des vid 20% vattenkvot varvid värdet 95 erhölls. 
D et observerades dock a tt skrym densiteten blev betydligt lägre vid 
packning i CBR-cylinder med 150 mm diam eter än vid packning i 
"normal" provcylinder med 100 mm diam eter, i det första fa llet erhölls
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torr skrym densitet 0.73 kg/dm3, i det senare 1.05 kg/dm3. Orsaken kan 
vara det minskade sidotrycket från cylinderväggarna med större prov
diam eter men ev. även mindre nedkrossning i större cylinder.

Prov från Katrineholms Värmeverk (m aterial producerat 1985) har en 
grövre kornfördelning 0-50 mm med enbart ca 3% finm aterial (figur 9). 
D et har även hög glödgningsförlust 40%. Den torra skrym densiteten  
blev 1.06 kg/dm3 vid tung laboratorieinstampning (figur 10). Nedkross- 
ningen är m ycket hög för detta "öppna" m aterial med liten finandel (jfr 
figur 9).

CBR-provning gjordes på Wanderrostslagg, dels direkt efter instamp- 
ning, dels e fter  4 dygns vattenlagring. Proven är instampade vid optimal 
vattenkvot (20%). R esultat framgår nedan (två penetrationer har an
vänts):

Skrym- Vatten CBR- Vatten Svall Anm.
densitet kvot värde vid pene

tration
kvot e f. 
vatten
lagring

ning

g/cm3 % 2.54mm 5.08mm % %
1.05 20 78 79 _ _
1.09 20 62 69 20.08 0.3 Vattenlagring

CBR-värdet för detta  sämre graderade m aterial är lägre än för slagg  
(osorterad) från Norrköping och Mölndal.

3 PROVSTRÄCKOR I SVÄRTINGE 1984

3.1 Bakgrund

Provsträckorna byggdes i sy fte  a tt lära känna utläggnings- och bärig- 
hetsegenskaper hos Wanderrostslagg som tidigare endast studerats i 
laboratorium.
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3.2 Beskrivning av provsträckorna

Provsträckorna är belägna inom grusgrop, tillhörig Norrköpings Sand AB 
i Svärtinge. Vid in- och utfart passerar all trafik över provsträckorna.

"Provvägen" är uppdelad i tre delsträckor (figur 11). Inom tre av 
sträckorna består förstärkningslagret av Wanderrostslagg i samma sor
teringar 0-25 (osorterat), 5-25 och 0-5 mm som undersökts pä laborato
rium. Den fjärde sträckan består av "normalt" förstärkningslager. 
Tjockleken för förstärkningslagret är 50 cm . Bärlagertjockleken är 
25 cm och på den kommer 5 cm grusslitlager.

Kornfördelningar hos de tre slaggsorteringarna har redovisats i samband 
med laboratorieundersökningen (figur 1), medan kornfördelningen hos 
konventionellt förstärkningslager, bärlager och grusslitlager framgår av 
figur 12-14.

Undergrunden utgörs av under lång tid tillkört och packat sandigt, 
grusigt m aterial. Dräneringsförhållandens är gynnsamma i grusgropen.

3.3 Byggandet av provsträckorna

Provsträckorna byggdes 841020 enligt ritning, utförd av SweNor Consul
ting AB. Eftersom provsträckorna skulle ligga i infart till grusgrop fick  
först urschaktning utföras (foto 1). Förstärkningslagret utlades i två 
lager à 30 cm tjocklek med hjälp av hjullastare varvid m aterialet 
utjämnades med skopan. Vältning skedde i två lager med en Dynapac 
1100 på 2 ton (foto 2). En överfart gjordes utan och två med vibrering. 
Vattenkvoten var 25, 22 och 27% i m aterial 0-25 mm, 5-25 resp 0- 
5 mm.

Slaggsträckorna bedömdes ha god stab ilitet när det första lagret utlagts 
men det andra lagret var löst, tydligen beroende på a tt packningen 
skett på e tt  mer fjädrande underlag. Möjligen hade en tyngre vält haft 
bättre verkan eller också utläggning skett av e t t  tunnare lager. En 
efterpackning gjordes med en hjullastare (Caterpillar 950B Frontloader) 
med sand i skopan. Maskinen, men en totalvikt på 22.2 ton, fick gå över
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hela ytan så a tt verkan av en gummihjulsvält efterliknades. Lagertjock
leken hade minskat till planerade 20 cm efter  vältningen. Gummihjuls
vält är a tt rekommendera för efterpackning. En tung vibrerande vält, 
varvid sista  överfart utförs utan vibrering, kan också vara lämpligare än 
använd vält.

Bärlager, bestående av bergkross 0-32 mm, och därefter grusslitlager, 
utlades till planerad tjocklek och vältades (foto 3 och 4). Prov
sträckorna är utsatta för stark efterpackning av trafik.

3.4 Kontroller vid utläggning

De kontroller som utförts i samband med utläggning är:

- Siktanalyser före och efter  vältning för studier av nedkrossning
- Vattenkvot
-  Lagertjocklekar
- Packningsgrad bestämd med vattenvolym eter.

3.5 Nedkrossning vid vältning och packningsgrad

Siktanalyser (figurer 15-17) visar a tt sortering 0-5 mm få tt ökad 
finm aterialhalt genom vältning. Poröst, oförbrbränt kol har koncentre
rats i denna sortering. Sortering 5-25 mm har förändrats föga, medan 
sortering 0-25 mm är mer svårbedömd, troligen beroende på provtag- 
ningsfel. Man kan dock säga a tt  de två grövre graderingarna förändrats 
föga genom vältningen, trots den m ycket höga nedbrytningen vid 
laboratorieinstampning (jfr figur 3-5). Troligen kommer slagglagret i 
praktiken att fungera som en sammanhängande "flexibel platta" vid 
vibreringen utan a tt sådana omlagringar som för till nedkrossning 
förekom mer.

Vattenkvoterna i materialen vid vältning bestäm des till 25.6%, 22.1% 
och 27.0% hos sorteringar 0-25, 5-25 och 0-5 mm. Lagertjocklekarna  
hos bärlager och slitlager stäm de väl överens med planerade värden.

Packningsgraden kan inte bestäm m as för e t t  m aterial som krossas ned
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så m ycket vid laboratorieinstampning i förhållande till packning i fä lt. 
Vattenvolym eterm ätningar gav torra skrym densiteter 1.21, 1.22 och 
1.20 kg/drr>3 för m aterial 0-25, 5-25 och 0-5 mm, vilket motsvarar 
orim ligt höga packningsgrader på 109, 121 och 128% hos välta t material 
(jfr figur 2).

3.6 Uppföljningar av provsträckorna

3.6.1 Bänghetsm ätningar

Provsträckorna har belastats med VTI:s automatiska fallvikt. Provytan 
u tsätts vid försöket för en stötv is belastning på 5 ton och nedsjunk- 
ningen mäts i två punkter, nämligen i belastningscentrum och e tt  
avstånd på 45 cm därifrån. Vägens elasticitetsm odul beräknas sedan 
från erhållna sjunkningsvärden. Man kan antingen ta fram medelmodu
len (då endast centrumsjunkningen används vid beräkningen) eller lager
modul, varvid vägen delas upp i två lager och e tt  modulvärde (El) 
erhålls för det övre och e t t  annat (E2) för det undre lagret, som 
egentligen  är oändligt djupt.

Bärighetsmätningar har utförts varje höst och vår e fter  utläggning 
(tabell 5). Medelmodulen (figur 18) är markant större för referens
sträckan med konventionellt förstärkningslager än för slaggsträckorna 
som få tt likartade värden för de olika sorteringarna. Den ökning av 
medelmodulen som skett endast för sorteringar 0-5 och 5-25 mm är 
dock svår a tt förklara. Enligt australiensiska erfarenheter av botten
aska från kolpulvereldning i bärlager förbättras dock bärigheten ganska 
snabbt under trafik (bilaga 4). D et är möjligt a tt en sådan effek t också 
gjort sig gällande för Wanderrostslagg.

Försök har även gjorts a tt beräkna lagermodulen El för slitlager+bärla- 
ger sam t E2 ~värdet för förstärkningslager+undergrund (figur 19). Högsta 
E j- och E2 ~värde framkommer då också på referenssträckan. E2 ~värdet 
bör främ st påverkas av slaggm aterialet eftersom  undergrunden är 
konstant och av god bärighet. Man kan också konstatera a tt värdet är 
något högre vid provning i laboratoriet enligt SEB-metoden (jfr ta 
bell 2).
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Tydligen fjädrar det porösa slaggm aterialet vid belastning och ger låga 
modulvärden. Samma sak har f.ö . tidigare konstaterats vid fallviktsbe- 
lastning på lager, innehållande flygaska. De lägre modulvärdena, i 
förhållande till konventionella m aterial, behöver inte innebära en 
motsvarande sämre "verklig" bärighet. En gynnsam faktor är således att 
enligt laboratorieförsöken verkar vattenkänsligheten vara låg hos slagg.

3.6.2 Tjälgrän^mätningar

Tjälgränsmätare har m onterats i m itten av varje provsträcka. Personal 
från Norrköpings Sand AB har läst av mätarna varje vecka under 
tjälsäsongen 1984-85.

D et framgår av tabell 6 och figur 20 a tt tjälen tränger ned något 
långsammare i slaggsträckorna än i referenssträckan, sp ecie llt i sorte
ring 0-25 mm, även om skillnaderna är mindre än förväntat.

Även urtjälningen går långsammare i motsvarande provsträckor. Tjäl- 
gränsmätarna för provsträcka med sortering 0-25 mm gick dock sönder 
vid näst sista m ä ttillfä lle t varför urtjälningen inte kunnat följas längre 
än till slutet av april för denna sträcka.

3.6.3 Provtagning 8607j5

Två prov har tagits från vardera sträcka 2 och 3, dvs sorteringar 0-25 
och 5-25 mm, ca 18 månader e fter  utläggning. R esu ltatet framgår av 
figur 21. Mycket liten  skillnad konstateras till de väl tade proven (jfr 
figur 15 och 16). Trafikbelastningen har således utövat ringa inverkan 
på slaggen.

Vattenkvoten har bestäm ts i proven och jämförs i nedanstående tabell 
med tidigare bestäm da värden från upplag och utläggning:
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Provsträcka Sortering Upplag
Vattenkvot (%) 

Efter  
vältning

Efter  
18 mån.

2 0-25 20.7 25.6 13.9
3 5-25 13.6 22.1 12.1
4 0-5 15.7 27.0 “

Vattenkvoten har således minskat avsevärt e fter  utläggning. Den kan 
dock variera med årstiden under den icke asfaltbelagda ytan.

4 FÖRSÖK PÅ PROVYTA KUNGSÄNGENS FLYGPLATS
NORRKÖPING 1986

4.1 Bakgrund

L uftfartsverket och Skanska har i decem ber 1986 utfört en provyta med 
Wanderrostslagg som förstärkningslager och en jämförande yta med 
sand. Provytorna är belägna i hörnet av en plan för brandskyddsöv- 
ningar. Avsikten är a tt dels studera utläggning och packning av slaggen, 
dels a tt mäta temperaturen på olika nivåer i konstruktionen. Man vill 
undersöka tjälisolerande egenskaper men misstänker också a tt slaggen  
ger ökad halkrisk pga sin höga porositet. Konsultfirman Hylanders 
Geobyrå är inkopplad för undersökning av slaggens utläggningsegenska- 
per. VTI har blivit inbjuden att medverka som observatör och för att 
utföra kom pletterande undersökningar.

S yftet med hela undersökningen är a tt utröna om Wanderrostslagg 
senare kan användas i förstärkningslager vid en utbyggnad av Kungs
ängens landningsbanor.

4.2 Beskrivning av provområdet

Undergrunden består av styv, vid u tläggningstillfä llet m ycket blöt lera. 
Grundvattennivån är hög och artesiskt vatten  förekommer i byggområ
det. Platsen är lågt belägen mot omgivningen och saknar avrinning. En 
fiberduk placerades i botten på provytorna för a tt förhindra m aterial
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blandning (jfr foto  5).

Förstärkningslagrets tjocklek är 35 cm och bärlagret 30 cm packat 
m aterial. Någon beläggning avses ej a tt utföras. Provytorna om fattar 
ca  10x15 m vardera.

4.3 Tidpunkt och väderlek

1986-12-04 Uppehållsväder och +10°C. Förstärkningslagren utläggs. 
1986-12-05 Regn och +5°C. Bärlager utläggs.

4.4 Utförande

Förstärkningslagret av Wanderrostslagg utlades med hjälp av dumpers 
och en banddriven lastmaskin. Bandmaskinen jämnade ut de tippade 
massorna över ytan. Under detta arbete trafikerades och packades 
askan rejälti Förstärkningslagret av grusig sand utlades på liknande 
sä tt, men e fter  det a tt slaggen var utlagd och på så sätt erhölls 
ytterligare trafik av bandmaskin på slaggprovytan. Materialen packades 
6 överfarter med en 5 tons slätvalvsvält. Bärlagret utlades följande dag 
på liknande sä tt som ovan och packades på samma sä tt.

4.5 Provtagningar

Materialprov för siktkurvor och vattenkvotbestäm ning togs på Wander
rostslagg, både vid utlastning och efter  avslutad packning. R eferensm a
terial provtogs endast vid utlastning. Hylander Geobyrå gjorde sand- 
volymeterprovningar på förstärkningslagren e fter  avslutat packnings- 
arbete.

Prov på bärlager (bergkross) togs för sikt- och packningskurva. Pack
ningen av bärlagret både på prov- och referensyta m ättes med Troxler 
(radioaktiv m ätm etod). Denna mätning utfördes 4 dagar efter  bärlagrets 
utläggning och packning pga helg och tillfä llig  tjä le. Troxelmätningen 
ger m aterialets skrym densitet och vattenhalt, v ilket innebär a tt pack- 
ningsgraden kan beräknas genom jäm förelse med laboratoriepackning. 
Slaggen krossas dock så m ycket vid tung instampning att metodiken är
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olämplig.

4.6 R esultat

Bärlager

Bärlagrets siktningskurva framgår av figur 22. R esu lta tet av mätningar
na för bestämning av packningsgrad gramgår av nedanstående tabell:

Tabell 7 Packningsmätning på bärlager med Troxler. 10 st provpunk
ter per yta (se skiss).

Yta Prov
punkt
nr

Torr
skrym
densitetton/m 3

V atten
kvot
%

Packnings-
grad
%

Slagg 1 1.99 1.7
(prov.) 2 1.93 1.6

3 2.04 2.2
4 1.96 2.0
5 2.06 2.4
6 2.06 2.2
7 2.03 2.2
8 2.00 1.9
9 1.91 1.5

10 1.91 1.8
Medelvärde 1.99 2.0 90
Sand 1 2.05 2.3
(referns.) 2 1.99 2.2

3 2.06 2.0
4 2.03 2.3
5 2.00 2.2
6 1.94 2.0
7 1.95 2.2
8 1.96 2.1
9 2.00 1.8

10 1.94 1.8
Medelvärde 1.99 2.1 90



16

Som framgår är packningen, uttryckt som skrym densitet lika för (bär
lagret) både på prov- och referenssträckan. Wanderrostslaggens fjädran- 
de förmåga inverkar i detta fall inte på bärlagrets packningsegenskaper, 
i alla fall inte vid en lagertjocklek på 30 cm . D etta  kan även bero på 
den m ycket svaga, uppblötta undergrunden. För a tt kunna beräkna 
bärlagrets packningsgrad (erhållen skrym densitet till maximal laborato- 
rieskrym densitet) gjordes en packningskurva enligt tung instampning 
(figur 23). En packningsgrad på 90% erhölls, vilket tyder på a tt m ateria
le t  ej uppnått maximal packning jäm fört med laboratorieprovning. D et 
är även möjligt a tt Troxlerprovningen ger något för låg skrym densitet 
jäm fört med vatten- eller sandvolym eter som normalt använts vid 
liknande fältundersökningar. Enligt provningar på VTI (E. Lindh) ger 
Troxler lägre värden än vattenvolym  eter men ligger förmodligen verk
ligheten närmare. Vattenkvotten vid utläggning var 1.6 vikt-% . Bärlag
ret bestod av krossat bergm aterial.

Förs^ärkningslager

R eferensm aterialets siktkurva redovisas i figur 22. Vattenkvoten vid 
utläggning var 2.6 vikt-% .

Wanderrostslaggens siktkurva före och e fter  utläggning och packning 
redovisas i figur 24. Vattenkvoten för opackad slagg var 33.8 vikt-%  
och packad 25.3 vikt-% . Nedkrossningen var störst i grovandelen av 
m aterialet och halten m aterial >16 mm halveras, men även finm a- 
terialhalten <0.075 mm ökar från 3.3 till 7.5 vikt-% .

6 RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER

L ab^ atorieresu ltat

De tre sorteringarna har få tt ganska likartat resultat vid tung laborato- 
rieinstampning och torr skrym densitet är 1.15-1.2 kg/dm^. Packnings- 
kurvorna för de två grövre sorteringarna är flacka. Materialen krossas 
dock starkt ned vid instampning. Försök har också gjorts med VTI:s 
Densusapparat, som dock inte lämpar sig för bedömning av packnings
egenskaper hos överbyggnadsmaterial, däremot hos lätta  fyllnads-
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m aterial som utläggs vid låg packningsinsats. En torr skrym densitet på 
ca  0.8 kg/dm3 kan bedömas som realistisk  i det senare fa lle t. Värdet 
ökar dock med större nedkrossning.

Stabiliteten  hos de tre sorteringarna har bestäm ts genom både CBR-och 
SEB-provning. I det första fa lle t får sortering 0-25 mm högst (ca 100) 
och sortering 0-5 mm lägst (ca 25) CBR-värde. Den stora skillnaden i 
CBR-värde mellan de två grova och den fina sorteringen beror på de 
m ycket oregelbundna partiklarna som utövar spärrverkan vid provningen 
av grovt m aterial. I sortering 0-5 mm är däremot sådana partiklar 
bortsorterade. E-modulen enligt SEB-provning är ganska likartad, ca  
50 MPa, för sam tliga tre sorteringar. Värdena reduceras något vid 
vattenm ättnad även om m aterialet är föga vattenkänsligt. En bärig- 
hetsprovning enligt CBR-m etoden, som närmast är e tt  penetrationsför- 
sök, ger således annat resultat än enligt SEB-metoden, som är e tt  
plattbelastningförsök.

K apillariteten har bestäm ts för den potentiellt tjälfarligaste sorte
ringen 0-5 mm, varvid värden 50 cm erhölls. Wanderrostslagg är således 
inte tjälfarligt, något som stäm m er överens med finska erfarenheter  
(bilaga 4).

Tidigare undersökning av Wanderrostslagg från två andra anläggningar 
visar stora variationer i glödgningsförlust, densitet m.m. men i det 
stora hela likartade m aterialegenskaper. Frystöväxlingsförsök, som 
gjorts med e tt  av m aterialen, visar a tt det trots mycket hög vattenab- 
sorption får bedömas som frostbeständig.

Fälterfarenheter

Sorteringarna med Wanderrostslagg har kunnat utläggas med konventio
nell metodik vid försök i provytor Svärtinge. M aterialet har hög inre 
friktion och tål väl arbetsfordon. Packningssvårigheter kan dock uppstå 
beroende på slaggens fjädrande egenskaper, som ökar med lagertjock
leken. Använd lä tt vibrovält gav inte god packning åt andra lagret och 
efterpackning med tung, gum m ihjulförsett fordon var nödvändig. Pack
ning av tunnare lager hade troligen g ett bättre resultat.
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Provtagningarna, gjorda både i samband med vältning och efter  e tt  och 
e tt  halvt år under trafik, har visat på en obetydlig nedbrytning av 
slaggen till skillnad från laboratorieinstampning. Den h elt olika ned- 
krossningen på laboratorium och vid vältning gör a tt packningsgraden 
inte kan bestäm m as enligt konventionell metodik. Fältförsök på prov
ytor rekommenderas därför för packningsbedömningar. Nedkrossningen 
vid vältning är även avhängig av använd utrustning.

Undersökningar, gjorda i samband med utläggning av slagg på Kungs
ängens flygplats, visar däremot a tt slaggen krossats avsevärt beroende 
på nötande påkänning av bandmaskin. Bärlagret fick dålig packningsgrad 
både på slagg och konventionellt förstärkningslager, sannolikt beroende 
på m ycket svag undergrund. I detta  fall har inte något inflytande kunnat 
observeras av slaggens fjädrande verkan på packningsresultatet.

Bärighetsmätning med fallv ikt, gjord endast i Svärtinge, visar a tt  
provsträckor med porös slagg är mer elastiska än motsvarande sträcka 
med konventionellt förstärkningslager. Modulvärdet (beräknat för slagg 
som s.k. E2 ~värde) är ca 75 MPa, dvs något högre än vid laboratorie- 
mätning enligt SEB-metoden.

Rekommendationer

Vid användning av Wanderrostslagg i vägar med hög trafik bör m ateria
let förmodligen läggas under e t t  styvare, övre förstärkningslager. Risk 
föreligger annars a tt överbyggnaden får dålig packning och tillräcklig  
styvhet kan inte heller m obiliseras under trafikbelastning (obundna 
m aterial har spänningsberoende E-modulvärden).

Tjälgränsmätning har visat a tt slaggen har dålig tjälisolerande förmåga, 
något som ytterligare bör studeras. Vid utländska undersökningar har 
man funnit bättre tjälisolerande egenskaper hos likartad slagg än hos 
naturmaterial (bilaga 4).

Slaggen har h ittills endast undersökts under grusslitlager och prov bör 
också göras i asfaltbelagd väg för a tt utröna betydelsen av slaggens 
fjädrande förmåga på beläggningens hållbarhet. M aterialet bör därvid
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placeras på olika djup under vägytan. Inverkan av slagglagrets tjocklek  
på E-modulen bör också studeras.





Bilaga 1
Sid 1 (4)

Foto 1 Urschaktning för överbyggnad.

Foto 2 Vältning av Wanderrostslagg, l:a  lagret.



Bilaga 1
Sid 2 (4)

Foto 3 Eftervältad yta av förstärkningslager och höjdavvägning för 
bär lagergrus.



Bilaga 1
Sid 3 (4)

Foto 4 U tlagt slitlagergrus.



Bilaga 1
Sid 4 (4)

Foto 5 Utläggning av Wanderrostslagg i december 1986 vid Kungs- 
ängens flygplats.



Bilaga 2
Sid 1 (5)

Tabell 1 R esultat av CBR-provningar.

Sortering
mm

Packnings-
vattenkvot

%
Torr skrym

densitet kg/dm^
CBR-värde vid penetration  

2.54 mm 5.08 mm
% %

Osorterat 20 1.11 96 110
0-5 15 1.10 22 27
5-25 20 1.16 58 67
Osorterat,
vattenlagrat 20 1.16 73 86

Tabell 2 R esultat av SEB-provningar.

Sorte Torr Pack- SEB- Vatten- Över Över-*)
ring skrym nings- värde m ätt- last bygg-densitet vatten- E-modul ning, nads-

kvot utförd tjock-
lek,

mm kg/dm^ % MPa kg cm
osorterat 1.12 20 49 • _

56 - 26 ca 50
31 X - -

41 X 26 ca 50
0-5 1.10 15 53 _ _ _

56 - 18 ca 30
63 - 26 ca 50
24 X - -

5-25 1.15 20 37 — _ _

47 - 26 50
31 X - -

37 X 26 50
*) Överbyggnadstjocklekarna är räknade på den våta skrymdensiteten

2.3 kg/dm^.
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Tabell 3 D ensitetsbestäm ningar på W anderrostslagg.

Typ av 
densitet

Undersökta sorteringar 
osorterat 5-25
kg/dm3 kg/dm^

Använd metod  
0-5kg/dm3

Skrymdensitet
"shovelling" 0.66 0.66 0.62 ASTM C29
Skrymdensitet
"rodding" 0.79 0.74 0.75 ?!
Skrymdensitet
"maximal" 1.17 1.23 1.21

Tung in- 
stampning

Korndensitet - 1.28 1.50 ASTM C127-128
Korndensitet 
(vattenm ättad, 
yttorrt prov) 1.49 1.76 II
Kompakt
densitet - 1.62 2.01 T!
V atten-
absorption - 17% 17% ASTM C127-128
Hålrum % 
"shovelling" 47% 41% 53% ASTM C29
Hålrum
"rodding" 37% 43% 43% I?
Skrymdensitet 
(torra) 
min.värde 
42/0:0 slag* 0.65 0.60 0.66 DENSUS-apparat
max.värde 
112/20:100 slag 0.77 0.72 0.83 I!

utan överlast 
72/10:100 slag 0.78 0.70 0.81 1»
med överlast 
15 kg
72/10:100 slag 0.81 0.75 0.83 II

*) Fallhöjd/stötm ått:slagantal



Bilaga 2
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Tabell 4 D en sitets- och vattenabsorptionsprovningar med Wander-
“ “ rostaska, Papyrys.

Undersökta fraktioner

Typ av densitet värden :L g/cmJ resp vikt-% Använd metod
0-32 >4,0 mm <4,0 mm

t

Skrymdensitet
"shoveling" 0,61 - - ASTM C29

i
Skrvmdensitet
"rodding" 0,68 - -

Í

ASTM C29

Skrymde ns i te t 1 ,05
i

Tung labora- i
"maximal" torieinstampnj

i

Korndensitet (1,06) 1,14 0,96 AS TM C1 27-1 281

Korndensitet i

(vattenmättat, (1,40) 1,39 1 ,42 AS TM C 1 27-1 281
yttorrt prov)

Kompaktdensitet (1,63) 1,51 1 ,77 ASTM C127-128
i
1

Vattenabsorption, % - 22 % 48 % AS TM C 1 2 7 - 1 2S|

Hålrum, % 
"shoveling" 35 % - -

i

ASTM C29

Hålrum
"rodding" 42 % - - ASTM C29

i
Värden inom parentes är medelvärden viktade från siktkurvan.
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Tabell 5 R esultat av fallviktsm ätningar.

SLAGG 
GRIJS 0 — 2 5mm

E 1= S L I T - ,BAR- OCH F O R S T A R T N I N G S L A G E R  
E 2 - U N D E R G R U N D

SLAGG
5-25mrn

S L h G i . 
0~~5rnffi

L A6ERM0DIJL , El ( M P a )
n osr -84 2o0 130 1 45 j 05
VAR -85 4 55 245 549 301 '

HOST -85 480 215 230 280
VAR -So 485 244 554 40. .

L A G E R M Ü D U L ,E2 ■M P a >
hl OST -84 105 65 50 55
VAR -85 90 40 50 4t t

KOST -85 85 45 3 5 3 5
VAR -86

E 1=SLIT- OCH BARLAGER 
E2=F0R'START- NINGSt ARER

.1 >.-’5 5 5 

OCH UNDERGRIJND

55 6! ’*

L A G E R M O D U L ,E 1 <MPai
HOST -84 315 145 185 160
VAR -85 6 55 370 580 4 73
HOST -85 715 31 O 060 455
VAR -86 o°0 34 8 554 L .. 3 . *

L.AGERMODIJL , E2 > MPa >
HOST -84 145 85 70 75
VAR -85 150 7 Q 65 7* «
HOST -85 145 75 60 6 5
VAR -86 172 87 97 ! 14

M E D E L M O O U L , MPa
HOST -84 190 1 05 105 1 00
VAR -85 2 79 155 1 66 1 6‘
HOST -85 295 129 j 35 1 55
VAR — So 312 158 2.1 8 72 '
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Tabell 6 Tjälgränsmätning vintern 84-85.

DATUM !1ÅNAD TEMP FöRSTÄRKNINGSLAGER 
STRÄCKA 1 

TJÄLDJUP upptinins 
cm cm

SLAGG 0-25mm 
STRÄCKA 2 

TJÄLDJUP UPPTININS 
cm cm

SLAGG 5-25mm 
STRÄCKA 3 

TJÄLDJUP UPPTINING 
cm cm

SLAGG O-Smm 
STRaCKA 4 

TJÄLDJUP UPPTINING 
cm cm

84Í212 DEC 0 0 0 0
850107 JAN -16 -75 -51 -54 -51
850114 -7 -125 -66 -79 -96
850121 -4 -144 -78 -112 -Hö
850129 -13 -153 -94 -125 -125
850206 FEB -10 -164 -125 -143 -138
850211 -14 -172 -135 -155 -145
850219 -10 -182 -168 -175 -178
850225 -3 -186 -184 -189 -200
850304 NAR -1 -194 -196 -198 -200
850312 0

jL -200 -200 -200 -200
850319 2 -200 -200 -200 -200
850325 2 -200 -8 -200 -13 -200 -5 -200 0
850401 APR 0 -195 -25 -195 -30 -195 -25 -200 -25
350409 n

X. -195 -45 -195 -38 -190 -38 -195 -28
850415 3 -195 -55 -195 -44 -189 -45 -195 -39
850422 8 -195 -90 -195 -53 -130 -60 -195 -70
850503 MAJ 8 -195 -145 -185 -55 —200
850508 8 -199 -170 -170 -70
850514 0 0
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Figur 1 Kornfördelning hos sorteringar av Wanderrostslagg.

ET3
cn1.30-

£1.20O»TJ
E>s
« 1,104»L.O

1 ,0 0 -

  osorterat 
 0 * 5 mm
 5 “25 mm

>
.vatten separation

- i ------------- 1------------- 1------------- 1------------------------- i
10 15 20 25 Vattenkvot %

Figur 2 R esultat av tung instampning på sorteringar av Wanderrost
slagg.
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Figur 3 Osorterad Wanderrostslagg före och efter  tung instampning.
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Figur fr Sortering 5-25 mm av Wanderrostslagg före och e fter  tung 
instampning.
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Figur 5 Sortering 0-5 mm av Wanderrostslagg före och efter  tung
~  -  instampning.

Figur 6 Inverkan av antal stötar i DENSUS-apparat på torr skrym
densitet (sortering 5-25 mm).
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Figur 7 Nedkrossning av Wanderrostaska, Papyrys AB, e fter  tung 
laboratorieinstampning vid olika vattenkvot.
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Figur 8 R esultat av tung laboratorieinstampning med Wanderrost- 
aska, Papyrys AB.
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Grovmo Mellansand Grovsand Fingrus Grovgrus
0,06 0,2 0,6 2 6 20

Figur 9 Kornstorleksfördelning på Wanderrostslagg från Katrine
holms Värmeverk.
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Figur 10 R esultat av tung instampning på Wanderrostslagg från 
Katrineholms Värmeverk.
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Grovmo Mellansand Grovsand Fingrus Grovgrus

Figur 12 Prov av förstärkningslager, siktade av Norrköpings Sand AB.
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Grovmo Mellansand Grovsand Fingrus Grovgrus
0.06 0.2 0,6 2 6 20

Figur 13 Prov av bärlagergrus, siktade av Norrköpings Sand AB och 
VTI.
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Figur 14 Prov av grusslitlager, siktat av VTI och Norrköpings Sand 
AB.
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Figur 15 Nedkrossning vid vältning av sortering 0-25 mm av Wander- 
rostaskafrån  koleldning.

Figur 16 Nedkrossning vid vältning av 5-25 mm sortering av Wander- 
rostaska från koleldning.
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Figur 17 Nedkrossning vid vältning av 0-5 mm sortering av Wander- 
rostaska från koleldning.
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HOS! -Ö-4 host -es MF. -SW;3

Figur 18 Medelmodul enligt fallviktsm ätning hos provsträckor, Svär- 
tinge.
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GRUS 

-e— 0 -2 5  mm 

-Jh:— 5-25rr»m 

—  D-5rnm

HOST -8 4 W fi -0 5 HOST -55 '/AF, -86

GRUS

-e— 0-2-r3mm 
5 - 2 rimm

—  D-jrnrn

FIOST -8 4 W, -95 HOST V'VP! — 8*5
Figur 19 Modulvärden Ej och E2  hos provsträckor Sväringe. Ej = slit-  

och bärlager, E2  = förstärkningslager och undergrund.
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Figur 20 Prov tagna 860717 från provsträckor 2 och 3 (0-25 mm 
sortering).



Bilaga 3
Sid 17 (20)

5-25 mm

0-25 mm
referns- 
ma ter i a 1

0-5 mm

cd ct: ct:
CU ¿c o_Li- 2Ü -T

T J &LG RÄNSMÄTN ! NG, VIN TEF:N

referns- 
mater i a 1

Figur 21 R esultat av tjälgränsmätning, provsträckor Svärtinge.
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Kornstorlek, mm

Figur 22 Siktningskurvor för bär- och förstärkningslagerm aterial.
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Vatten k vot

;ur 23 R esultat av tung instampning med bärlagergrus.
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0,074 64
Kornstorlek, mm

Figur 24 Siktningskurva för Wanderrostslagg före och efter  utlägg- 
ning och packning.
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LITTERATURSTUDIE

Äldre tyska erfarenheter av kolslagg från rosteldning är negativa, men 
det har sannolikt varit fråga om m ycket inhomogena m aterial, huvud
sakligen härstammande från småskalig kolförbränning. Voss och Kobold 
(1955) menar således a tt restprodukter från kolförbränning (jfr f i
gur tf-: 1) är porösa, kapillärt sugande, krossas lätt ner och blir tjälfar- 
liga. Vägskador har uppkommit före andra världskriget när kolslagg 
använts som filterlager under packstenlager. Man menar a tt m aterialet 
endast kan användas i vägbankar, såvida det skyddas mot ovanifrån 
inträngande vatten  av e tt  0-5 m tjockt lager av något lerigt material. 
Annars får slaggen pga sin fjädrande förmåga inte användas närmare 
vägytan än 1.5 m. Samma åsikt har senare fram förts av Gragger (1976) 
sam t Floss och Toussaint (1978).

Kolslagg har också använts som lättballast i betong efter  åtgärder som 
bortsiktning av finm aterial, tvättning och lagring i upplag och en 
bestäm d tid för "mognad" (Grün och Grün, 1953, Kallauner, 1955).

I Helsingfors har man på senare år system atiskt gått in för användning 
av restprodukter från koleldning, bl a Wanderrostslagg (som benämnes 
bottenslagg av typ III). Kornstorleksfördelningar framgår av figur 4:2a. 
Enligt laboratorieprovningar har m aterialet torr skrymdensitet 1.2- 
1.4 kg/dm3 och optimal vattenkvot 21-26%. K apillariteten är <0.7 m, 
perm eabiliteten 2 - 7 *1 0 - 6  m /s och friktionsvinkeln 39°, vid en pack- 
ningsgrad på 95% av modifierad instampning. Kom pressibiliteten i 
ödom eter är upp till dubbel så hög som hos sand, men också som hos 
flygaska och bottenaska från kolpulvereldning. D etta  beror sannolikt på 
innehåll av grövre, porösa partiklar i Wanderrostslaggen.

Praktiska erfarenheter har vidare visat a tt Wanderrostslagg inte är 
vattenkänsligt. Den bör packas i maxim alt 30 cm lagertjocklek. Mate
rialet är ej tjälfarligt. Man har funnit a tt tjälnedträngningen blir 40- 
60% av den hos naturm aterial. Viktmässigt motsvarar en tjocklek på 
1 m Wanderrostslagg ca 70-75 cm grus.

Man ger exem pel på gatuöverbyggnader där slaggprodukter använts
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(figur 4:2b). Wanderrostslagg har p lacerats 45 cm under vägytan, medan 
självbindnade flygaska använts upp till 25 cm under vägytan.

Möller och Nilsson (1983) har vid SGI undersökt olika restprodukter från 
kolförbränning, bl a två Wanderrostslagger, dels från Händelöverken i 
Norrköping, dels från Perstorp (obs a tt dessa m aterial benämns botten
aska i utredningen). Wanderrostslagg har enligt figur 1:3 en mer grusig 
sammansättning än bottenaskor från kolpulvereldning. Glödgningsförlus- 
terna är 'höga, 18-33%. Kemiska sammansättningar ges i tabell 4:1. 
Korndensiteten är 2.05-2.10 kg/dnr>3, den torra skrym densiteten i lös 
fyllning 0 -6-0 .7  kg/dm3 och e fter  vibrering 0.84 kg/dm3. Instampning 
gjordes inte pga den höga nedkrossningen vid försöket.

Några danska värden ges av Bay-Schm it (1981). Den optim ala vatten
kvoten ligger mellan 10-18% och perm eabiliteten är 3-9*10“  ̂ m /s. 
Friktionsvinkeln är i lös fyllning 41° och efter  packning 47-48°.

I Ö sterrike har man studerat brunkolsslagg från Salzburg med kornför
delning en ligt figur 4:4. Man har funnit vid provvägsförsök där slagg 
lagts direkt under 15-20 cm asfaltbundna lager a tt m aterialet kan 
användas som ersättning för naturgrus i bär- och förstärkningslager. 
Slaggen är lä tt a tt lägga ut och är ej vattenkänsligt. Vägskador har ej 
uppkommit. Dess fjädrande förmåga gör dock a tt de i Österrike för 
kvalitetskontroll av utlagda m ateriallager föreskrivna E-modulvärdena 
(plattbelastningsförsök), bör reduceras med 25%. Man har vidare funnit 
att tjockleken hos frostskyddslager kan reduceras med 40-50% om 
kolslagg används i stä llet för naturm aterial.

Praktiska erfarenheter med bottenaska från kolpulvereldning (torr bot
ten) är av intresse i sammanhanget. M aterialet har studerats mer än 
Wanderrostslagg och bör till stor del ha likartade egenskaper. O fta har 
man em ellertid  använt bottenaskan i blandning med den flygaska, som 
sam tidigt erhålls vid kolförbränningen, varvid en mer lättu tlagt och 
t o m  självbindande m aterial erhållits (Seal m fl, 1972).

Moulton (1973) beskriver försök a tt  använda enbart bottenaska i väg- 
överbyggnad. M aterialet kunde utläggas utan problem, men verkade
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tappa stab iliteten  vid uttorkning (Sannolikt ger vattenfilm er en skenbar 
kohesion som går förlorad efter  torkning. Mer "grusig" Wanderrostslagg 
bör inte reagera på så sätt). Bottenaska hade god dränerande förmåga 
och ansågs användbar som filterlager. Blandades bottenaska med flyg
aska fick man fram e tt  m aterial med självbindande egenskaper.

Flera försök har gjorts a tt stabilisera bottenaska. Moulton (1973) och 
Anderson (1978) beskriver användning av med 10% cem ent stabiliserad  
bottenaska som bärlagerm aterial i W. Virginia. O fta blandar man också 
in flygaska. I Chicagotrakten har bottenaska använts tillsammans med 
kalk eller cem ent och flygaska i stabiliserade bärlager. Höbeda m fl 
(1982) har i laboratoriet försökt stabilisera både Wanderrostslagg och 
bottenaska med flygaska-kalk men funnit låga hållfastheter i jäm förelse 
med stabilisering av naturm aterial. Provkropparna har dock inte lagrats 
längre tid än 28 dygn. I Frankrike har man funnit a tt det bästa 
resultatet vid stabilisering av bottenaska får man med e t t  bindemedel 
bestående av 16% flygaska, 2.5% kalk och 3% restgips (Lesage, 1975).

I Australien har man funnit a tt bottenaska utgör e t t  läm pligt förstärk- 
ningslagerm aterial och blir e fter  stabilisering med kalk även användbar 
i bärlager (Chapman och Youdale, 1982). En provsträcka på en huvudväg 
beskrivs (trafik ej angiven), varvid såväl ostabiliserad och kalkstabilise- 
rad bottenaska lagts direkt under en 75 mm tjock asfaltbetongbelägg- 
ning. Vid bärighetsmätning med Benkelmanbank fick man höga ned- 
sjunkningar efter  (dålig bärighet) utläggning, men värdena sjönk till rel. 
låga nivåer efter  e tt  antal dygn under trafik (figur 4:5). Spårbildning 
eller krackelering har inte uppstått på provsträckorna. Kalkstabilisera- 
de provsträckor visar betydligt lägre nedsjunkning än ostabiliserade 
direkt efter utläggning. A tt en sträcka få tt högre värden kan bero på 
svagare undergrund.

Vid e tt  annat provvägsförsök använde man sig av enkel ytbehandling 
direkt på bärlager, bestående av med 3-6% kalk stabiliserad bottenaska. 
Skador utvecklades snabbt vid den lägre kalkhalten och ytbehandlings- 
beläggning verkar olämplig i sammanhanget.

K ettle (1984) har i England funnit a tt bottenaska är alltför svag i
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ostabiliserad form, men lämplig som bär- och förstärkningslager i 
cem entstabiliserad form. Hill (1981) påpekar däremot a tt trots a tt  
bottenaska har m ycket låg hållfasthet enligt stenmaterialprovningar så 
blir nedbrytningen ringa vid utläggning av m aterialet som förstärk
ningslager. Han har t o m  funnit a tt normenliga engelska förstärknings- 
m aterial i vissa fall kan få större nedbrytning än askan.

Försök har också gjorts i USA a tt  använda sig av bottenaska i 
kombination med naturm aterial i bituminösa massor (Anderson, 1978).

Moulton (1973) anser a tt  man inte kan hålla fast vid anvisningar, skrivna 
för naturm aterial, vid användning av restprodukter, utan m åste anpassa 
provningarna till m aterialens speciella  egenskaper. Usmen m fl (1978) 
diskuterar även olika provningsmetoder och deras relevans för restpro
dukter från koleldning. De flesta  metoderna anses föga lämpade och 
detta  gäller i särskilt hög grad tester för beständighet och hållfasthet.
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Tabell 4:1 Kemiska huvudbeståndsdelar för bottenaskor från kolpulver- 
eldning (Asnaes och Wilhelmshafen) sam t Wanderrostslagg 
(Norrköping och Perstorp). Enligt Möller och Nilsson, 1983.

bottenaska bottenaska bottenaska bottenaska
Asnaes Norrköping Perstorp Wilhelmshafen

glödgmngs- 
forlust 9,4 18 17 0,7
CaO 5,1 4,3 6,0 *5 ,3
Si02 46 45 42 54

o0) 9,6 6,7 9,5 8,2

O1—1  < 19 20 19 27
MgO 2,7 3,0 3,6 0,9
k 2o 1 ,6 2,1 2,0 1 ,5
Na 20 0,7 0,5 0,4 <0,1

stot 0,5 0, 2 0, 1 <0, 1
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Figur fr:l Exempel på kornfördelningar hos flygaskor och slagger 
undersökta i Västtyskland av Voss och Kobold (1955).
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Figur 4:2 a) Kornfördelningar hos flygaska (la och b), bottenaska och 
Wanderrostslagg (III) från Helsingfors och b) exem pel på 
gatukontruktioner (Havukainen 1983).
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KORNSTORLEK d i mm

Figur 4:3 Kornstorleksfördelningar (<20 mm) hos bottenaskor (e tt malt 
prov) undersökta av Möller och Nilsson (1983). Askor 1 och 2 
motsvarar Wander rostslagg.
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Pavamant L i f t  — (Days)

Figur 4:5 D eflektion vid mätning med Benkelmanbalk hos provsträckor 
med bottenaska i bärlager (nr 3 och 4 kalkstabiliserad). 
Chapman och Youdale, 1982.
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DENSUS, A LABORATORY APPARATUS (DESIGNATED SVE 277) FOR 
DETERMINING THE BULK DENSITY OF LIGHTWEIGHT CLINKER 
(EXPANDED CLAY GRAINS), SOILS AND OTHER ROAD CONSTRUCTION 
MATERIALS 
by
Sven Engman

Various methods are required in road construction for 
quality and delivery checks on incoming materials, one 
of which is lightweight clinker. Since lightweight clinker 
has in recent years been used to a certain extent as filling 
material in high road embankments the value and need of 
methods for determination of its quality have increased.
The Institute (VTI) has therefore applied its resources for 
apparatus and method development to finding simple' but usable 
methods for quality determination. This work has resulted in 
a simple laboratory apparatus, DENSUS, for measuring the bulk 
density of lightweight clinker at delivery, after filling 
and after packing. The purpose of the apparatus according to 
the Institute is to provide both the supplier and the pur
chaser with a method which is acceptable in both procedure 
and reproducibility for determining the bulk density of
lightweight clinker material at delivery and the highest
probable density to which the material can be packed without 
significant crushing.

The DENSUS apparatus (Fig. 1) consists of a compaction device 
(A), a cyliner (B) closed at one end for measuring volumes 
of up to 15 litres, two spacer cylinders (D, E) and a
15 litres cylinder (C), one end of which has four flaps which
can be opened simultaneously (Fig. 2) allowing the test ma
terial to fall freely into cylinder B. The apparatus includes
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a measuring device (F) which consists of a plexiglass sheet, 
â rubber bulb mounted on the sheet, a tap and pipe fitted in 
the centre of the sheet and a millimetre scale attached to 
the pipe. The rubber bulb i§ filled with a volume of water 
such that it completely fills the surface roughness and 
cavities in the test material when the bulb is pressed 
lightly against the surface of the sample in cylinder B.
The measuring device is then used to determine the mean level 
of the surface of the material in cylinder B both after fill
ing from cylinder C and after different degrees of packing by 
the compaction device. The mean level is read off against a 
metal disc supported at three points on the edge of the cylin
der, the disc providing a reference plane for measurement. The 
volume of material in cylinder B is obtained as the difference 
between the mean level of the surface of the sample and the 
level of the bottom of the cylinder multiplied by its cross- 
sectional area.

The compaction device consists of a frame supporting and guid
ing a tablé which can be raised 5, 10, 15 or 20 mm by an 
eccentric mechanism with a lever. When the sample has been 
raised the set compaction distance the table with its attached 
load (cylinder B containing the sample) falls freely by' its own 
weight back to the initial position. The apparatus is fitted 
with a counter for recording the number of compaction blows 
applied. Cylinder B with the sample is weighed both before 
filling with the sample and, as a check, after compaction 
and surface level measurement to determine the mass of the 
sample. The bulk density of the sample is obtained as the 
quotient of the mass of the sample and its bulk volume.

Three circular weights of 10, 15 and 20 kg with which the 
sample in cylinder B can be loaded during compaction are also 
included in the equipment.

In order to make a laboratory investigation of the significance 
of the fall height for packing of lightweight clinker in a 
loose filling, e.g. when tipped from a truck, spacer cylinder D 
and E are used which allow cylinder B to be filled from, at
present, eight different levels between 42 and 112 cm above the
bottom of the cylinder.
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A measure of how the lightweight clinker is repacked to a greater 
density is obtained by using the compaction device to subject 
cylinder B with the its sample to blows of a certain force and 
measuring the surface level after normally 0, 10, 25, 50 and 
100 blows, in certain cases 200 blows. The density curves 
obtained indicate the highest probable density which the light-- 
weight clinker can reach, partly through shaking during transport 
by truck over rough roads and partly in filling, provided that 
the material is not significantly crushed during handling.

Density determinations with the DENSUS apparatus show that
the method provides good reproducibility. For example, in
tests with 14 samples of lightweight clinker of two different
makes 14 double determinations of density after filling from
levels of 42, 72 and 112 cm, i.e. a total of 42 double deter-

3 3minations, gave a mean difference in density of 2 g/dm (2 kg/m ) 
for the complete set of double determinations (Fig. 3). The 14 
samples were also used for determining the density after fill
ing when 10, 25, 50 and 100 blows had been applied (Fig. 4).
For obvious reasons the density increase was greatest during 
the first 25 blows. The filling level is of certain significance 
for the initial density of the material. The 72 level thus re
sulted in a density which was a mean of 1.6 per cent higher 
than after filling the sample from the 42 cm level. The 112 cm 
level gave densities which were a mean of 2.5 per cent higher. 
When cylinder B was subjected to 100 blows with a compaction 
distance of 5 mm the density of the sample increased by a mean 
of 11 per cent after filling from the 42 cm level, by 9 per cent 
from the 72 level and by 8.5 per cent from the 112 cm level.
When the compaction distance was 20 mm the mean increase was 
13, 11.5 and 10.5 cm respectively. The decrease in the com
paction effect as the filling level increases is explained 
by the increase in initial density with the filling level.
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Fig. 1. DENSUS, a laboratory appratus (Designated SVE 277) 
for determining the bulk density of lightweight clinker 
(expanded clay grains), soils and other construction 
materials.

Fig. 2. Cylinder C in the DENSUS 
apparatus from which a material 
is allowed to fall freely into 
cylinder B. Cylinder C has four 
flaps at the bottom which can be 
opened simultaneously.



Fig. 3. Diagram of a total of 84 bulk density determinations 
with the DENSUS apparatus. The measurements comprised 14 light 
weight clinker samples taken from 1 construction site but at 
different deliveries and represented 2 different makes. The 
density is determined after filling with the material in 
cylinder B from levels of 42, 72 and 112 cm. Each of the dia
gram's 42 point comprises the result of two determinations 
with the same material, quantity and filling level.

No. of b lo w s

Fig. 4. Bulk density curves according to the DENSUS method 
for 14 lightweight clinker samples taken from 1 construc
tion site but at different deliveries and representing 2 
different makes. Diagram A shows the density after filling 
from the 42 cm level and after compaction by blows from 
5 cm. Diagram B shows the density after filling from the 
112 cm level and after compaction by blows from 20 mm.
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Fig. 5. Diagram of bulk densities for 14 lightweight clinker 
samples taken from 1 construction site but in a different 
deliveries and representing 2 different makes. The density 
determinations were made with the DENSUS apparatus as below.
Symbol Filling level Blow distance Compaction

mm no. of blows
42 — 0
72 - 0
112 — 0

42 5 100
42 20 100
72 5 100
72 20 100
112 5 100
112 20 100
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