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FÖRORD.
Undersökningen kar gjorts på uppdrag av ASEA PFBC som ett samprojekt mellan 
Chalmers, avdelningen för byggmaterial, Merox ock VTI. Chalmers kar studerat om 
restprodukterna kan ingå i byggnadsmaterial, Merox om man kan tillverka 
syntetiskt grus eller också använda dessa för täckning av deponier, medan VTI 
bedömt lämpligheten från vägmaterialsynpunkt. VTI kar redan tidigare gjort en 
undersökning av restprodukterna från processen (VTI Meddelande 469) varför 
föreliggande studie kan ses som ett komplement. Det bortses från miljöaspekter 
i sammanhanget.

RESTPRODUKTER FRÄS TRYCKSATT VIRVELBÄDD SOM VÄGMATERIAL.
(P. Hö beda ocli T. Jacobson > .
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RESTPRODUKTER FRÅJf TRYCKSATT VIRVELBÄDD SOÄ VÄGXATERIAL.
(P.Höbeda och T .Jacobson).

Förbränning av kol pä trycksatt virvelbädd utgör en ny, miljövänlig teknik som 
kommer bla annat att användas i den nya Värtaanläggningen. Dolomit eller 
kalksten används som absorbent i bäddmaterialet vid förbränningen för att ta 
bort svavel. Restprodukter, i form av cyklonaska och förbrukat bäddmaterial, med 
dåligt kända egenskaper produceras därvid i stora mängder. Kan dessa utnyttjas, 
exempelvis som vägmaterial, kan såväl deponeringskostnader som tillgångar på 
naturmaterial inbesparas. Har materialen bindande förmåga, är de också tänkbara 
i bindemedelssammanhang, i bästa fall tom som ersättning för asfalt eller 
cement. En blandning av cyklonaska och förbrukat bäddmaterial har även 
undersökts, eftersom en sådan kan bli aktuellt i praktiken.

Samma prov har av ASEA PFBC skickats till de olika deltagande laboratorierna 
som var och en redovisat sina resultat (ref 1,2). Proven har utgjorts av både 
cyklonaska och förbrukat bäddmaterial. Kornstor leksfördelningar framgår av 
figur 1 och stämmer tämligen väl överens med resultaten från den tidigare 
undersökningen (3). Bla kemiska analyser och röntgendiffraktion redovisades av 
VTI för de tidigare undersökta proven och för de nya av Chalmers (1). 
Jämförs de båda kemiska analyserna, framgår att det senare provet har högre 
halter av SiCb, AI2O3, Fe^Oa och SO3, däremot lägre halter av Cao och ÄgO. 
Röntgendif f rakt ionsanalys (1,3) visar att båda restprodukterna domineras av 
anhydrit, dolomit, kale it, periklas och a-kvarts. Cyklonaskan innehåller 
dessutom hög halt amorft material.

Ben höga halten ÄgO, därav en del i "fri" form som mineralet periklas, beror på 
att dolomit används som absorbent. Per iklasen hydratiserar mycket långsamt till 
brucit (Äg(OH)2 ) under volymsökning. I betongsammanhang anser man att högre 
halter än 4-5% ÄgO är skadliga i cement och man undviker därför dolomithaltiga
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kalkstenar vid cementtillverkning. Åv betydelse är även periklasens finlek och 
fördelning, grova strökorn ger större svällning än jämt fördelade, mycket fina 
korn. Dessutom är den periklas som bildats vid höga temperaturer (i 
cementsammanhang 1200-1400°) "dödbränd", hydratiserar särskilt långsamt och 
förorsakar svällning. Samma sak gäller fö "dödbränd" Caö, men det påpekas att 
dessa processer är dåligt kända (4). Aktiva tillsatser som flygaska från kol- 
pulvereldning eller också mald hyttsand kan dock ta bort periklasens skadliga 
verkan och cement med så höga halter av ÄgO som 10-15% verkar tom kunna 
användas (5,7).

a,Packningsegenskaper och CBR-värde.
Cyklonaska och förbrukat bäddmaterial har packats enligt tung laboratorie- 
instampning (SIS 027109 ). Det visar sig Cfigur3) att tämligen flacka
packningskurvor med mycket dåligt definerade optimala vattenkvoter erhålls. 
(Vattenkvoten bestäms i sammanhanget på torrvikten). De torra skrymdensiteterna 
ligger något högre än enligt tidigare undersökning.

Restprodukternas användbarhet beror också på hur väl de låter sig läggas ut, 
vältas och trafikeras av byggnadstrafik som obundna material innan bindning 
skett. Det sk CBR-värdet används ofta utomlands för att bedöma obundna 
material (En kort beskrivning av metoden ges i bilaga 1). CBR-värdena har 
bestämts direkt efter instampning för att bedöma materialens stabilitet. Därvid 
bortses från de självbindande egenskaperna. Enligt VTI:s erfarenheter bör i 
överbyggnadssammanhang CBR-värdet normalt överstiga 30-40 för att ett utlagt 
material ska tåla trafik av byggnadsfordon utan att det blir spårbildning.

Cyklonaskan har enligt tabell 1 mycket hög bärighet vid 20% vattenkvot, men är 
samtidigt mycket vattenkänslig och har helt förlorat bärigheten vid 25% vatten
kvot (även om bindförmåga finns kvar enligt tryckhållfasthetsprovningar, jfr 
mom 4.1).
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4 .Tẑ ^ålifastb-̂tsutyec^ljlng.
Provkroppar har tillverkats enligt tung instampning och lagrats i fuktrum 7, 28, 
90 och 300 dygn (Provkropparna har diametern lOOmm och höjden 128 mm). 
Lagring har utförts vid två temperaturer, +20 och +5°C, det senare för att 
kontrollera bindförmågan vid låga temperaturer. Provtryckning har gjorts enligt 
vägverkets metod, dvs med gummiplattor mellan tryckplattor och provets ändytor. 
Detta förfarande reducerar tryckhållfastheten med ungefärligen 50% för väl 
bundna material om man provar instampade pravkroppar med slankhetstal ca 1,3. 
(Däremot erhålls värden som är jämförbara med de hos provkroppar, tryckta utan 
mellanlägg men som har slankhetstalet 2,0. Enligt vissa länders normer kräver 
man detta senare slankhetstal eftersom inverkan av friktionskraftema mellan 
tryckplattor och provets ändytor inte längre gör sig gällande på brott- 
mekanismen. Xan får ett spaltningsbrott av samma typ som med gummimellanlägg).

Xerox, som inte använt sig av gummimellanlägg, redovisar följdaktigen högre 
tryckhållfastheter för samma typ av provkroppar än VTI (efter motsvarande 
lagring 7 och 28 dygn). Värden, erhållna av Chalmers, går inte att jämföra 
eftersom både provberedning och provning varit väsentligt annorlunda.

Tryckhållfasthetsutvecklingen för materialen enligt VTI:s provningar framgår av 
tabeller 2-4 och figur 4.

4d t GyklQmska*
Cyklonaska visar en påtaglig bindförmåga och ganska hög tryckhållfasthet efter 
7 dygns lagring (tabell 2). Korttidshållfastheten har bestämts vid olika vatten- 
kvoter (15, 20 och 25%), medan hållfasthetsutvecklingen provats vid en enda 
vattenkvot (20%). Korttidshållfastheten är högst vid den lägsta vattenkvoten, 
men det är möjligt att bättre hållfasthetsutveckling erhållits vid något lägre 
vattenkvot.

Korttidshållfastheten nedsätts något vid den lägre temperaturen, medan lång- 
tidshållfastheten påverkas föga. Vid tidigare undersökning visade cyklonaska 
ungefärligen likvärdiga hållfastheter och mycket goda lågtemperaturegenskaper.
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Viss svallning liar uppmätts för korttidslagrade prov, däremot endast i ett fall 
vid långtidslagring. Vid tidigare undersökning uppkom även svällning av prov- 
kroppar med cyklonaska vid långtidslagring, följd av tendens till hållfasthets- 
nedsättning (en effekt som fö kan konstateras vid cement med hög Mgö-halt). Den 
senare effekten har inte uppkommit med de aktuella proven.

iJ£JLär biijM t  Mddm atorm l,
Det grovkorniga bäddmaterialet visar svag bindförmåga efter långtidslagring och 
ingen svällning kan konstateras (tabell 3). Att materialet inte sväller kan bero 
på större hålrum i materialet än vid en blandning av bäddaska och cyklonaska 
(jfr mom 4.3). Vid amerikanska försök, som dock gjorts med bäddmaterial från 
andra typer av virvelbäddar, har man som regel först malt bäddmaterialet (3).

4'3.M m dmMgär  av. Mddm&torml  t

Intressant nog erhålls högre hållfasthet för 50%-iga blandningar av cyklonaskan 
och det betydligt mindre reaktiva bäddmaterialet än för enbart cyklonaska 
(tabell 4). Den senare fungerar tydligen både som en reaktiv komponent och 
graderingsförbättrare i blandningen. Den torra skrymdensiteten är också högre 
hos blandningen än komponenterna var och en för sig. Vid den högre lagrings- 
temperaturen erhålls en långtidshållfasthet på hela 27 Mpa. Hållfasthetsnivån är 
något lägre vid lågtemperaturlagring, men en återhämtning är också tänkbar om 
temperaturen höjs.

Blandningen ger högre svällning än enbart cyklonaskan, särskilt vid den högre 
lagringstemperaturen. Sannolikt innehåller bäddaska grövre korn av periklas än 
cyklonaska och därmed ökar också svällningen. Vid tidigare undersökning gav 
även blandningar av de två restprodukterna bäst resultat, men ingen svällning 
konstaterades,

5.JxyjG^ålIfasthet l̂är-.pr-ehydratlserade.. materialo
Lagringen av reaktiva restprodukter kan vara kostnadskrävande eftersom sådana 
behöver skyddas för fuktighet och därför måste förvaras i silos eller speciella 
lagerutrymmen.
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Vid mycket långsamt bindande material är dock viss tids utomhuslagring i upp
lag tänkbar före användning. (Så görs exempelvis i Frankrike med hyttsand som 
utsatts för en svag målning för att öka aktiviteten). För att få en uppfattning 
om detta gjordes försök att förlagra cyklonaskan i fuktigt tillstånd olika lång 
tid (1, 7 och 28 dygn) före instampningen. Efter tillverkning av provkroppar 
(om så möjligt) lagrades dessa som tidigare olika lång tid. Det visade sig att 
cyklonaska, prehydratiserad 1 dygn, gav bättre hållfasthet än "färsk" cyklonaska 
(tabell 5). Däremot erhålls dåligt resultat om lagringen utsträcks till 7 dygn. 
Efter 28 dygn har även det opackade materialet bundit till en fast massa som 
inte längre kan hanteras utan att först malas.

Samma tendenser erhölls med blandningar av cyklonaska och bäddmaterial.

En annan variant av prehydratisering, som ännu inte provats, är att med vissa 
mellanrum omblanda materialet under lagringen så att bindning försvåras (jfr 
mom 8).

6.Stabilisering av sand med cyklonaska och blandningar av cyklonaska och mald

Eftersom cyklonaskan har god självbindning är det tänkbart att använda denna 
för stabilisering av naturmaterial till överbyggnadsändamål (jfr mom 8). På så 
sätt skulle även transportkänsligheten hos restprodukten komma att minska 
eftersom naturmaterialet utgör huvudkomponenten. Äan kan även tänka sig vissa 
tillsatser för att förbättra egenskaperna. Vid försöket har använts en sand- 
avskiljningsprodukt 0-8mm från gruskrossning (jfr figur 2) som också tidigare 
utgjort referensmaterial vid VTI:s undersökningar. (Kornstor leksfördelningen 
stämmer tämligen väl överens med den hos bäddmaterialet. Sådan sandavskilj- 
ningsprodukt utgör också ett överskottsmaterial). Lämplig bindemedelskvot, som 
ger maximal torr skrymdensitet, är ca 10 vikt-%; detta enligt tidigare försök 
med flygaskor från kolpulvereldning. Vattenkvoten har i samtliga fall varit 6%, 
också detta på grundval av VTI:s tidigare erfarenheter.
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Sesultaten framgår av tabell ö och figur 5. Sand, tillsatt 10 vikt-% cyklonaska, 
ger mycket låg 7-dygnshållfasthet ocb även ganska dålig hållfasthetsutveckling. 
Svallning uppkommer och indikerar beständighetsproblem.

Tidigare undersökning <3) visade att mald hyttsand var en lämpligare tillsats 
än portlandcement i cyklonaska, man får förbättrad hållfasthet och beständighet. 
Försök har därför endast gjorts med inblandning av mald hyttsand (benämnd 
Merit). Tillsatsen förbättrar också denna gång hållfastheten och ingen svällning 
uppkommer. Bäst resultat erhålls om hyttsanden utgör den dominerande (men 
också dyrare) komponenten. Eventuellt kan en viss kalk- eller cementtillsats ge 
ytterligare förbättrat resultat; man får då ett bindemedel vars sammansättning 
ganska väl liknar den hos utomlands förekommande sk supersulfaterat cement, ett 
bindemedel som särskilt väl lämpar sig för markanvändning.

Lågtemperaturlagringen visar att det är främst korttidshållfastheten som ned
sätts (tabell 6). Vid tidigare undersökning (3) framkom tendens till ännu bättre 
hållfasthetsutveckling hos motsvarande sammansättningar.

1 .FrystQvgĵ llngsfpr^Qk.
Enligt erfarenheter av konventionella hydrauliska bindemedel i vägöverbyggnad 
finns det ett samband mellan tryckhållfasthet och frost beständighet varför den 
senare egenskapen sällan provas. Vissa bindande restprodukter som cyklonaska 
kan dock uppvisa en stark "kemisk" svällning (jfr mom 8), som accéléras vid god 
vattentillgång. Denna egenskap provas lämpligen i samband med en frost- 
beständighetsundersökning, som utförs på vattenmättat material.

Orienterande frostbeständighetsförsök har därför gjorts enligt VTI:s intemmetod 
(bilaga 2) med prov som lagrats dels 28 dels 90 dygn. Beständigheten bör dock 
öka med lagringstiden. Svallningen i vertikalled, och om möjligt också tryck- 
hållfastheten efter klimatpåkänning, har bestäm ts. Observeras bör dock att 
tryckhållfasthetsbestämning ibland kan ge missvisande resultat eftersom de
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beroende på islinsbildning uppkomna, horisontella sprickorna sammantrycks vid 
provningen och inte behöver nedsätta hållfastheten.

Ren cyklonaska, men också en blandning av cyklonaska och bäddmaterial sväller 
hela 1-2 % och tryckhållfastheten reduceras, men värdena ligger fortfarande på 
en ganska hög nivå (tabell 7).

Tidigare undersökning (3> har visat att svällningen reduceras exempelvis genom 
inblandning av mald hyttsand. Merox (2) har även visat att en tillsats av mald 
hyttsand eller portlandcement ger förbättrad hållfasthet och därmed sannolikt 
också ökad beständighet.

Prov av sandL-fetllsatt 1 Q^-gyklonaska, sönderfaller och kan inte provas. Bättre 
resultat erhålls med en blandning av cyklonaska och mald hyttsand. Den provade 
blandningen har dock inte varit optimal, eftersom dels förhållandet mellan 
halter hyttsand och cyklonaska varit lågt, dels också total bindemedelshalt 
varit låg (därmed nedsätts även den torra skrymdensiteten och hållfastheten). 
Svällningen har varit minst för detta material; även om den enda provnings bara 
provkroppen fått nedsättning av hållfastheten, har denna inte gått helt 
förlorad. (I vissa fall kan också en ytlig avflagning förstöra provets ändytor 
så att provtryckning inte kan utföras på vanligt sätt).

Cyklonaska och blandning med bäddaska har vid lämplig utläggningsvattenkvot 
god stabilitet i obundet tillstånd, men förlorar bärigheten vid hög vattenkvot. 
Detta innebär att vattenkvoten måste noga kontrolleras vid utläggning. Ett sätt 
att förbättra egenskaperna bör vara att inblanda något naturmaterial.

Cyklonaska och blandning med bäddaska har, även vid låga lagringstemperaturer, 
anmärkningsvärt god självbindande förmåga' och långsam hållfasthetsutveckling, 
båda egenskaper som får anses gynnsamma i sammanhanget. En orsak till bind
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ningen kan vara innehållet av MgO, som till skillnad från CaQ, cementerar vid 
hydratisering (9). En påtaglig "kemisk" svallning komplicerar dock bedömningen.

Svallningen beror enligt Chalmers (1) på hydratisering av periklas. Den sker 
dock anmärkningsvärt snabbt med tanke på att processen i betongsammanhang är 
mycket långsam och kan ta tom många år (4). Temperaturen vid klinkerbränning 
är dock högre än vid förbränning av kol i virvelbädden, vilket kan innebära 
att mineralet blir mera "dödbränt" i det första fallet och därmed också mindre 
reaktivt. Även CaO kan, som periklas, i "fri" och "dödbränd" form förorsaka 
svällning både i samband med restprodukter (4,5,7) och cement (10). Detta kan 
särskilt bli fallet om kalksten används som absorbent. En annan mycket vanlig 
svällningsorsak i sådana sammanhang är bildning av ettringit som sker i basisk 
miljö vid tillgång på aluminium och sulfat (jfr litteraturstudie i ref. 3).

Materialen binder i fuktigt tillstånd på kort tid till sådan hållfasthet att 
hantering inte längre är möjlig. De måste därför lagras i torrt tillstånd i 
silos eller andra lagerutrymmen. Ett blandningsverk måste finnas tillgängligt 
för blandning och befuktning av cyklonaska, bäddmaterial och ev naturmaterial. 
Möjlighet finns också att tillverka bindemedel för stabilisering av natur
material genom torr blandning av exempelvis mald hyttsand och cyklonaska.

Restprodukterna bör vara användbara främst i förstärknings- och bärlager i 
vägöverbyggnader. Exempel på normerade sådana ges i bilaga 3. En enda av dessa 
överbyggnader innehåller ett styvt, bundet material, nämligen CBö. Det cement
bundna bär lagret ger dock upphov till både krymp- och temperatursprickor, som 
slår igenom asfaltbeläggningen i form av reflexionssprickor (jfr 6), och därför 
föreskrivs också extra tjocka asfaltbundna lager vid användning av denna över- 
byggnadstyp. Konstruktionen är därmed oekonomisk och används inte i praktiken. 
(Försök har dock gjorts med varierande framgång med tunnare asfalt lager).

Cyklonaska eller blandning med bäddaska binder till höga hållfastheter, mer än 
tillräckliga i överbyggnadssammanhang (som jämförelse kan sägas att enligt väg
verkets cementstabiliserat grus ska ha en 7-dygnshållfasthet på minst 5 MPa,
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men man räknar sedan inte med en stor hållfasthetst ill växt). I Sverige används 
som regel endast obundna material i de lägre delarna av vägöverbyggnden (jfr 
bilaga 3), medan utomlands förekommer bundna material tom i förstärkningslagret 
vid stora trafikvolymer. Ibland används också sk "sandwichkonstrukt löner" 
varvid ett cementstabiliserat förstärkningslagerlager underlagrar ett obundet 
bär lager. Det senares funktion under trafikbelastning förbättras nämligen 
avseevärt på ett styvt underlag ocb man kommer ifrån de besvärliga problemen 
med ref lekt ionssprickor.

Svällningen av cyklanaska och blandning med bäddaska utgör en nackdel, som 
paradoxalt nog, eventuellt i stället kan vändas till en fördel. Utomlands har 
man nämligen gjort försök att använda sig av expansivcement för att komma 
ifrån problemen med sprickorna vid cementstabilisering av bär lager. En sorts 
cement innehåller tom periklas som svällande tillsats (9). Principen framgår av 
figur 6. Den nödvändiga inspänningen åstadkoms av friktionen möt underlaget. 
Tyvärr verkar man mestadels ha gjort endast laboratorieförsök eftersom använd
ningen av expansivcement innebär större krav på materialkunskaper, mer 
kvalitetskontroll och därmed också ökade kostnader. Chalmers försök (1) visar 
att materialet sväller vid vattenlagring men krymper sedan vid luft lagring (50% 
relativ luftfuktighet). Det gäller tydligen att anpassa svällningen och 
krympningen till varandra, men båda kan variera på olika sätt med temperatur 
och fuktighet.

En enkel teknik för prehydratisering på vägen tillämpas i Sovjet-Estland vid 
användning av svällande oljeskifferaska som vägmaterial (11). Åskan innehåller 
hög halt CaO, samt självbinder och sväller vid laboratorieförsök. Den används i 
en halt på 15-20 vikt-% för stabilisering av naturmaterial. Blandningen bör ha 
en vattenkvot som är 2-3 % högre än optimum, detta bla beroende på att vatten 
binds kemiskt. Den läggs först ut som en sträng på vägen och rörs sedan om 
några gånger före utbredning och vältning som sker efter 4-8 dagar. Genom 
omblandningen hindrar man materialet från att binda vid prehydratiseringen. 
Sågra problem med svallning eller reflektionssprickor har inte konstaterats.
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Denna typ av prehydratisering kan även vara tänkbar för aktuella restprodukter. 
Utläggningsegenskaper förbättras och volymsförändringarna reduceras också om 
ett naturmaterial inblandas. Detta är särskilt att rekommendera om användning 
övervägs i bär lagersammanhang. Förvaring av materialet i en sträng på vägen kan 
dock innebära vissa byggnadsmässiga svårigheter.

En blandning av hyttsand (som dominerande komponent) och cyklonaska har 
förutsättningen att utgöra ett effektivt bindemedel för stabilisering av natur
material. I detta fall skulle det väl kvalitetskontrollerade materialet ersätta 
cement och hanteras som sådant (jfr CBö- ö ver by ggnad i bilaga 3).

9, Fö rsi gtg._t.il l  fortsatta . underaöMingax»
Både bindnings- och svällningsmekanismerna bör bättre klarläggas genom olika 
fysikalisk-kemiska undersökningar, Utökade litteraturstudier bör också utföras.

Man bör göra försök med cyklonaska, ev också innehållande bäddaska, blandad med 
naturmaterial för bättre egenskaper. Innehållet av restprodukter bör därvid vara 
ganska högt. Sådan produkt kan nämligen bli aktuell i praktiken.

Laboratorieförsök bör också göras med prehydratiserade restprodukter som rörs 
om under lagringsprocessen, ex en gång per dag, för att motverka alltför tidig 
bindning. Sedan tillverkas provkroppar på vanligt sätt för bestämning av håll
fasthetst ill växt och beständighet.

En annan undersökning bör göras med material som i befuktat tillstånd först får 
binda olika tid vid tämligen lös lagring för att efterlikna förhållandena i ett 
upplag. Sedan får det bundna materialet gå genom en laboratoriekross och där
efter instampas provkroppar av krossprodukten för att studera ev hållfasthets- 
tillväxt. Denna teknik är tänkbar i praktiken såvida man får ett tillräckligt 
fast, bundet material efter utläggningen.
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Utökade försök bör också göras med blandningar av cyklonaska och mald hyttsand 
för stabilisering av naturmaterial. Man bör särskilt bedöma om sådant material 
är mindre benäget att spricka upp än cementstabiliseringar eftersom cyklonaskan 
i sammanhanget utgör en svällande komponent.

Laboratorieförsök bör göras varvid både svällningen och krympningen hos prov- 
kroppar mäts upp vid så nära som möjligt de förhållanden som råder i vägen. 
Inverkan av temperatursänkning på krympningen bör bla undersökas på prov som 
för lagrats till olika hållfastheter. Jämförande försök görs med konventionell 
cementstabilisering. Vissa litteraturstudier beträffande metodik bör göras.

Kvaliteten hos restprodukter varierar alltid och beror i aktuellt fall bla på 
faktorer som kolsort, absorbent mm. Enkla och snabba tester för kvalitets
kontroll (någon fysikalisk eller kemisk egenskap, ev lagring av provkropp vid 
förhöjd temperatur) bör därför utvecklas. En sådan test måste väl återspegla 
restprodukternas bindförmåga och beständighet.

Det går inte helt att bedöma egenskaperna hos nya material enbart genom labora
tor iestudier utan fältförsök måste göras. Av intresse är således i vilken 
omfattning befuktad cyklionaska och blandning med bäddmaterial binder utomhus 
i upplag. Smärre upplag bör anordnas för sådana specialstudier. Av intresse är 
möjligheterna att utnyttja bundet material som efter upprivning får gå genom en 
kross. Detta material bör fortfarande ha kvar bindförmåga för att ge ett fast 
lager efter utläggning och vältning.

Lämpligen börjar man också att bygga smärre provytor, ev otrafikerade sådana, 
för att studera hur materialen uppträder i olika lägen under en asfaltbelägning. 
Avsikten är att främst studera inverkan av klimat och det är särskilt viktigt 
att ev svällningar och sprickbildningar mäts upp. Sasta steg kan vara att göra 
"riktigt" vägförsök, först på någon industriväg eller allmän väg där trafiken 
lätt kan ledas förbi vid ev reparationer. Provsträckorna följs upp bla genom 
profileringar och bärighetsmätningar (jfr 6).
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Tabell 1.
CBR-provning av obunden cyklonaska, förbrukat 
bäddmaterial och blandning av dessa.
BLANDNING VATTEN

KVOT
%

TORR 
SKRYMD. 

T/M3
CBR

%
ANMÄRK

NING

100% CYKLONASKA 20 1.64 99
25 1.57 0 VATTENSEP.

100% BÄDDMATERIAL 12.5 1.52 37
50% CYKLONASKA+ 13 1.81 302
50% BÄDDMATERIAL 18 1.76 23



Tabell 2.
Tryckhållfasthetsprovningar av cyklonaska.
ÅLDER TEMP. VATTEN TORR TRYCKH. SVÄLL

KVOT SKRYMD. FASTHET NING 
DYGN C % T/M3 Mpa %

7 20 15 1.66 5.6 .1
7 20 20 1.66 4.0 .1
7 20 25 1.60 3.7 .1

28 20 20 1.66 10.5 0
90 20 20 1.67 11.0 0

180 20 20 1.66 12.4 0
300 20 20 1.66 16.1 0

7 5 20 1.65 3.4 0
28 5 20 1.66 8.0 0
90 5 20 1.67 14.2 .7

180 5 20 1.67 12.0 0
300 5 20 1.65 13.2 0



Tabell 3.
Tryckhållfasthetsprovningar av förbrukat bäddmaterial.
ÅLDER
DYGN

TEMP.
C

VATTEN
KVOT

%
TORR 

SKRYMD. 
T/M3

TRYCKH. 
FASTHET 

Mpa
SVÄLL
NING

%
ANMÄRK

NING

7 20 10 1.78 0.2
7 20 12.5 1.80 0.3 -

7 20 15 1.79 0.5 — VATTEN
SEP.

28 20 12.5 1.78 2.2 —

90 20 12.5 1.76 3.0 —

180 20 12.5 1.77 2.9 -

300 20 12.5 1.78 3.4 -



Tabell 4.
Tryckhållfasthetsprovningar på blandningar av 
förbrukat bäddmaterial och cyklonaska.
CYKLON
ASKA
%

BÄDD
MTRL

%
ÅLDER
DYGN

TEMP.
C

VATTEN
KVOT

%
TORR 

SKRYMD. 
T/M3

TRYCKH.
FASTHET

Mpa
SVÄLL
NING

%
50 50 7 20 15 1.86 4.6 .4
50 50 28 20 15 1.85 11.5 .2
50 50 90 20 13 1.91 20.1 .3
50 50 180 20 13 1.92 22.5 .1
50 50 300 20 13 1.92 26.9 .4
50 50 7 5 13 1.93 6.6 .1
50 50 28 5 13 1.94 11.2 0
50 50 90 5 13 1.92 18.4 .1
50 50 180 5 13 1.91 18.3 0
50 50 300 5 13 1.92 16.4 0



Tabell 5.
Tryckhållfasthetsprovningar på prehydratiserad cyklonaska.
ASKA

%
BÄDD
MTRL
%

PREHYDRATISERING
LAGRINGSTID

DYGN
PROVKROPPAR 

ÅLDER TEMP. TRYCK 
DYGN C

HÅLLF.
Mpa

ANM.

100 — 1 28 20 10.1
100 1 90 20 14.2
100 MD 7 28 20 .9
100 7 90 20 1.0
100 28 ASKAN
100 - 28 - - - HÅRDNAT
50 50 1 28 20 7.6
50 50 1 90 20 11.0
50 50 7 28 20 2.5
50 50 7 90 20 2.7
50 50 28 BLANDN.
50 50 28 - - - HÅRDNAT



Tabell 6.
Tryckhå11fasthetsprovningar av sand, stabiliserad med cyklonaska och 
blandningar av cyklonaska och mald hyttsand.
CYKLON
ASKA
%

MERIT
%

REF.
SAND

%
ÅLDER
DYGN

TEMP.
RATUR

C
VATTEN

KVOT
%

TORR
SKRYMD.

T/M3
TRYCKH.
FASTHET

Mpa
SVÄLL
NING

%
10 90 7 20 6 2.13 .3 0
10 - 90 28 20 6 2.16 4.1 0
10 — 90 90 20 6 2.12 3.2 .1
10 - 90 180 20 6 2.13 3.9 .1
10 - 90 300 20 6 2.10 4.1 .2
3 3 94 7 20 6 2.03 1.4
3 3 94 28 20 6 2.02 2.2 -

3 3 94 90 20 6 2.02 2.7 »

3 3 94 180 20 6 2.02 3.1 •

3 3 94 270 20 6 2.02 3.5 -

3 3 94 7 5 6 2.02 .5 _
3 3 94 28 5 6 2.02 2.4 -

3 3 94 90 5 6 2.03 4.3 -

3 3 94 180 5 6 2.05 4.9 -

3 3 94 270 5 6 2.03 4.3 -

6 3 91 7 20 6 2.08 2.1
6 3 91 28 20 6 2.09 3.6 -

6 3 91 90 20 6 2.09 5.0 »

6 3 91 215 20 6 2.08 5.2 -

6 3 91 7 5 6 2.09 1.3 *

6 3 91 28 5 6 2.08 3.1 —

6 3 91 90 5 6 2.09 4.6 «

6 3 91 215 5 6 2.10 4.8
3 7 90 12 20 6 2.13 7.6
3 7 90 28 20 6 2.13 9.3 -

3 7 90 90 20 6 2.10 7.3 -

4.5 4.5 91 12 20 6 2.12 3.6 _
4.5 4.5 91 28 20 6 2.12 5.0 —

4.5 4.5 91 90 20 6 2.10 6.6 —



Tabell 7.
Frystö-växlingsförsök på cyklonaska, förbrukat bäddmaterial och sand, 
stabiliserad med cyklonaska, med och utan mald hyttsand.

BLANDNING

%

ÅLDER

DYGN

VATTEN
UPPTAGNING

%

SVALLNING

%

TRYCKHÅLLFASTHET 
FRYS-TÖ JÄMFÖRANDE 

MPA (28 DYGN) MPA

ANMÄRKNING

100 % ASKA 28 3.5 1.2 8.6 10.5 HEL
90 5.7 1.0 6.6 11.0 HEL

100 % BÄDDMTRL. 28 8.7 1.8 .6 2.2 NGT AVFLAGNAD
90 9.6 1.5 - 3.0 NGT SKADAD I BOTTEN

50 % ASKA + 28 4.0 2.0 3.8 11.5 SMÅ HORISONT. SPRICKOR
50 % BÄDDMTRL. 90 1.7 .6 11.9 20.1 HEL

10 % ASKA + 28 5.0 1.5 - 4.1 HORIS.SPRICK (EJ PR0VN.BAR)
90 % REF.SAND 90 4.6 .9 - 3.2 HORIS.SPRICK (EJ PROVN.BAR)

3 % ASKA + 3 % MERIT + 28 6.4 .4 1.6 2.2 NGT AVFLAGNAD
94 % REF.SAND 90 5.5 .0 - 2.7 NGT SKADAD I BOTTEN



GRANULOMETRE 715 E439 CILA3

RESULTS IN WEIGHT

192
126
96
64
48
32
24
16
12
8
6
4
3
2

1. 5 
1

100. 0 
096. 6 
086. 6 
078. 6 
073. 4 
063, 7 
056, 9 
047. 4 
039. 1 
029, 9 
023. 6 
016. 4 
012. 0 
007. 8 
005. 1 
004. 1

DATE 1986 01 15
SAMPLE CYKLONASKA ASEA-PFCB MEDIAN SIZE - 01P.1 MICRONS

Figur 1. Kornstorleksfordelning for cyklonaska enligt lasergranu lometeranalys.
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Figur 2. Kornstarleksfördelning för förbrukat bäddmaterial och sanda vskiljnings— 
produkt använd vid stabilisering (streckad linje).
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Figur 3. Tung laboratorieinstampning av förbrukat baddma ter ia 1 och. cyklonaska.
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Figur 4. TryckhAllfasthetsutveckl ing för cyklonaska, förbrukat baddmaterial och 
blandningar av dessa vid lagringstemperaturer +5°C och +20 °C.
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Figur 5 .Tryckhå llfas t hets utveckling för sand, stabiliserad med cyklonaska samt 
blandningar av cyklonaska och mald hyttsand (Merit) vid lagringstemperaturer 
+5*C och +20°C.



g ftpTi AND CEMENT CONCRETE EXPANSIVE CEMENT CONCRETE

ORIGINAL l e n g t h

s h r in k a g e  on
DRYING

ORIGINAL l e n g t h

RESTRAINED EXPANSION 
PUTS CONCRETE IN COM
PRESSION ( PRESTRESS )

IF IT  IS NOT FREE TO 
SHRINK, A TENSILE 
STRESS DEVELOPS

\
\
\

5] II---------
IF TENSILE STRESS IS 
GREATER THAN TENSILE 
STRENGTH, THE CONCRETE 
CRACKS.

REDUCTION OR ELIMINATION 
OF PRESTRESS OUE TO 

SHRINKAGE ANO CREEP

Cracking of portland cement concrete due to drying-shrinkage.and 
also the basic concept of expansive cement concrete

Figur 6. Krympning och uppsprickning av normalbetong beroende på uttorkning 
och. princip för användning av expansivcement för motverkning av upp— 
sprickningen (Otta och Äehta 1975).



BILAGA 1.

K o r t  b e s k r i v n i n g  a v - C B R r J L Q i^ Q M t .,

Provningen härstammar ursprungligen från USA (ASTJC D 1883) men används i flera 
länder vid vägdimensionering, dock ej i Sverige, VTI använder försöket för vissa 
specialbedömningar. Provet instampas i en provcylinder med 15 Omm diameter 
enligt samma packningsarbete som vid tung instampning. Aktuella prov har först 
packats vid optimal vattenkvot eftersom utläggningsegenskaperna varit av 
intresse. Dessutom har en högre vattenkvot, som ger vattenmättning, valts för 
att få en uppfattning om vattenkänsligheten. Giormalt vattenmättas provet under 
4 dygn enligt figur 1:1a, men detta förfarande har inte använts eftersom 
cyklonaska binder vid lagring och troligen har mycket låg vattensläpplighet).

Det så framställda provet spänns fast i en tryckpress enligt figur 1:1b. 
överlast på provytan (för att efterlikna tyngden av överlagrande material) har 
dock inte använts eftersom avsikten varit att studera förmågan hos utlagda 
material att tåla byggnadstrafik. Provet utsätts sedan för penetration av en 
kolv med ytan 20,34cm2 och inträngningen registreras som funktion av 
belastningen. CBR-värdet bestäms genom att jämföra belastningen som ger 
5,08mm inträngning med den belastning som gett motsvarande inträngning för ett 
standardmaterial (kalkst enskr oss). CBR-värdet beräknas som procenten av 
standardmaterialet och kan variera från 0 för vattenmättad lera eller silt helt 
utan bärighet till >100 för välgraderad bergkross. Det kan också vara högt vid 
finkorniga material som får kohesion genom negativt porvattentryck (exempel är 
flygaskor vid optimal vattenkvot). Denna sk skenbara kohesion går dock förlorad 
vid vattenmättning. CBR-värdet är också starkt avhängigt av packningen.
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BILAQA 2,

FRYS-ToVaXLINGSFoRSoK (for provkroppar).

A. VACUUMMATTNING
1. Va q provkropparna fore vacuummattninq (på 0,1 q nar).-
2. Placera provet i exicator.

3. Fvll u p p  med vatten over provkropparna.

4. Starta vacuumpumpen och låt stå 1 timme vid 20 mmHa undertryck.
5. Proverna får stå 1 dyqn under vatten.

6. Vaq provkropparna efter mattmnq (på O.lq nar).

B. FRYS-TOFORSOKET
1. Mat med skoutmått provkropparnas ho.nd (på 0.1 mm nar).

2. Placera provkropparna i fryslådan och tack med våt sand
(Baskarp nr 6, 20% vattenkvot)

3. Mat provkropparnas hoodnivå i lådan (på 0=01 mm nar , med matklocka
4. Stall in kllmatskåpet på +21 till -23 grader C.

Ett fors ok omfattar 10 cykler.
En cykel omfattar 24 tim +21 qrader och 24 tim -23 grader C.

5. Efter avslutad f rvs-tövaxl m q  mats provkropparnas hojdnivå i lådan 
(på 0.01 mm nar)

C. UTVÄRDERING

1. Berakna vattenupptagning i vikt-% efter vattenlagring.
2. Berakna svallning i % av provkroppens h o .t d .
3. Bestam hållfasthet (trvchhå11f . , res 1 1lentmodul , draqhållfasthet el 

dyllkt)

4. Okul arbeslktninq
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BILAGA 3.

VXGöVERBYGGffADER E2TLIGT VÄGVERKETS ASVISHIffG BYA 84.

.01 Grusbitumenöverbyggnad, GBÖ

 ̂ . O i ö A  i-S

1. Bituminöst slitlager se kap 7
2» Ev bärlager av bitumenstabiliserat grus kap 7
3. Bärlager av krossat jord- eller bergmate

rial eller krossad masugnsslagg
kap 6

4a. Ev förstärkningslager av jord- eller berg
material eller masugnsslagg

kap 6

4b. Ev undre del av förstärkningslager utfört 
som materialskiljande lager

kap 6

5. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6
6. Underlag kap 4 

kap 5

Figur 1:05-1 GBÖ, principkonstruktion

.02 indränkt grusbitumenöverbyggnad, IBÖ

W i m å m

ib
F7/T

1. Bituminöst slitlager se kap 7
2. Ev bärlager av bitumenstabiliserat grus kap 7
3c Bärlager av indränkt makadam kap 7
4a. Ev förstärkningslager av jord- eller berg- kap 6

material eller masugnsslagg 
4b. Ev undre del av förstärkningslager utfört kap 6

som materialskiljande lager
5. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6
6. Underlag kap 4

kap 5

Figur 1:05-2 IBÖ, principkonstruktion



03 Bergbitumenöverbyggnad, BBÖ

3a

2

som matenalskiljande lager
4. Ev materialskiljande lager av fiberduk
5. Underlag

ende av ett eller flera bergkrosslager 
3b. Ev undre del av förstärkningslager utfört

1. Bituminöst slitlager
2. Ev bärlager av bitumenstabiliserat grus 
3a. Bitumenbundet förstärkningslager bestå

se kap 7 
kap 7 
kap 6

kap 6 
kap 4 
kap 5

kap 6

5
Figur 1:05-3 BBÖ, principkonstruktion

.04 Helt bitumenstabiliserad överbyggnad, HBÖ

HBÖ bör ej utföras på underlag av material D2 om terrassytan är normaldränerad och 
medelköldmängden överstiger 200 dygnsgrader. Om de hydrologiska förhållandena är 
sådana att endast små tjällyftningar förväntas kan dock HBÖ övervägas även vid större 
köldmängder.

HBÖ bör ej utföras på underlag av material E utan särskild utredning.

Underlag av material D med Halt (0,002/16) >15% bör normalt stabiliseras med kalk till 
minst 200 mm djup (se kap 4).

1. Bituminöst slitlager
2. Bärlager av bitumenstabiliserat grus
3. Underlag

se kap 7 
kap 7
kap 1:05.04.01 
samt kap 4

3

Figur 1:05-4 HBÖ, principkonstruktion

.04.01 Underlag



.05 Cementbitumenöverbyggnad, CBÖ

f t p l s i

1 1. Situminöst slitlager se kap 7

2 2» Ev bärlager av bitumenstabiliserat grus kap 7

3 3. Bärlager av cementstabiliserat grus kap B
4a. Ev förstärkningslager av jord- eller berg- 

material eller masugnsslagg
kap 6

4b. Ev undre del av förstärkningslager utfört 
som materialskiljande lager

kap 6

5. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6
6. Underlag kap 1:05.05.01

4a samt kap 4

?öo(
4b EÉsSä

Figur 1:05-5 CBÖ, principkonstruktion

.05.01 Underlag
CBÖ bör ej utföras på underlag av material D2 om terrassytan är normaldränerad och 
medeiköldmängden överstiger 400 dygnsgrader. Om de hydrologiska förhållandena är 
sådana att endast små tjällyftningar förväntas kan dock CBÖ övervägas även vid större 
köldmängder.

■ fl

.06 Grusöverbyggnad, GO

&•

3b
t ft 1

fo‘0;CS*rSfi-vOövoWJ
v«c  o <=»

1
2

3a

1. Grusslitlager se kap 6
2. Bärlager av krossat jord- eller bergmate

rial eller krossad masugnsslagg
kap 6

3a. Ev förstärkningslager av jord- eller berg- 
material eller masugnsslagg

kap 6

3b. Ev undre del av förstärkningslager utfört 
som materialskiljande lager

kap 6

4. Ev materialskiljande lager av fiberduk kap 6
5. Underlag kap 4 

kap 5

f/gu r 1:05-6 GÖ, principkonstruktion




