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FÖRORD.
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SAMMANFATTNING.
Självbindande flygaska från oljeskifferförbränning har med anmärkningsvärd 
framgång använts som ett hydrauliskt bindemedel vid vägbyggnad i Estland. 
Man har stabiliserat över- och underbyggnad vid huvudvägar, men också 
kunnat förstärka delar av det sekundära vägnätet. En orsak till detta kan 
vara den ojämna tillgången, på och kvalitetsvariationerna hos konventionella 
bindemedel som asfalt och cement. Hänsyn har vid stabiliseringsåtgärder 
tagits till undergrundsförhållanden och alltför svaga eller tjällyftande 
sådana först åtgärdats.

Askan har en viss svällande förmåga, särskilt gäller detta för cyklonaska 
som är av sämre kvalitet än elektrofilteraska. Den konventionella labora
toriemetoden att provtrycka lagrade provkroppar, använd tex vid cement
stabilisering, går inte att tillämpa i sådant fall utan provet måste lagras 
i inspänt tillstånd före hållfasthetsprovning. Den svällande förmågan har 
dock inte förhindrat användning i praktiken utan man har tom funnit att en 
viss svällning kan tänkas motverka den uppsprickning som alltid uppkommer 
vid användning av cement eller cement liknande bindemedel i vägöverbygg- 
nader.

De estniska erfarenheterna är av intresse även för svenskt vidkommande, 
provvägsförsök har tidigare gjorts med olika typer av restprodukter i 
bindemedel av VTI och vägverket (VTI Meddelande 507), men tekniken har inte 
slagit igenom. Användningen av cement för stabilisering är även ringa fn, 
särskilt för vägverkets del, detta till skillnad från tex Finland och 
Norge.

Vid stenkrossning uppstår det ofta numera -pga allt större användning av 
skelett- och dränbeläggningar - stora mängder svåravyttrat stenmjöl som 
lämpligen kan stabiliseras med ett hydrauliskt bindemedel till vägövei—  
byggnad.

Man kan tom tänka sig import av ett konkurrenskraftigt bindemedel till 
Sverige för stabiliseringsändamål. Askhalten som används i Estland vid 
stabilisering är ganska hög, 10-15%, även vid välgraderade material, men 
goda kvaliteter bör kunna användas i lägre halter.

Vid förbränning av kol bildas det numera i Sverige askor av "nya" tvoer rned 
svällande egenskaper pga olika avsvavlningsåtgärder. De estniska erfaren
heterna borae här kunna utnyttjas, även om höga halter av kaiciumsuiiit och



-sulfat i svenska askor kan förorsaka särskilt svårbemästrade svällnings- 
problem (jfr VTI Meddelande 468 och 469).

01jeskifferaska av god kvalitet kan även kunna användas som vidhäftnings- 
befrämjande filler i asfaltbeläggning. Denna gynnsamma effekt beror främst 
på halten fri kalk. Det måste dock göras specialundersökningar, hög halt av 
fri kalk och olämplig kornfördelning kan också ge upphov till negativa 
ef f ekter.

I bilaga 3 redovisas några erfarenheter med likartade askor från andra 
länder.
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1. INLEDNING.
Oljeskifferaska, en restprodukt från kraftverk för oljeproduktion, har 
kommit att utgöra en mycket viktigt vägbyggnadsmaterial i Estland. Förutom 
att askan utnyttjas i cement och betongindustrin, används den som binde
medel för stabilisering av över- och underbyggnadsmaterial i vägar. Askan 
har självbindande egenskaper utan tillsatser som cement eller kalk och 
skiljer sig därmed från den konventionella flygaska som erhålls vid eldning 
av stenkolspulver. Bindningen sker långsamt i jämförelse med portland- 
cement, något som ofta är till fördel i vägsammanhang. Reflektionssprickor 
i asfaltbeläggningen förekommer således inte enligt Soonike och Meschin 
(1982) vid användning av asgstabiliserad vägöverbyggnad.

Man har hittills byggt 1363 km huvudväg (kategorier I och II, dvs. ÅDT>7000 
och 3000-7000) med aska som bindemedel (Meschin 1990, pers. medd. ). Inom 
vissa delar av Estland har man dessutom i delar av landet kunnat bygga bort 
grusvägarna genom ett lager av "askbeläggning" förseglad med ytbehandling 
eller beläggning av kallmassa (Estniska asfaltnormer bekrivs av Höbeda 
1991). Förutsättningen har varit en väl fungerande askhantering, Dessutom 
får inte undergrundsförhållandena vara för dåliga vid vägar som ska stabi
liseras med hydrauliska bindemedel.

Askans värde som bindemedel återspeglas även av att den transporteras i 
järnvägsvagnar till oljeutvinningsområden i Tjumen, Sibérien, där den 
blandas med lokal, dåligt graderad sand till stabiliserat bärlager. Grus 
eller berg förekommer inte inom rimliga transportavstånd. Man har hittills, 
i utbyte mot oljeprodukter, byggt 304 km väg med askstabiliserat bärlager 
under prefabricerade betongplattor (Meschin, pers. medd. 1990).

Den estniska askan har även studerats inom ett franskt-sovjetiskt samar- 
betsprojekt, i jämförelse med en självbindande aska från brunkolseldning i 
Gardanne, södra Frankrike (Bonnot mfl 1990), jfr mom 6. Den franska askan 
används vid stabilisering av bärlager och transporteras tom till Paris- 
trakten. Vissa erfarenheter med självbindande askor från några andra länder 
har även sammanställts i bilaga 3 (jfr även VTI Meddelande 286).

För svenskt vidkommande kan man tänka sig två möjligheter att utnyttja ae 
estniska erfarenheterna. För det första kan man tänka sig import av ett 
=kcncmisKt o*— h för w p e c i a j. a i i d a må 1 ä̂iripiigt bindemedel; ces ta under' förut
sättning av att ekonomiska transporter kan ordnas. Undersökningar, även 
sådana i provväg, måste dock först göras. Något lägre bindemedelshalt än
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vad som föreskrivs i estniska anvisningar kan vara möjlig vid välgraderade 
stenmaterial.

För det andra kan man i viss mån även tillämpa erfarenheterna för att 
nyttiggöra vissa svenska asktyper som pga svällning och beständighets- 
problem vid laboratorieundersökningar inte kommit till användning. Exempel 
är virvelbäddsaskor och flygaskor innehållande avsvavlningsprodukt. Man 
måste dock reservera sig mot olika svällningsmekanismer hos askorna och 
därmed alltför långtgående slutsatser.

2. ALLMÄNT OM OLJESKIFFERASKA.
Oljeskiffer utgör den viktigaste mineraliska råvaran i Estland. Den 
förekommer i landets nordöstra del och årligen bryts 35 miljoner ton.
Halten organiskt material är ovanligt hög i denna skiffer, upp till ca 34%. 
En geologisk profil av oljeskifferförekomst framgår av figur 1. Två kemiska 
industrier och två kraftverk använder sig av oljeskiffer som råvara. I 
kraftverken förbränns årligen 26 miljoner ton skiffer och det uppkommer då 
7 miljoner ton aska, varav ca 3 miljoner ton används som ett kalkrikt 
j ordf örbät t ringsmedel.

Den krossade skiffern (<25mm) finmals i kvarn till korn <0,15 mm, varefter 
pulvret blåses in i eldstaden i kraftverket med hjälp av förvärmd luft. 
Förbränningen sker på några sekunder vid en temperatur på drygt 1400°C och 
det bildas därvid askkorn som fångas upp från rökgaserna med hjälp av 
cykloner och elektrofilter. De två askprodukterna har olika finlek och 
därmed också egenskaper som bindemedel (mom 3). Man får som restprodukter 
30% bottenaska samt resten flygaska i form av 55% cyklonaska och 15% 
elektrof ilteraska.

Enligt Soonike och Meschin (1977) har flygaskan följande kemiska samman
sättning:

Den mineralogiska, snarare än kemiska sammansättningen, bestämmer dock 
bindförmågan. Askan innehåller således 10-15% dikalciumsilikat, trikalcium-

CaO Cvklonaska 46-58 ' Elektrof ilteraska 28-40
S i Oa 20-28 30-36AlsäO 3 6-8 8-12Fe-jO-3 4-6 4-6MgO 3-4 2, 5-3K°0 1, 5-2, 5 2, 5-6, 5Na-,0 0, 1 0, 2
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silikat och trikalciumaluminat, 7-28% fri kalk, 4-17% gipsanhydrid samt 27- 
36% glasiga föroreningar, upp till 35% olösliga mineral och glas med hög 
kiselsyrahalt. Den fria kalken skiljer sig från kommersiell osläckt kalk 
genom att kornen är större och har förglasade ytor, något som innebär att 
hydrationsprocesen är retarderad. Detta gäller även för anhydritbestånds- 
delen (jfr mom 5).

En med vatten självbindande flygaska av denna typ benämns hydraulisk, till 
skillnad från puzzolanisk sådan med låg kalkhalt, erhållen vid förbränning 
av stenkol och som kräver tillsats av kalk för att binda (jfr också bilaga 
1). De första hydrationsprodukterna som bildas av fri kalk och anhydrit ger 
en begynnelsehållfasthet, men aktiverar samtidigt det glasiga materialet i 
askan till puzzolanreaktioner (Meschin, 1991, opubl. mat. ) för att slutli
gen också ingå i de tre- och fyrvärdiga föreningar (hydrater) som bildas 
med kiselsyran och aluminiumoxiden från askan. Det låga innehållet av 
cementklinkermineral (dikalciumsilikat mm) gör att dessa troligen bidrar i 
ganska liten omfattning till bindningen.

3. ANVISNING FÖR STABILISERING (ENSV 1986).
Askstabilisering av överbyggnad och undergrund får utföras under förutsätt
ning att man har en välpackad och icke tjälfarlig undergrund samt åtgärder 
måste vidtagas vid en tjälfarlig sådan).

Vid vägdimensionering måste man utgå från den sovjetiska anvisningen BCH 
(projektering av elastiska vägöverbygnader). Vid dimensionering räknar man 
med hållfasthetsklass I och II som karakteriseras av E-modul och böjdrag- 
hållfasthet Rp enligt nedanstående tabell;

Hållfasthetsklass I E= 600Mpa R_ =0, 5MPa
II E= 400MPa Rp =0, 4MPa

Enligt Meschin (1982) använder man sig av hållfasthetsklass I för "ask
beläggning" på vägkategorier III-IV, jfr mom 4, dvs lågtrafikvägar, men 
också till bärlager under slitlager av asfaltbetong. Hållfasthetsklass II 
används till stabilisering av underbyggnad eller bärlager under "lättbe
läggningar" (kallmassor) på mindre trafikerade vägar.

Askstabiliserade lager kan utföras som ett- eller flerskiktssystem. Den 
vältade tjockleken måste vara minst 10cm. Vid markblandning är det möjligt
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att behandla upp till 18cm tjocka lager. För att säkerställa ett tillräck
ligt stort sidostöd måste stabiliseringen gå 0,5m på båda sidor av projek
terad vägbredd. Tjockleken hos asfaltmassebeläggning får inte vara mindre 
än 5cm. Askstabiliserat lager kan dock också utgöra själva "beläggningen" 
om det förses med ytbehandling (jfr mom 4).

Askstabilisering bör utföras från slutet av tjällossningen fram till första 
augusti. Vid byggnation under höst eller vinterperiod måste man använda sig 
av specialanvisning. Aktiverande tillsatsmedel är också möjliga för att få 
en snabbare bindning (jfr mom 5.2).

Förutsättningen för framgångsrik askanvändning är även ett väl fungerande 
system för transporter och hantering. Askmottagningsstation, bestående av 
fyra silon i anslutning till järnväg, framgår av figur 2.

Detaljerade arbetstekniska anvisningar för stabilisering med aska har utar
betats av det estniska transportministeriet (ENSV 1985). Dessa har dock 
inte översatts beroende på olikheterna i organisation, maskinpark mm. 
Arbetsmiljöproblem kan föreligga vid askspridning enligt markblandnings- 
teknik.

3. 1. Materialkrav.
Sandiga eller grusiga material, stenmjöl mm lämpar sig bäst att stabi
lisera. Max. stenstorlek begränsas till 70mm vid underbyggnadssmaterial 
(markblandning) och 25 mm vid "askbeläggning". Välgraderade material är 
bäst lämpade eftersom askhalten då kan minimeras. För "beläggningar" använt 
material bör motsvara kraven på kornstorleksfördelning enligt nedanstående 
tabell:

Kornstorleksfördelning för "askbeläggning" 
Passerande maskvidd, mm, vikt-%

25 20 15 10 5 3 1.25 0*63 0 .315  0.14 0.071

95-100 87-100 77-93 66-86 48-73 40-65 28-52 20-43 15-35 11-28 8-23

Humushalten får inte överstiga 2%. Askbindemedel är dock mindre känslig för 
humus än portlandcement (Meschin, pers. medd. 1990).
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Både oljeskifferaska och elektrofilteraska kan användas under förutsättnig 
att den specifika ytan är minst 1100cnF/g. Den spec. ytan hos cyklonaskan 
varierar mellan 1100-2000cnrVg och halten fri kalk mellan 11 och 22%, medan 
motsvarande värden hos elektrofilteraskan är 2000-4000cm2:/g resp 7-9%. Vid 
stabilisering har man i praktiken huvudsakligen använt sig av cyklonaska 
som är lättast tillgänglig. Man har inte sett någon anledning till att 
begränsa halten fri kalk, jfr mom 2.

Glödgningsförlusten (dvs halten oförbränt kol) anges till 5-8% resp 7-17,5% 
för cyklon- resp. elektrofilteraska (Tkatjov mfl 1977). Parametern används 
dock inte för kvalitetsklassificering av aska såsom ofta är fallet vid kon
ventionella flygaskor.

3.2. Val av sammansättning.
Den nödvändiga halten aska ska bestämmas enligt nedanstående tabell:

Basmaterial Halt aska i 
cyklonaska <2000

vikt% av torr blandning
elektrofilteraska >2000 cnrVg

Krossat grus eller grusig sand 15-20 10-15
Grovsand och mellansand 15-20 10-15
Finsand, lätt lerig sand 25 20
Stenmjöl av kalksten (även ev. 10-15 innehållande grovt material)

10

Anm. enligt tabellen motsvarar en stabilisering med krossgrus, grusig sand, 
grovsand och stenmjöl hållfasthetsklass I, med mellansand, finsand och lätt 
lerig sand (bedömning av plasticitetsindex) hållfasthetsklass II. Den högre 
angivna halten i tabellen avser "askbeläggning", vid bärlager kan den undre 
halten användas.

Åtgången av aska beräknas enligt följande formel:
Q=b-h* L* u* 9/10■K 
varvidK= bredd hos stabiliserat lager, m L= längd hos stabilisering,mu= det stabliserade mterialets skrymdensitet i ton/m3 (lättlersand 1,9, 

sand 2,0, krossat grus, stenmjöl 2,2) 
k= "förlustfaktor" via byggnation, vanligen 1,05 q= vikt% aska, jfr tabellen ovan

Den vattenkvot som används vid utläggning ska ligga ca 2% högre än den 
optimala pga att fukt åtgår till den fria kalkens släckning (jfr mom 5).
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De i laboratoriet tillverkade provkropparna (jfr mom 3.3 och 5.2) ska för 
"räknemässig E-modul och hållfasthetsklass uppfylla krav enligt nedan
stående tabell :

Långtidsförsök, som nyligen (1989) blivit klara, har visat att provkroppar 
av kalkstensmjöl eller sand som stabiliserats med cyklonaska, efter fem år 
i fuktrum uppnått 5 gånger den normerade (2 månaders) tryckhållfastheten 
och 7-8 gånger böjdraghållfastheten (Meschin 1991, opubl. mat. ). På sikt 
uppnår man således en avseevärd kvalitetsförbättring. Problemet är dock att 
frost beständigheten förblir dålig under lång tid vid användning av cyklon
aska. Det är därför nödvändigt att skydda ett sådant material med ett tätt 
asfaltslit lager.

För elektrofilteraska gäller det att den normerade 2 månaders hållfastheten 
har fördubblats efter 5 år, men sluthållfastheten har uppnåtts redan efter 
1,5 år, jfr också mom 5 och figur 14. Försöken indikerar också att lägre 
halter än vad som krävs enligt anvisning (tabell på sidan 5) borde kunna 
användas. Man hänvisar också till utländska erfarenheter med självbindande 
askor varvid ofta lägre halter av bindemedlet föreskrivs (jfr mom 6 och 
bilaga 3).

Laboratoriemetodik.
Den maximala skrymdensiteten hos blandningen bestäms, troligen genom försök 
motsvarande Proctorinstampning. På laboratoriet tillverkas sedan prov
kroppar av blandningen (med sten >10mm bortsiktat) i form av prismor med 
storlek 4-4-16cm (jfr mom 5.2). Man använder sig därvid av standardiserade 
metall formar vars väggar täcks med tunnt papper för att förhindra vidhäft
ning. Materialet packas på vibrobord tills man får samma skrymdensitet som

Räknemässig E-modul, MPa 600 400
Hållfasthetsklass I II
Tryckhållfasthet efter 2 månader 
vid 20°C eller 4-6 dygn vid 50°C, 
MPa, minst 5, 0 3, 0
Böjdraghållfasthet, lagring som ovan, 
MPa, minst 1,0 0, 6
Tryckhållfasthet efter frys-tö-försök, MPa, minst 3, 0 1,5
Anm. Man normerar inte egenskaper hos stabiliserad finsand utan den räknas till klass II.
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vid standardiserad packning. För att erhålla den mängd prov som motsvarar 
denna skrymdensitet använder man formeln:

P= u-V- <l+w/100) 
varvidu= -blandningens skrymdensitet, g/cm3 
w= optimal vattenkvot 
V= provkroppens volym

Färdiga provkroppar lagras tills testning sker (klass enligt tabell på 
sidan 6) för kvalitetsbestämning i formarna vid 50°C under 6 dygn om sand 
och lerig sand behandlats, i övriga fall 4 dygn. För frost beständighets- 
provning lagrar man dock proven 2 månader i fuktrum vid 20±2°C.

Bestämning av böjdrag- och tryckhållfastheten sker direkt efter lagringen 
vid 50C’C efter det att skrymdensiteten först bestämts. Böj draghåll fast het en 
undersöks på så sätt att provkropparna ställs horisontellt -med den sidan 
ned som var upp vid packningen- på två stöd som är belägna 10cm från var
andra. Belastningen sker sedan på provkroppens mitt med 2mm/min. Böjdrag
håll fast het en beräknas på följande sätt:

Rp =3 - P -1/2-b-h3 

varvid
P =belastning till brott, kp 
1= avstånd mellan stöd 
h=prismans höjd, mm

Tre provkroppar testas och om brottet inte sker inom 1/3 av provkroppens 
mittzon, räknat mellan de två stöden, förkastas värdet.

Tryckhållfastheten bestäms på de delar av provkroppen som blivit över vid 
böj dragprovningen. Man placerar provet mellan metallplattor med måtten 
40-62, 5mm vid tryckningen. Tryckhållfastheten beräknas enligt formeln:

R= P/F 
varvidP= belastning till brott, kp F= genomsnittlig belastningsarea, cm2

Tryckhållfastheten bestäms som medeltal av 3 provkroppar. Om det högsta 
värdet överskrider det näst högsta med mer än 15% tar man medianvärdet.

Frostbeständigheten bestäms på provkroppar som lagrats 2 månader i fuktrum 
vid 20°C och vattenlagrats sedan under 2 dygn. Därefter placeras de i kyl-
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skåp (-15°C) under minst 4 timmar för att sedan tinas upp i vatten vid 15- 
20°C under minst 2 timmar. Testning av böjdrag- och tryckhållfasthet sker 
enligt ovan efter totalt 15 sådana frys-tö-cykler. Tydligen ingår frostbes
tändigheten inte som materialparameter i anvisningen.

4. NÂGRA SPECIALAPPLIKATIONER.
4. 1. "Askbeläggning".
Enligt Meschin <1982, 1990, pers. medd. ) har man på senare år börjat lägga 
särskild vikt vid hårdgöring av grusvägar med en "beläggning", betående av 
ett askstabiliserat lager, försett med ytbehandling. För att stabilise
ringen ska ha ett tillräckligt sidostöd måste det dras minst 0,5m utanför 
själva körfältet. Stenmaterilet ska vara välgraderat (tabell på sidan 4) 
och <25mm. Lagertjockleken är 10cm, men man måste räkna med en extra tjock
lek på 2cm, eftersom vid askstabilisering lagrets övre del kan spricka och 
luckras upp pga askans svällning. Det askstabiliserade lagret måste genast 
täckas med en försegling (tex skifferolja) för att förhindra avdunstningen. 
Vägen ska vara avstängd för trafik under byggandet.

Ytan på det stabiliserade lagret måste så snart som möjligt täckas med en 
ytbehandling (i regel en dubbel sådan) eller "kall" massabeläggning. Det 
uppluckrade lagret avlägsnas först så att en fast yta erhålls. (Anm. förut
sättningen till att en sådan ganska tunn "askbeläggning" ska fungera är 
dock med all sannolikhet den att vägen inte har alltför dålig bärighet utan 
åtgärden motiveras av damningen och underhålIsproblemen).

4. 2. Askbunden makadam.
Ett lyckat vägförsök, omfattande 6 km, gjordes på Tallinn-Narvavägen år 
1980 (Meschin 1988). Kalkstensmakadam 40-70mm (av lågvärdig bergart) lades 
ut i ett 24 cm tjockt lager och packades först en enda gång med en lätt 
vält. Ett verkblandat sand-askbruk (4:1) av "torr" konsistens (2cm inträng- 
ning enligt ett konförsök) utbreddes med väghyvel i en mängd som beräknades 
ge en 10cm inträngning i makadamen. Bruket trycktes sedan ned i makadamen 
med vält; både gummihjulsvält (10 överfarter) och vibrerande vält (3-4 
överfarter) provades, varvid det sistnämnda gav det bästa resultatet. En 
jämn yta, som direkt kunde beläggas, erhölls (Anm. förutsättningen för att 
ett sådant förfarande ska lyckas är att bindemedlet härdar långsamt, det 
vore knappast möjligt att bygga så sätt med portlandcement).
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Plattbelastningsförsök (5 tons statisk last) gjordes och gav E-moduler 
varierande från 594-1267 MPa. Borrkärnor, tagna efter ett år, visade ett 
nedträngningsdjup hos askbruket på i genomsnitt 16cm; tryckhållfastheten 
var 11-16 MPa.

Konstruktionssättet med askbruksbunden makadam anses ha följande fördelar:
- Låg halt aska går åt, i genomsnitt 8 vikt%, räknat på lagertjockleken.
- Makadam av dålig kvalitet kan användas.
- Utlagt material tål väl byggnadstransporter.
- Byggtiden kan förlängas, makadamen kan tex läggas ut på vintern.
- Energibesparingar uppnås.

Den använda metodiken skiljer sig från svenskt "koncept" för cementbunden 
makadam; förutom att man använder sig av aska i stället för portlandcement, 
vältas makadamen endast lätt och ett ganska torrt bruk nedpressas, snarare 
än att makadamen dränks med slam. Någon speciell läggarutrustning behövs 
inte som är fallet när cementslam används.

5. NÅGRA FORSKNINGSRESULTAT.
5. L Packningsegenskaper mm.
Meschin (1974) samt Lepp och Meschin (1974) redovisar resultat från pack- 
ningsförsök där sand resp lerig sand tillsatts aska med olika spec. yta och 
halt fri kalk (1 lOO-lSOOcnF/g och 16-21% resp 2900-3300cm:iV g  och 10-11%)« 
För blandning, baserad på sand, ökar den maximala skrymdensiteten vid 
tillsats av flygaska, medan den optimala vattenkvoten minskar (figur 3).
Den finare askan ger störst effekt.

Med lerig sand erhåller man en betydligt större inverkan av askans finlek 
än dess halt, både på max, skrymdensitet och optimal vattenkvot (figur 4). 
Minskningen av optimal vattenkvot, vid tillsats av cyklon- resp. elektro- 
filteraska till några sandsorter, framgår av figur 5.

Vid användning av aska som bindemedel åtgår det vatten för att släcka den 
fria kalken. Man vet erfarenhetsmässigt från kalkstabilisering att det det 
behövs 0,3 gånger vatten -räknat på halten osläckt kalk- för själva släck
ningen. Figur 6 visar tryckhållfastheten hos askstabiliserad sand (två 
sorter) resp grusig sand som funktion av vattenkvot sförändringen från den 
optimala. Ca 2 vikt-% mer vatten än optimal vattenkvot åtgår (jfr mom 2).
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Man har beräknat den optimala vattenkvoten för några olika jordarter som 
funktion av spec. yta (antagen "normal" halt fri kalk i askan) enligt 
nedanstående tabell:

Försök har också gjorts att studera nedsättningen av tryckhållfasthet vid 
fördröjd packning efter blandning (figur 7). Hållfastheten halveras efter 1 
dygns fördröjning och kan ytterligare försämras, även om effekten minskar 
efter denna tid.

5. 2. Hållfasthets- och svällningsegenskaper,
De första laboratorieförsöken att använda sig av aska som stabiliserande 
medel gjordes i enlighet med sovjetisk norm CH 25-64, varvid cylindriska 
provkroppar med diam=höjd=50mm tillverkas genom instampning eller statisk 
tryckning. Ofta sprack dock provkropparna sönder redan vid lagringen i 
fuktrum eftersom det askhaltiga materialet kan svälla i alla riktningar.

Den fria kalken i askan reagerar långsamt till skillnad från kommersiell 
släckt kalk (jfr mom 2). Förutom fri kalk så hydratiserar även CaS0A samt 
CaSo/t. 1/2H:K0 i askan. Figur 3 visar hydrat ionsgraden hos de båda komponen
terna i cyklon- resp elektrofilteraska som funktion av tid. Den fria kalken 
hydratiserar helt inom 6 dygn i den finare askan, medan förhållandena 
snarare är de motsatta för kalciumsulfatet.

0m en provkropp, framställd av stenmaterial och aska, efter kort härdnings- 
tid sätts i vatten, sväller den och spricker sönder. Vid optimal vattenkvot 
räcker inte fuktigheten till för släckning av den fria kalken och av den 
anledningen tillsätter man också mer vatten än nödvändigt enligt optimal 
vattenkvot.

Vid vägförhållanden har däremot sådan skadlig svällning inta observerats, 
den vältade stabiliseringen får en tät yta och regnvatten rinner av, under

Opt. vat tekvot Vattenkvot vid tillsats av vikt% aska
10 20 30
Aska medi spec, yta <2000cma/g

Lerig sand 9-12 14-16 14-16 14-16
Sand 10-14 10,5-14 10-13 9,5-12,5
Grusig sand 7-9 8-9, 5 7, 5-9 7-9

Aska med spec, yta >2000cm27g
Lerig sand 8-12 12-14 12-14 12-14
Sand 10-14 9, 5-12 8-10,5 7, 5-10
Grusig sand 7-9 9-8, 5 -7,5 —
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förutsättning att vägen är rätt bomberad. Det kan också ske en svällning 
endast i riktningen uppåt beroende på mot hållet av det omgivande, packade 
materialet. I praktiken har också askstabiliserade lager visat god håll
barhet.

Ett försök gjordes att i laboratoriet studera inverkan av inspänning på 
materialegenskaperna av Meschin och Soonike (1973). Provplattor med 25cm 
kant och 10cm höjd tillverkades i formar. Blandningen utgjordes av 70% sand 
och 30% aska, halten fri kalk var 18% och den spec. ytan 900cm:2/g (dvs 
askan var egentligen för grov enligt norm, se mom 3). Packning skedde genom 
vibrering till 2200kg/mi2. Proven fick härda i fuktrum vid 20°C, dels i 
formar med sidostöd, dels i formar där sidoväggarna bort tagits direkt efter 
packningen. Höj dförändringen hos provkropparna bestämdes och resultatet 
framgår av figur 6. Svällningen är helt obetydlig hos prov som fått härda i 
inspänt tillstånd, medan den ökar starkt hos provet utan sidostöd för att 
börja avklinga efter ca 2 veckor.

Efter 28 dygn sågades provplattorna sönder och tryckhållfastheten bestämdes 
hos provkroppar (kuber med 10cm kant). Material som fått härda utan sido
stöd hade en tryckhållfasthet på i genomsnitt 0,5 MPa, med sidostöd däremot 
4,3 MPa.

Ett annat försök gjordes med samma typ av blandning för att bestämma tryck
hållfastheten vid härdning, dels i obehindrat tillstånd, dels med sidostöd. 
Kubiska provkroppar med 10cm kant tillverkades genom instampning till en 
skrymdensitet på 2200kg/m3; hälften av provkropparna lagrades sedan kvar i 
formarna och den andra hälften utanför. Resultatet framgår av figur 10. De 
fritt lagrade provkropparna sprack sönder redan under de första dygnen och 
ger låga hållfasthetsvärden, medan dessa som lagrades i inspänt tillstånd 
visar god hållfasthetstillväxt.

Man anser dock att undersökningar av provkroppar i form av kuber med 10cm 
kant ställer särskilda krav på formar, provmängder och förvaringsutrymme. 
Därför har man övergått till att prova prismor 4,4,16 cm, gjutna i samma 
formar som används vid bestämning av kvalitetsklass hos cement bindemedel 
enligt GOST 310-60. Olika metoder att packa provkropparna har testats och 
man har kommit fram till ett förfarande på vibrobord (3200 varv/min, ampli- 
tud 0, 35ram) med en överlast på 400g. Efter vibrering täcks formen med en 
glasskiva för att undvika avdunstning och provet placeras också upp och ned 
för att motverka svällningen.
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Det är praktiskt att bedöma provets kvalitet efter så kort tid som möjligt. 
Förvaring vid rumstemperatur tar alltför lång tid, exempel på resultat från 
både tryckhållfasthets- och böj draghållfasthetsprov med såväl elektro- 
filter- som cyklonaska, ges i figur 11. Den förstnämndas överlägsna bind- 
förmåga är uppenbar. För kvalitetsbedömning tillämpar man dock ett accélé
rât försök vid 50°C och figur 12 visar hållfasthetsutvecklingen för både 
kalkstensmjöl och sand, stabiliserade med dels elektrofilteraska, dels 
cyklonaska. Det framgår att man kommer ganska nära "sluthållfastheten" vid 
denna lagringstemperatur efter 5-6 dygn och detta särskilt vid en optimal 
materialsammansättning.

Meschin (1982) har vid laboratorieförsök funnit att härdningen av askbinde
medel också kan påskyndas genom låga halter av sådana tillsatser i askan 
som NH^Cl och A1C13 (figur 13). PÂ så sätt kan tex ett frostbeständigt 
material erhållas på kortare tid, något som möjliggör användning av 
stabiliseringstekniken senare på året.

Oförstörande provning har kunnat göras genom att bestämma ultraljudhastig
het, som korrelerar med tryckhållfasthet (figur 14), men också med dynamisk 
E-modul genom resonansmätningsförfarande. Ett resultat från frost beständig- 
hetsprovning, vid användning av oförstörande teknik för materialkarakteri
sering, framgår av figur 15. För god beständighet krävs i detta fall 15% 
elektrofilteraska, med 10% aska nedsätts modulvärdet tvärt efter 15 frys- 
tö-cykler även efter 6 månaders lagring. Med cyklonaska erhålls frostbe
ständighet först efter lång tid. Dessutom har man utarbetat en metod för 
att bestämma halten aska i sand genom en radiometrisk mätning (dämpning av 
-strålar).

Thaktjov mfl (1977) anser - vid undersökningar som gjorts oberoende av det 
estniska väglaboratoriet TKL- att svällningen hos cyklonaska förorsakar att 
denna, till skillnad från elektrofilteraska, inte lämpar sig som ett själv
ständigt bindemedel för stabilisering av vägöverbyggnad. Man har därför 
utvecklat en teknik att prehydratisera askan efter försök i laboratorium 
och i fält. Figur 16 visar resultat med sand, stabiliserad med 20% cyklon
aska; blandningen har befuktats före packning under olika lång tid. Prehyd- 
ratisering upp till 5-6 timmar höjer således 28-dygns tryckhållfastheten 
hos provkroppen (tydligen lagring utanför formar) avseevärt. Den tid som 
undersökts är dock kort och enligt figur 7 medför längre fördröjning en 
kvalit etsförsämring.



- 13 -

Provytor har även lagts vid Baltiska Kraftverket med samma material som 
använts till laboratorietörsöket varvid blandningen prehydratiserats olika 
lång tid varierande från 4 timmar till 8 dygn. I provytor med material, som 
förbefuktats under kortare tid än 4 dygn, bildades det horisontella 
sprickor vid härdningen av materialet. Figur 12 visar svällningen hos den 
provyta som förbehandlats endast 4 timmar.

Man har utarbetat en teknik för markblandning som går ut på att cyklonaskan 
efter utspridningen fräses in i väglagret och får prehydratisera under 4 
dygn före vältning. Vattenkvoten ska överskrida den optimala med 2% under 
de första 2-3 dygnen. Den befuktade blandningen rörs om med fräs någon gång 
under tiden och bevattnas vid behov under torr väderlek (Anm. denna teknik, 
som försvårar byggandet särskilt vid fuktig väderlek, har tydligen inte 
kommit till praktisk användning i Estland. Ett ytlager, som blivit uppluck
rat, kan hyvlas bort före beläggning. En fördröjd packning innebär också en 
hållfasthetsförsämring, jfr figur 7).

6. FRANSK UNDERSÖKNING AV ESTNISK ASKA.
I samband med ett franskt-sovjetiskt samarbetsprojekt (Bonnot mfl 1990) har 
man bla studerat estnisk aska som bindemedel vid stabilisering av vägöver- 
byggnad. Askan härstammade från kraftverk vid Narva och var i form av tre 
prov, tagna från olika avskiljningssteg, och hade därmed också olika spec. 
yta och halt fri kalk. Som jämförelsematerial användes fransk aska från ett 
kraftverk vid Gardanne som förbränner lignitkol, jfr bilaga 1. Sidoberget i 
förekomsten består av kalksten och askan är därmed mycket kalkrik. Kemisk 
analys, spec. yta mfl parametrar ges i tabell 1 i jämförelse med estniska 
askor.

Det har utarbetats en fransk anvisning för stabilisering av vägöverbyggnad 
med Gardanneaska (Min. Transp. 1980). De praktiska resultaten anses lik
värdiga med dem från cementstabilisering (jfr Fredy 1983). Stenmaterialet 
ska vara välgraderat och ligga inom bestämda gränskurvor och halten aska 
ska vara 3,5-4,0%. Man normerar dock inte egenskaper hos blandningen som 
hållfasthet eller beständighet, i likhet med estnisk anvisning (jfr mom 3). 
Däremot tillverkar man vid själva leveranskontrollen av aska provkroppar 
med diameter 50mm och höjd lOOmm av ett referensmaterial 0-6mm och 5% aska. 
Provkropparna trycks sönder efter 7 och 90 dygns lagring vid rumstemperatur 
(jfr estniskt accelerat försök med lagring vid förhöjd temperatur (50°C, 
mom 5.2).
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Vid laboratorieundersökningen har man använt de olika asktyperna i en halt 
på 5% och med ett stenmaterial 0-6mm (man ger ingen kornstorleksfördelning 
men materialet har sannolikt varit välgraderat). Cylindriska provkroppar 
med diametern 50mm och höjden lOOmm tillverkades med vattenkvoten 6%, den 
torra skrymdensiteten anges till 2170 kg/m3. Svällningen vid lagring i 
fuktrum mättes under sammanlagt 3 veckors tid och resultatet framgår av 
figur 18. Den franska askan sväller avseevärt mer än de estniska, hos vilka 
en högre spec. yta innebär lägre halt fri kalk och därmed mindre svällning. 
Kemiskt sett sägs svällningen bero på ettringitbildning vid askans hydra- 
sering. Man drar slutsatsen -på grundval av tidigare laboratorieförsök och 
praktiska erfarenheter från stabilisering av välgraderat bärlagergrus- att 
Gardanneaskan inte kan användas i en högre halt än 4-6% för att svällningen 
inte ska bli alltför hög (jfr Fredy 1983). Svällningen kan yttra sig som 
uppkomst av bulor i asfaltbeläggningen, troligen pga ojämn fördelning av 
bindemedlet. Alltför höga halter flygaska sägs också leda till ökad risk 
för krymp- och temperatursprickor pga hög hållfasthetsnivå.

Tryckhållfastheten hos provkroppar, som lagrats upp till ett år i fuktrum, 
har bestämts (figur 19). Det visar sig att de två finare estniska askorna 
visar stark bindning, medan sämre resultat erhålls med fransk aska och den 
grövsta estniska askan. Man kan också notera att den finaste estniska askan 
uppnått sluthållfastheten redan efter ca 3 månader medan de övriga inte 
fått konstant hållfasthetsnivå ännu efter ett år. Försök har också gjorts 
att förbättra den franska askan genom tillsatser. Hållfasthetstillväxten 
kan påskyndas genom inblandning av malen hytt sand eller portlandcement.
(Även sovjetiska provningar har gjorts med både estnisk och fransk aska, 
dock enligt metodik som används för cementbruk och inte ger helt relevanta 
resultat beträffande askors lämplighet för stabilisering, jfr även bilaga
3. Dessa resultat återges inte här).

Av undersökningen framgår att estnisk aska är är bättre lämpad som binde
medel än fransk Gardanneaska under förutsättning av tillräcklig finlek. 
Anmärkningsvärd är dock den låga halten bindemedel man använder i Frankrike 
vid stabilisering i jämförelse med Estland. Stenmaterialet är dock väldefi- 
nerat och man använder sig av en noggrann proportionering i verk. Det 
stabiliserade bärlagret täcks i regel med en tjock asfaltbeläggning. En 
bidragande orsak kan även vara det milda klimatet i Frankrike. Frys-tö- 
provning av prov, innehållande 10 resp 15% estnisk aska, visar exempelvis 
att ett beständigt material erhålls endast med den högre askhalten (figur 
15).



- 15 -

7. REFERENSER.
Bonnot,mfl, Résultats des essais croisés sur cendres volantes sulfocalci- 
ques et laitiers granulés réalisés en France et en Union Sovjétiaue. LCPC, 
Bull. liaisons Labo. P. et Ch. 165, 1990.

Fredy, C, Utilisation des cendres volantes hydrauliques de Gardanne en 
technique routiére. Bull. Labo. P. et Ch. 126, 1983.

ENSV. Arbetsorganisation vid förstärkning av under- och överbyggnad med 
oljeskifferaska (på estniska). Transport- och Vägministeriet, 1985.

ENSV. Anvisningar för stabilisering av under- och överbyggnad med 
oljeskifferaska (på estniska). Transport- och Vägministeriet, 1986.

Höbeda,P, mfl. Stabilisering av bärlager med bindemedel baserade på 
restprodukter- en redovisning av provvägar i Hissjö 1980, Gärdhem 1982 och 
Västerås 1983, VTI Meddelande 507' 1986.

Höbeda,P. Användning av koleldningens restprodukter vid vägbyggnad, VTI 
Meddelande 285, 1985.

Höbeda,P, mfl. Undersökning av restprodukter från trycksatt koleldad 
virvelbädd, VTI Meddelande 469, 1986.

Höbeda,P, mfl. Undersökning av avsvavlningsprodukter från två koleldade 
värmeverk som vägmaterial- en laboratoriestudie. VTI Meddelande 468, 1986.

Lauringson, V, Reier,A. Mining Industry in the Estonian SSR. Tallinn 1981.

Lepp, E, Meschin, A. Tekniska anvisningar för stabilisering av över- och 
underbyggnad med oljeskifferaska (på estniska). Autotransport ja Maantee, 
nr 5, 1974.

Meschin, A, Soonike, V. Bestämning av egenskaper hos oljeskifferaskastabili- 
serade material (på estniska). Autotransport ja Maantee, nr 6, 1973.

Meschin, A. Optimal och nödvändig fuktkvot vid stabilisering med 
oljeskifferaska (på estniska). Autotransport ja Maantee, nr 9, 1974.

Meschin, A. Om användning av oljeskifferaska i vägbyggnad (på estniska). 
Autotransport ja Maantee, nr 7, 1982.

Meschin, A. Makadam förstärkt med oljeskifferaska (på estniska). Auto
transport ja Maantee nr 7, 1988.

Ministere des Transports. Réalisation des assises de chausées en graves et 
sables-cendres volantes. SETRA-LCPC, 1980.

Soonike,V, Meschin, A. Användning av skifferaska i vägbyggnad (på ryska). 
Nya metoder för användning av srenmaterial och restprodukter. Trudy 
Sojusdornii, M. 1982.

Tkaktjov, V. A, Melinitjenko, V. P. Teknologiska erfarenheter vid förstärkning 
med aska (på ryska). Avtomobilnye Dorogi nr 12, 1977.





BILAGA 1

Tabell 1. Kemisk sammansättning, spec. yta och kornstorlek hos estniska 
askor resp fransk aska från Gardanne (Bonnot mfl 1990). Försök d e l s  g jo r d a  1 S o v je t  (Soyuz. ), d e l s  1 F rankrike  (LCPC).

Cendres URSS 1 URSS 2 URSS 3 France (Gardanne)
Lieu d’essai Soyuz. LCPC Soyuz. LCPC Soyuz. LCPC Soyuz. LCPC

Compositionchimique :
S i0 2 34,57 36,7 32,26 33 29,83 30,8 17,23 19,9
CaO 30,3 30,7 39,04 38,7 44,57 43,6 56,78 54,2
ai2o3 9,71 9,9 8,59 8,2 7,83 7,6 9,22 . 5,0MgO 2,88 2,6 3,38 2,8 4,32 4,2 1,68 1,0Fe20 3 4,70 4,4 4,6 4,6 4,85 4,9 6,19 5,6
so3 9,25 10,4 5,96 7,1 3,46 4,7 7,85 8,3Cl 0,63 0,5 0,43 0,3 0,25 0,2 0,4
P au feu / 2,1 / 2,2 / 0,4 0,6 0,4
CaO libre 7,7 9,8 14,52 15,7 18,34 18,3 16,65 26,7
Granularité :
passant à 80 pm 99 93 67 84
passant à 40 pm 99 85 5 62
Surface spécifique :
(cm7g) 4 640 4 670 2 280 2 330 1 180 1 045 2 500 2 350
Masse volumiqueabsolue :
(g/cm3) 2,7 2,79 2,72 3,12 2,99
Remarque : Les cases non remplies dans le tableau représentent des essais non réalisés.
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Figur 1. Geologisk profil genom oljeskifferförande lager (Lauringson och 
Reier 1981).



Figur 2. Modell av askmottagningsstation i anslutning till järnväg.
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Figur 3. Packningsförsök med sand, tillsatt två askor med olika spec. yta 
(E), i halter varierande från 0 till 40% (Lepp och Meschin 1974),
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Figur 4. Packningsförsök med lerig sand, tillsatt två askor av olika spec. 
yta (E), i halter varierande från 0 til 40% (Lepp och Meschin 1974).
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Figur 5 Optimal vatterikvot för några sandsorter med olika halt av cyklon- 
resp elektrofil t eraska (opubl. mat., Meschin 1991).
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Figur 6. Inverkan av vattenkvot över/under den optimala på tryckhållfasthet 
vid lagring 28 dygn resp 3 månader (Meschin, opubl. mat. 1991).
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Figur 7. Nedsättning av tryckhållfasthet som funktion av tid vid fördröjd 
packning (opubl. mat., Meschin 1991).
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Figur 8. Hydrationsgrad som funktion av tid hos fri kalk resp anhydrid och 
semihydrat i elektrofilter- (1) och cyklonaska (2) enligt Tjaktov (1 9 7 7).
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Figur 9. Svällningen vid lagring av askstabiliserad sand (30% aska) i 
inspänt resp. fritt tillstånd (Meschin och Soonike 1973).
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Figur 10. Tryckhållfasthetsutveckling hos askstabiliserad sand <30% aska) i 
inspänt resp. fritt tillstånd (Meschin och Soonike 1973).
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Figur 11. Tryckhållfasthetsutveckling vid rumstemperatur för provkroppar 
innehållande cyklon- resp. elektrofilteraska (Meschin, opubl. mat., 1990).
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Figur 12. Tryckhållfasthetsutveckling vid accelerad lagring (50°C) för 
kllkstensrajöl och sand, tillsatta olika halter elektrofilter- resp 
cyklonaska. Värden för lagring vid rumstemperatur 28 dygn resp 2 ménader 
har inritats (Meschin 1990, opubl, mat. ).
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Figur 13. Inverkan av olika tillsatsmedel på hållfasthetstillvaxt vid 20"C.
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Figur 14. Samband mellan ultraljudhastighet hos blandningar med a) 154 och 
b) 20% aska som lagrats olika lång tid (opubl. mat. Meschin 1991).
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Figur 15. Inverkan av antalet frys-tö-cykler på dynamisk E-modul vid 
stabilisering med 10 resp. 15% elektrofilteraska (Meschin 1982).



Figur 16. Tryckhållfasthet hos provkroppar som befuktats olika lång tid 
före tillverkning av provkroppar för lagring olika tid (Tjaktov mfl 1977).
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Figur 17. Uppmätt svällning som funktion av tid hos provyta (sand tillsatt 
20% oljeskifferaska) som befuktats under 4 timmar före vältning (Thatjov 
mfl 1977).



Figur 18. Svällning som funktion av tid hos provkroppar, framställda av 
stenmaterial 0-6mm och estnisk (CVS) eller fransk (CVG) aska (enligt tabell 
1), tillsatt i en halt på 5% (Bonnot mfl 1990).



Figur 19. Utveckling av tryckhållfasthet som funktion av tid hos prov- 
kroppar, framställda med 0-6mm stenmaterial och estnisk (1-3) eller fransk 
aska (enligt tabell 1), tillsatt i en halt på 5% (Bonnot mfl 1990).
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BILAGA 3.
EXEMPEL PÄ NÅGRA ERFARENHETER FRÄN ANDRA LÄNDER.

Ol.ieskifferaska är föga behandlad i litteraturen till skillnad från flyg- 
askor från koleldning« I Västtyskland får man fram en sådan aska (kemisk 
sammansättning anges inte) inom cementindustrin och den tillsätts i en halt 
av 30% till portlandcement för en sk "Mörtelbinder" som används för jord
stabilisering» dvs det är inte länge fråga om ett självständigt bindemedel 
(Wolter 1981). Denna typ av cement tillverkas även i Estland. I Rumänien 
har en kalkfattig skifferaska undersökts som kräver tillsats av kalk eller 
cement för att duga som bindemedel för stabilisering (Turcu och Tulliu 
1982). Grundläggande undersökningar av kalkrik aska har gjorts i Israel 
(Baum och Soroka 1986) och Jordanien (Smadi mfl 1989» Khedaywi mfl 1990), 
men man har främst intresserat sig för askan som ersättning för eller 
tillsats i portlandcement, men också som råvara vid framställning av 
byggmaterial (även autoklaverade sådana).

Flygaskorna från Mellanöstern har varit bildade vid ganska låga tempera
turer, ca 650°C. Enligt Ludwig (1982) är flygaska reaktiv såvida det 
bildats antingen vid temperaturer >1300°C eller också <900°C. Vid höga 
temperaturer uppkommer en gynnsam amorfisering av kornen, vid låga sker det 
däremot en termisk aktivering av lermineral och i båda fallen uppkommer 
puzzolanegenskaper. Vid en temperatur mellan 900-1300°C sker det däremot en 
ogynnsam rekristallisation och askan har ringa värde i bindemedel,

I Jordanien har även kalkrik oljeskifferaska undersökts i laboratoriet som 
tillsats i asfaltbetong (Al-Massaid mfl 1990). Stenmaterialet innehöll 5% 
naturfiller och man ersatte 0 till 20% av själva asfalt bindemedlet med 
aska. Det visade sig att asfalt massans mekaniska egenskaper och frostbes
tändighet förbättrades genom asktillsatsen och den optimala halten låg vid 
10%. Högre halter aska än ca 20% gav beläggningsmassa med olämplig konsis
tens. I Estland tillsätter man oljeskifferaska vid målning av filler från 
kvartssand för att få en hydrofob, aktiverad filler med god vidhäftning 
till asfalt (jfr Höbeda 1991).

Brunkol (lignit) är ett viktigt bränsle i många länder vid kraft produktion 
och den bildade flygaskan kan vara ganska närbesläktad oljeskifferaska. 
Erfarenheter från fransk Gardanneaska har redan berörts (mom 6). Brunkol 
används i stor omfattning, bla i länder som fd Östtyskland, Tjeckoslovakiet 
och Polen.



Lämpligheten av östtysk brunkolsaska som bindemedel som funktion av dess 
sammansättning diskuteras av Koerth <1967) samt Greschuna och Biltz (1976). 
Reaktiv aska anses kunna utgöra ett mycket billigt, självständigt binde
medel för stabilisering, men någon användning är inte känd. Askor med högre 
halt fri kalk än 7% och S03 också högre än 7% vara mindre lämpliga som 
tillsatser i cement pga beständighetsproblem. Aska från Dresdenområdet har 
tex låg kalkhalt (fri kalk ca 2%) och lämpar sig därför inte som ett 
självständigt bindemedel. Hentschel och Berger (1986) har undersökt ett 
biandbindemedel där en del av cementet ersatts av brunkolsaska. Man fick 
förbättrade hållfasthetsegenskaper om cement ersättes med aska i en halt 
upp till 50%, däremot tenderade frost beständigheten att försämras.

Det måste framhållas att de östtyska undersökningarna gjorts med bruksprov, 
varvid beständighetsproblemen accentueras, och inte med sådana material
sammansättningar som används vid stabilisering. Ett av resultaten från 
franskt-sovjetiskt samarbete (mom 6) var just att sovjetiska undersöknin
garna, som (till skillnad från de estniska) utförs på bruksprov, något som 
kan ge missvisande resultat beträffande lämplighet för stabilisering.

De polska erfarenheterna har -för amerikanska medel- redovisats av 
Pachowski mfl (1980). En ökad användning av aska eftersträvas för att 
minska på deponeringsproblemen. Man har således planerat att öka askan
vändningen från 500000 ton år 1980 till 2 miljoner ton år 1990. Huvudparten 
utgörs dock av flygaska från stenkol. Hur utvecklingen sedan blivit pga 
politiska förändringar mm är okänt.

Flygaska indelas i Polen i tre huvudgrupper på följande sätt:
Grupp I: aluminiumsilikataska från stenkol med Si0-»/Al20 3>2, CaO (total)

<15%.
Grupp II: aluminiumsilikat brunkolsaska med Si0r»/Al-»0-,<2, CaO (total)>15%och S03 <3%.
Grupp III: sulfat-kalk brunkolsaskor med CaO (total)>15% och S0:s>3%.

Brunkolsaska av grupp III har en kemisk sammansättning likartad estnisk 
oljeskifferaska, nämligen:
Si0s 30-50%, AlaOs 5-9%, Fe2.03 4-6%, CaO 25-48%, S03 2-4%

Följande klassificering för gäller enligt spec. yta och kornstorlek:
Finkornig aska: Spec. yta>3000crai/g, <25% korn >0, 071mm
Medelkornig aska: Soec. yta 1500-3000cm2/g, korn <0,071mm 40-75%
Grovkornig aska: Spec. yta < 1500cnrVg, korn <0, 071mm <40%
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Askans aktivitet beror på halt fri kalk på följande sätt:
Högakt iv aska >14% fri CaO
Aktiv aska 7-14% fri CaOSvagaktiv aska 3,5-7, 0% fri CaO
Icke aktiv aska <3,5% fri CaO

Man bedömer aktiviteten genom en kalorimetrisk mätning av vätningsvärme vid 
blandning av askprov med 10%-ig saltsyra. Ett samband mellan halten fri 
kalk och vätningsvärme har bestämts, jfr figur 3: 1.

Svällningen hos askan (obs. pastaprov i kontakt med vatten) visas bero på 
halten S03 och blir hög från halter överstigande ca 3%. En låg halt S03 

accelerar bindningen, men en alltför hög halt är till nackdel (Enligt 
Greschuna och Bilz, 1976, uppkommer dock erfarenhetsmässigt -men även 
enligt de kemiska molförhållandena -en skadlig svällning pga ettringit- 
bildning vid halter överstigande 15% anhydrit och 12% fri kalk. Upp till 
10% anhydrit anses däremot kunna utöva en aktiverande verkan på glas
beståndsdelarna i askan).

Jämförs estnisk och polsk askklassifikation är skillnaden främst den att 
man i förstnämnda fall lägger vikten vid spec. yta och anser sig inte 
behöva specificera halten fri kalk, i det senare fallet är däremot halten 
fri kalk är av avgörande betydelse. De båda paramerarna hänger egentligen 
ihop och det är svårt att isolera deras inverkan från varandra. Vid estnisk 
aska säger man dock att halten fri kalk avtar med ökad finlek, medan 
snarare motsatsen verkar gälla för polsk aska. En orsak till skillnaden i 
klassificering kan även vara att i Polen tydligen brunkolsaska används i 
stor omfattning för stabilisering av kohesiva jordarter varvid fri kalk har 
en särskilt gynnsam inverkan genom att åtgå till reaktionen med 
lermineralen.

Brunkolsaska faller även i de västra delarna USA och Kanada. Användningen 
av denna aska som ett självständigt bindemedel är tämligen ny, däremot har 
man sedan några årtionden använt flygaska från stenkol i kombination med 
kalk som bindemedel vid stabilisering av vägöverbyggnader i några östliga 
delstater av USA (jfr Höbeda 1982).

McKerall och Ledbetter (1983) rekommenderar en klassifikation av aktivitet 
för självbindande aska, närbesläktad med polsk kalorimetrisk metod, samt 
finlek enligt siktning på 0, 045mm maskvidd.
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Anonym (1988) redogör för lyckade resultat från några delstater i USA att 
förstärka sekundära vägar genom infräsning av brunkolsaska som bindemedel. 
Man fräste upp beläggningen och bärlagret till en djup på ca 20cm med hjälp 
av en effektiv stabiliseringsfräs och blandade in bindemedlet. Efter för
segling för att förhindra uttorkning påfördes en ytbehandling eller massa
beläggning. Stabiliseringen med aska ställde sig billigare än någon annan 
alternativ förstärkningsmet od.

Utländska erfarenheter av flygaska som filler i asfaltbeläggning har 
beskrivits av Höbeda (1982). Dessa varierar, Henning (1974) har således 
funnit att tillsats av 2-4% kalkrik brunkolaska förbättrar vattenbestän
digheten hos asfaltbetong. Feller (1980) redovisar också positiva erfaren
heter med sådan aska, bla från provvägsförsök i Östtyskland, trots att han 
efter en tidigare laboratorieundersökning (1972) ställt sig negativ till 
sådan användning dels pga ofördelaktig kornstorleksfördelning, dels befarad 
vattenkänslighet. Tokaj (1972) har vid undersökning av polsk brunkolsaska 
funnit at-t provkropparna sväller med vatten samt asfalthalten måste ökas 
för att kompensera för askans bindemedelssugande förmåga.

Det förefaller troligt halten aska med hög halt fri kalk måste vara ganska
låg vid användning som filler i asfaltbeläggning för att undvika negativa
effekter. De porösa askkornen medför också att bindemedelshalten annars
måste ökas till en oekonomisk nivå. Den svällning, som man kan mäta upp vid 
laboratorieförsök, är dock av "kemisk" natur och därmed sannolikt inte 
jämförbar i fråga om skadlighet med sådan svällning av asfalt provkroppen 
som uppkommer exempelvis vid innehåll av hydrofila lermineral.
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Figur 3: 1. Samband mellan halten fri kalk och lösningsvärme för polsk 
brunkolsaska av grqpp III samt akt ivitetsklassificering (Pachowski mfl 
1980).




