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ABSTRACT 

In this thesis, projects related to Environmental Geotechnics are included, "Drainage of 

redox-sensitive soils", "Block-stabilisation of organic soils, sulfide and peat soils" and 
"Characterisation of new road-construction materials". The aim of this thesis is to show the 
importance of Environmental/Geotechnical investigations, where both geotechnical and 

environmental aspects of soil, contaminated soil and soil additives are studied. 

The project "Drainage of redox-sensitive soils" shows how drainage problems in a redox-
sensitive soil can be assessed by measuring chemical characteristics of soil and ground water. 
The following conclusions are drawn from the results presented in this work: 
• In an iron-rich moraine soil, a drainage system can be protected from clogging by 

maintaining anaerobic conditions in the drainage water when the ground water level is high. 
Decomposable organic matter in the drainage gravel can maintain such conditions. 

• Maintained anaerobic soil conditions in a sulfide soil minimise soil acidification and 
production and dissolution of ferrous and sulfate compounds. Anaerobic conditions can be 
preserved by avoiding a lowering of the ground water level. Thereby, corrosion and 
clogging problems are minimised. Aerobic soil conditions, caused by excavation and/or 
drainage of a sulfide soil, lead to acidification and to increased concentrations of Fe3 +/Fe2 + 

and sulfate in ground- and drainage water. This lead to clogging caused by precipitation of 
ferric compounds, and corrosion of concrete, caused by acid and/or sulfate corrosion. 

The project "Block-stabilisation of organic soils", shows that block stabilisation, with 
stabilisers based on by-products, can be an alternative soil stabilisation method to excavation 
and drainage in sulfide and peat soils. Block-stabilisation can fu l f i l both geotechnical and 
environmental regulations. Based on the results presented in this thesis new standard methods 
have been suggested in order to control the homogeneity of a block-stabilised sulfide soil and 
peat soil. According to results presented here, stabilisation with Portland Cement, Portland 
Cement/air blast furnace slag (ABF-slag) and Portland Cement/Linz-Donawitz slag (LD-slag) 
all provide a satisfactory stabilisation effect. Portland Cement/ABF-slag gives a satisfying 
mechanical stability, without neglecting Swedish "Maximum Containment Level" regulations 
for sensitive soil use. The amount of leachable vanadium in LD-slag must be decreased before 

this material can be used in road constructions. 

In the project "Characterisation of new road-construction materials" guidelines for 
Environmental/Geotechnical investigations of new road-construction materials is initiated. 

Such materials may contain hazardous elements and/or compounds. In order to handle 
problems related to contamination, new materials have to be characterised from both 
environmental and geotechnical perspectives. The investigations showed that leaching tests 
are necessary in order to assess a new material from an environmental perspective. In order to 
assess the suitability of an additive, contents and leachability of regulated elements and 
compounds in additives and improved soil or construction materials should be assessed. 
Results should be compared with "Maximum Containment Levels" for soil and ground water. 
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SAMMANFATTNING 

I avhandlingen behandlas Miljögeotekniska problem som "dränering av redox-sensitiva 

jordar", "block- eller masstabilisering av sulfidjord och torvjord" och " undersökning av nya 

vägmateriar. Syftet med avhandlingen är att visa vikten av en miljögeoteknisk undersökning 
vid markarbeten, arbeten med förorenad jord och när nya jordförbättringsmedel används. 

Miljöproblem, kopplade t i l l dränering och/eller urgrävning av redox-sensitiva jordar, som 
järnhaltiga moräner och sulfidjordar, behandlas i denna avhandling. Utförda undersökningar 

visar att genom att bedöma jord- och grundvattenkemin hos jord- respektive 
grandvattenprover, kan dräneringsproblem, orsakade av igensättning och korrosion, förutses. 
• / järnrika moräner kan ett dräneringssystem skyddas från igensättning, orsakad av 

utfällning av jämhydroxider, genom att nedbrytbart organiskt material tillsätts 
dräneringsgruset som underlagrar ett dräneringsrör. Tack vare nedbrytning av organiskt 
material kan en anaerob miljö bibehållas i dräneringssystemet vid hög grundvattennivå. 
Detta motverkar oxidation och utfällning av ferrihydroxider i dräneringssystemet. 

• len sulfidjord är risken för försurning och urlakning av ferrojoner och sulfater liten vid 
anaeroba förhållanden. En anaerob miljö kan bibehållas genom att grandvattennivån inte 
sänks. Därmed kan igensättnings- och korrosionsproblem minimeras. Urgrävning och 
dränering av en sulfidjord leder t i l l försurning och att höga halter av Fe 3 +/Fe 2 + och sulfater 
frigörs till grand- och dräneringsvattnet. Detta leder t i l l igensättning orsakad genom 
utfällning av femföreningar och korrosion av betongmaterial orsakad av sulfat- och 

syraangrepp. 

Block- eller masstabilisering är en grandläggningsmetod som används i organiska jordar, där 
dränering och urgrävning bör undvikas. I denna avhandling behandlas stabilisering av 
sulfidjord och torvjord med Portlandcement, Portlandcement/Hyttsten och 
Portlandcement/Linz-Donawitz slagg (LD-slagg). För kontroll av homogenitet hos 
stabiliserade fältprover från sulfidjord och torvjord har kontrollmetoder, för respektive jord, 
tagits fram och föreslagits. Resultaten visar att stabilisering med Portlandcement och 
hyttstenbaserade tillsatsmedel fungerar tillfredsställande, utan att de stabiliserade materialens 
halter av reglerade element/föreningar överskrider Svenska riktvärden för känslig 
markanvändning. Portlandcement/LD-slagg ger bra stabiliseringsresultat men LD-slagg 
innehåller höga halter av lakbart V. LD-slagg kan inte rekommenderas utan att dess lakbara 

V-halt minskas. 

Geotekniska egenskaper hos ett jord- eller vägmaterial kan förbättras genom tillsättning av 
lämpligt tillsatsmedel. Ett tillsatsmedel kan i vissa fall innehålla förhöjda halter av 
miljöfarliga ämnen. För att undvika utsläpp etc. av eventuella föroreningar t i l l naturen, bör 
därför en miljögeoteknisk undersökning utföras. I denna bör tillsatsmedlets och den färdiga 
"produktens" innehåll och lakbarhet av miljöfarliga ämnen kontrolleras. Dessa halter jämförs 
sedan med befintliga riktvärden för jord och grandvatten för att slutligen bedömas ur 

miljösynpunkt. 
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CHAPTER 1 1 

1 Introduction 
1.1 Background 

Combined geotechnical and environmental investigations, in this thesis called 

Environmental/Geotechnical investigation, are under constant development. The interest in, 

and importance of Environmental Geotechnics, began during the 1970s, mostly due to waste 

management of landfill related problems, Daniel (1993). Due to increasing environmental 

awareness, regulatory guidelines for land, surface- and ground water contamination were 

prepared by environmental protection agencies. These regulatory guidelines have increased 

the importance of risk assessment in work done in environmentally sensitive soils, e.g. surface 

and ground water protection areas. The difference between a traditional geotechnical 

investigation and an Environmental/Geotechnical investigation is that the former is conducted 

in order to assess the soil's mechanical parameters, while the later includes both mechanical 

and environmental aspects. Polluted site investigations, assessment of soil improving 

additives, etc., are typical issues when an Environmental/Geotechnical investigation is 

necessary. In this thesis, the following subjects, related to Environmental/Geotechnical 

investigations, are included: 

(1) Effects of excavation and drainage in redox-sensitive soils. 

(2) Stabilisation of peat and sulfide soils with stabilisers based on industrial by-products. 

(3) Characterisation of chemicals and by-products used in road construction. 

(1) Clogging of drainage systems in redox-sensitive soils such as moraine and sulfide soils is 

a common problem. Fluctuation of ground water levels in moraine soils leads to increased 

dissolution of iron into the pore water and precipitation of ferric compounds in drainage 

systems, Måcsik (1994) and Papers G - 1 . Natural processes, like land uplift, contribute 

to aeration of an anaerobic sulfide soil profile. This leads to acidification, Wiklander et al. 

(1949) and (1950A and 1950B), and a release of dissolved iron and sulfate compounds, 

Måcsik (1994). Ferric compounds precipitate, and contribute to clogging of drainage 

systems. Low pH and high sulfate content contribute to the corrosion of concrete. This 

process can be speeded up by man-made drainage. Due to new roads and railroads (e.g. 

Bothniabanan) across sulfide soil areas, this soil type will , in a worst case scenario, 

contribute to increased acidification of surface and ground water, and increased clogging 

of drinking water systems and drainage systems. Environmental/Geotechnical 

investigations should be performed in redox-sensitive soil areas, in order to assess 

environmental problems related to excavation and drainage. 

(2) Stabilisation of peat and sulfide soils with stabilisers based on industrial by-products is an 

alternative method to excavation/replacement and drainage/consolidation. In sulfide soil 

areas, excavation/replacement and drainage/consolidation contribute to aeration of 

anaerobic soils. Aeration, as mentioned earlier, leads to environmental problems in sulfide 

soils. In peat-lands, vegetation and biological activity are adapted to wet conditions. 

Drainage of peat-land will therefore affect biological and environmental processes 

negatively. 
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Stabilisation contributes to an increased strength of the soil due to cementation processes, 

without draining the soil, Papers B, D & F. The risk of drainage in stabilised organic soils 

is low. Stabilised sulfide soils have about the same permeability as an untreated sulfide 

soil, Macsik (1999A). The ground water of a stabilised sulfide soil and its surroundings are 

therefore not affected by aeration. In peat-lands, stabilised peat has a lower permeability 

than unstabilised peat. The results presented in this thesis indicate that drainage can be 

excluded through stabilised organic soils. However, stabilisation of organic soils is still at 

the development stage. New standards for laboratory and field work are needed. 

Assessment of quality and long term chemical and mechanical stability of stabilised 

organic soils must be further investigated. In this project, different by-products from the 

steel industry, as well as Portland Cement, were used as stabilisers. Utilisation of by

products as stabilisers is based on Environmental/Geotechnical investigations. In these, 

improvements of the stabilised soil's mechanical stability, its total content of regulated 

elements and leachability of these elements are investigated. Contents and leachability of 

regulated elements are compared with environmental regulations in soil and water 

environments, in order to assess the suitability of the by-product. 

(3) Soil improving additives can contain hazardous elements, e.g. the earth-road stabiliser 

Consolid, containing volatile organic compounds such as benzene, toluene, etc. In order to 

avoid environmental problems due to pollution, laboratory investigations of contents and 

leachability of regulated elements and compounds are important, Papers A — F and J . 
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2 Scope and layout of the thesis 

The main objective of this thesis was to show the importance of the soil environment in 

traditional geotechnical investigations. This thesis consists of work on: 

(1) Effects of excavation and drainage of redox-sensitive soils; drainage problems in sulfide 

soils were published as a Licentiate thesis in 1994. Further work on drainage problems in 

sulfide and moraine soils was conducted during 1994 to 1997. 

(2) Stabilisation of sulfide and peat soils with stabilisers based on by-products. Mechanical 

stability, containment and leachability of regulated elements was investigated. New 

control tests of the quality of in situ stabilisation have been suggested. This work has 

been conducted since 1995. 

(3) Characterisation of chemicals and by-products used in road construction. 

Environmental/Geotechnical investigations have been performed on new road materials 

since 1998. 

This thesis consists of an introduction (in seven chapters), four papers, four branch papers 

(Swedish) and two research reports (Swedish). The introduction gives some new aspects of 

the drainage of redox-sensitive soils and stabilisation of organic soils. Chapters 1 and 3 give a 

review of the concept of Environmental/Geotechnical engineering. These chapters are partly 

based on a compendium in "Miljögeoteknik", Macsik et al. (1998B). Chapter 4 gives a new 

approach to the problems related to drainage of redox-sensitive soils, such as moraine and 

sulfide soils. In Chapter 5, new results and ideas are discussed concerning: 

• leachability of vanadium, from stabilised samples and from by-products 

• verification of the amount of a stabiliser in situ in sulfide soils 

• verification of the amount of stabiliser in situ in peat 

In Chapters 6 and 7 conclusions are drawn and future investigations are suggested. 

In papers A to C and E, stabilisation of sulfide soils is discussed. Mechanical stability and 

leachability of vanadium and chromium are described. Papers D and F describe laboratory 

and field investigations of stabilised peat. In order to verify the efficiency of field 

stabilisation, a laboratory standard is introduced. Papers G, H and I discuss drainage problems 

in redox-sensitive soils. In the last paper (J), different soil improving additives and a road 

construction material are investigated. 

This thesis is based on the following publications: 

Papers A - D and Branch-papers E and F: 

A Macsik, J., Jacobsson A. and Pousette K. 1996A. Stabilisation of sulfide soil. XU 

Nordic Geotechnical Conference, Interplay between Geotechnics and 

Environment. Reykjavik, Iceland: Icelandic Geotechnical Society, p. 595 - 606. 
B Macsik, J. and Jacobsson A. 1997°. Leachability of V and Cr from LD-

slag/Portland Cement stabilised Sulphide soil. Waste Management. 16(8): p. 

699 - 709. 
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C Macsik, J., Pousette K. and Jacobsson A. 1998A. Stabilisation of a Sulfide soil, a 

Geotechnical and Environmental Investigation. JU International Symposium of 

Strucmres, Geotechnics and Materials of Constructions. Santa Clara, Cuba. 

D Macsik, J., Pousette K. and Jacobsson A. 1997A. Stabilisation of peat soils with 

Air Furnace Blast Slag and Portland Cement. The Thirteenth International 

Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA, 

U.S.A.: The Journal of Solid Waste Technology and Management, p. 2D (1 - 8). 

E Macsik, J., Pousette K. and Jacobsson A. 1995A. Stabilisering av sulfidjord. 

Väg- och vattenbyggaren. 5: p. 39 - 41. 
F Måcsik, J., Pousette K. and Jacobsson A. 1999B. Masstabilisering av torv med 

slaggprodukt - erfarenheter från laboratorie- och fältstudier, Bygg & Teknik, p. 

30 - 32. 

These papers are also available as research reports: 

Jacobsson, A., Macsik J. and Pousette P. 1995. Stabilisering av Sulfidjord. Avd. för 

Geoteknik, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Luleå. 1995:34. 

Forskningsrapport. 1995:34 

Måcsik, J., Pousette K. and Jacobsson A. 1997B. Uppföljning av blockstabiliserad vägsträcka 

i Råneå. Avd. för Geoteknik, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i 

Luleå. 13. Teknisk Rapport. 1997:13 

Måcsik, J., Pousette K. and Jacobsson A., Westerberg B. 1999A. Stabilisering av sulfidhaltig 

jord vid Station Södra Sunderbyn - en laboratoriestudie. Avd. för Geoteknik, Inst. för 

Väg- och Vattenbyggnad, Luleå Tekniska Universitet. Forskningsrapport. 

Pousette, K., Jacobsson A. and Måcsik J. 1996A. Stabilisering av sulfidjord - Etapp 2. Avd. 

för Geoteknik, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Luleå. 

Forskningsrapport. 1996:15 

Pousette, K., Måcsik J. and Jacobsson A. 1996B. Stabilisering av torv. Avd. för Geoteknik, 

Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Luleå. Luleå. Teknisk Rapport. 

1996:13 

Pousette, K., Måcsik J. and Jacobsson A. 1998. Stabilisering av torv -Fältförsök och 

laboratoriestudier. Avd. för Geoteknik, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Luleå Tekniska 

Universitet. Luleå. Forskningsrapport. 1999 

Branch-papers F to H, drainage of redox-sensitive soils: 

G Måcsik, J. and Jacobsson A. 1995B. Risken för Betongkorrosion (Vittring) i 

Sulfidjord. Betong, Svenska Betongföreningen Tidskrift. 2: p. 10 -12. 

H Jacobsson A. and Måcsik J. 1997. Dränering av järnrik jord. VA-tidskriften 

Cirkulation. 5: p. 12 -15. 

I Måcsik, J. 1996B. Dräneringsteknik ijämhaltig jord. Avd. för Geoteknik, Inst. 

för Väg- och Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Luleå. Forskningsrapport. 

TULA 1996:21 
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Paper J consists of four reports. Geotechnical and environmental investigations: 

J Macsik, J. 1999c. Miljögeoteknisk undersökning av nya vägmaterial: 

• Ytstabilisering med Consolid 

• Ytstabilisering av en vägsträcka vid Karungi med hjälp av EMC-500 

• Ytstabilisering av en vägsträcka vid Vistträsk med hjälp av EMC-500 

• Lakningsegenskaper hos Hyttsten och LD-slag 

Avd. för Geoteknik, Inst. för Väg- och Vattenbyggnad, Luleå Tekniska 

Universitet. Luleå. Forskningsrapport. 1999:XX 
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3 Environmental Geotechnics 
3.1 In general 

Human activities frequently influence the environment in a negative way, which often leads to 

pollution of ground water and soil. An interdisciplinary approach is necessary in order to 

remediate or to avoid contamination of a soil or ground water. Leaching tanks containing oils 

and chemicals, old industrial-landfill sites or just the involvement of chemicals for soil 

improvement in road construction, are cases where a geotechnical and chemical know-how is 

requested. Environmental/Geotechnical investigation of a contaminated site sets requirements 

on those who conduct a site investigation. To establish the extent of contamination and 

remediate the problem, knowledge of soil and contaminant characteristics is essential. 

Environmental Geotechnics is based on an interdisciplinary approach and can be divided into 

three parts, Macsik (1998B): 

(1) soil related, including pore and ground water 

(2) contaminant or waste related, and 

(3) contaminated-soil related, including pore and ground water. 

Al l three parts are of equal interest and must be investigated properly in order to characterize 

a polluted site, Macsik et al. (1998B). Characterisation of soil conditions like permeability, 

adsorption capacity, water content, organic content, pH, Eh, conductivity, etc., are of great 

importance. Soil characterisation is based on geotechnical engineering, soil chemistry, 

engineering geology, geology, geohydrology, etc., Figure 1. The contaminant or waste must 

be characterised according to its solubility in water, volatility, toxicity, bioavailability, etc., 

Figure 1. The contaminated soil must be characterised as well, according to site and 

contaminant conditions. Samples of the contaminated soil and ground water must be taken in 

order to verify how the contaminant is present in the soil environment, how it can migrate, 

etc. 

3.2 Risk assessment 
3.2.1 In general 

A contaminated soil presents a risk to human health and to the environment. Risk 

identification of a contaminant in a soil is both contaminant and site specific. A contaminated 

soil can, through leaching, adsorption, precipitation, and microbiological activity undergo 

change with respect to the contaminants content, mobility, toxicity, etc., Macsik (1998B). Soil 

parameters like degree of water samration, permeability, content of organic matter, 

granulometric distribution and depth of soil layers play an important role in contaminant 

transport. Remediation of contaminated sites takes place in order to reduce/minimise risk to 

humans and to environment. After remediation, quantity, mobility, toxicity, etc., of the 

contaminant left in the soil must satisfy certain regulatory requirements. Risk assessment of a 

contaminated site helps to identify the following, Loehr (1993): 

- degree of surveillance that is needed in order to minimise risks to humans and to the 

environment 
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Geology J 
Soil Chemistry / 
Engineering Geology I 
Geotechnical Engineering' 
Geohydrology 

Contaminant or 
waste characterisation 

- solubility 
- volatility 
- toxicity 
- bioavailability, etc. 

Envirorimental/Geotechriical investigation 

Risk Assessment 

- degree of surveillance required 

- remediation goals 

- type of treatment  

Figure 1. Risk assessment of a contaminated site, after Måcsik etal. (1998s). 

- the remediation goals that should be achieved in order to minimise relative risk from the 

site 

- the type of treatment that might accomplish the desired remediation. 

An Environmental/Geotechnical investigation is an important part of Risk assessment, Figure 

1. Risk assessment of a contaminated site consists of Hazard identification, Exposure 

assessment, Toxicity assessment and Risk characterisation, Loehr (1993): 

• Hazard identification. Determine the relative risks resulting from the contaminant at a 

site. 

• Exposure assessment. Determine possible exposure pathways such as air, ground water, 

surface water, crops, etc. Contaminant and soil must be characterised in order to evaluate 

the exposure risks to human and the environment. For example, a soil, contaminated by a 

volatile organic compound (VOC), can release VOC through pore gas and into buildings. 

Organic matter in the soil can adsorb both dissolved and volatilised components, and 

thereby retard transportation and exposure risk. 

• Toxicity assessment and Risk characterisation. For hazardous compounds in soil and 

ground water, Maximum Containment Levels (MCL) are developed. Health effects on 

humans, threshold effects, lifetime cancer risks for carcinogens, etc., were used in order to 

set Maximum Containment Levels for hazardous compounds, Naturvårdsverket (4639). 

Background levels can be used for comparison when MCL regulation is not available. 
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Figure 2. A schematic diagram of different pathways for a soil contaminant, modified after 

Grasso (1993). 

In order to choose an appropriate remediation method, exposure pathways must be identified, 

points 1 - 4 in Figure 2. For example, the remediation method air sparging is appropriate for 

a volatile contaminant in a porous soil, with low water and organic contents. This remediation 

method utilises the volatility of the contaminant and the soil conditions, pathway (3) in Figure 

2. In the case of a metal contaminant in a soil, the solubility of the metal can be minimised 

through an adjustment of soil/ground water pH. This can be done through a remediation 

method called stabilisation/solidification, pathway (4). 

3.2.2 Risk assessment of soil improvement additives 

Different materials and additives are used in order to improve a soil's geotechnical properties, 

e.g. increase bearing capacity, decrease frost susceptibility, etc. The geotechnical aspects of 

these improvements are often well investigated, but environmental aspects of the 

improvements are seldom checked. Long term resistance and degradation of mechanical 

stability due to leaching, freezing-thawing, etc., are important aspects. Used additives can 

contain regulated elements, especially as some of these additives are by-products from the 

industry, Papers B, C, D and J . Before an additive is used in a full-scale operation, it should 

be tested in the laboratory, regarding content and leachability of regulated elements as well as 

according to geotechnical properties. High leachability of regulated elements, such as some 

heavy metals, organic compounds, etc., from a soil can cause surface- and/or ground water 
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contamination, when natural background values and Maximum Containment Levels are 

exceeded. 

3.3 Regulations and Maximum Containment Levels ( M C L ) 

Guideline values for regulated elements have been developed in order to evaluate the extent 

of a contaminant in a soil or ground water environment, and to set remediation goals at a 

contaminated site. The degree of contamination of soil or ground water is assessed from 

national Maximum Containment Levels (MCL) and/or background values. A Swedish MCL 

regulation for ground water contamination is pending. The lack of a finalised Swedish MCL 

regulation for ground water is unfortunate, as leachability of a contaminant is an important 

pollution factor. In this thesis, international MCL regulations, drinking water standards and 

background values are used. For contaminated soils, the Swedish Environmental Protection 

Agency (Namrvårdsverket, Report 4638 and 4639) has designed a Maximum Containment 

Level regulation. The following three MCL regulations have been identified: 

- soil with sensitive use (KM), with the lowest allowable contents, 

- soil with less sensitive use with ground water protection (MKM GV), 

- soil with less sensitive use without ground water protection (MKM), with the highest 

allowable contaminant levels. 

These Swedish MCL regulations are based on: 

• models for human health risk, e.g. direct intake of soil and ground water, dermal uptake, 

inhalation, etc; 

• models for environmental risk, e.g. ecotoxicological effects in soils and in aquatic 

environments. 

A polluted soil can be a source of contamination for a ground water. However, a heavily 

contaminated soil presents a limited exposure risk, i f the contaminant is neither soluble nor 

volatile. Soil and ground water sampling and analyses, background values, drinking water 

standards and MCL regulations for soil and ground water are essential to evaluate the degree 

of contamination of a site. Laboratory leaching tests, conducted on a contaminated soil, are an 

important instrument to evaluate the hazards of a contaminant. 

3.4 Leaching tests 

The degree of contamination of a soil environment is described by the soil's content and 

leachability of regulated elements. Leaching tests are required in order to assess the risks to an 

aquatic environment. The concentration of a contaminant in a leachate will not only depend 

on the total content of a contaminant in a soil, and on the solubility of the contaminant, but 

also on the experimental parameters used during leaching, Perket (1981) and Paper B. 

Leachability in a laboratory test depends on (1) the chemical and material characteristics of 

the contaminated soil material and (2) the leaching method used. As described in this thesis, 
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only one leaching method will give an inadequate description of the leachability of a soil 

contaminant. Different leaching methods using distilled water as well as solutions having 

different pH and/or Eh conditions are therefore recommended in order to describe the 

leachability of a soil contaminant. Leaching parameters that differ between a laboratory 

leaching test and in situ leaching are: 

• contact surface between the particles and the extractant 

• sample agitation under laboratory tests 

• liquid to solid ratio, L/S 

• separation of leachate from solid 

• leaching time and temperature 

• chemical composition, pH and Eh of the extractant. 

The following conclusions are based on results from laboratory investigations performed in 

this work: Assume that a soil is contaminated with a pollutant, and that this pollutant is 

soluble under acidic conditions. When distilled water is used as extractant, analyses show that 

the leachate has a certain content and concentration of regulated elements. I f the leaching test 

is conducted with an acid solution, instead of distilled water, the concentration of regulated 

elements in the leachate will be higher. Using different redox-conditions, when leaching a 

redox-sensitive soil, will give a similar result. The leachability of redox-sensitive elements 

depends on the redox conditions during the leaching test, Paper B. 

In a laboratory test, it is impossible to exactly reproduce leaching processes taking place in 

situ in a soil. A variety of laboratory-leaching tests can, however, give important information 

about leaching under specific conditions, like Eh, pH, different temperatures, etc., Papers B 
and J . The problem is how to interpret leaching processes that take place in situ from 

laboratory tests. The conditions governing a leaching process in situ in a soil are site specific. 

Before a leaching test is performed, pH and Eh of the in situ soil environment and ground 

water should be investigated, in order to set up and to evaluate laboratory-leaching 

investigations. Parameters like permeability of a soil, hydraulic gradient, soil- and ground 

water chemistry and solubility of a contaminant will govern the leachability of the 

contaminant in the soil environment. Laboratory tests should therefore mimic in situ 

conditions. 

A schematic relationship between laboratory and in situ leaching, based on results from 

laboratory and field tests performed in this work, can be exemplified by the following: 

A soil is polluted. The total content of the contaminant present in the soil is determined, 

with the exception of elements entrapped in soil particles. The total content is therefore the 

sum of e.g. adsorbed and precipitated contaminants in the soil. 

Assume that the leaching efficiency (LE) of the contaminated soil sample, using specific 

leaching parameters, is high, (A) in Figure 3. The LE of a leaching test is expressed as the 

amount of the contaminant leached out from a sample during the leaching test divided by 

the total content of the contaminant present in the soil. In order to decrease LE, the 
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contaminant is immobilised through a remediation method, called 

stabilisation/solidification (S/S). After immobilisation, the sample has a lower LE when the 

same leaching parameters are used, (B) in Figure 3. The conclusion, drawn from these 

results, is that stabilisation wil l decrease the leachability of this specific contaminant. 

However, leaching processes under field conditions have different leaching parameters and 

therefore will give different LE-results, (C and D) in Figure 3, Paper D. Several chemical, 

physical and biological variables differ between laboratory and field conditions. Therefore, 

it is difficult to estimate the leaching conditions in sim in a soil from the laboratory work. 

In laboratory tests, the contact surface between particles and extractant is high, the sample 

is agitated, etc. In situ, the contact surface between particles and ground water is different 

compared to laboratory conditions. Typically, a laboratory-leaching test has a higher LE 

than field conditions, Figure 3. The main advantage of a laboratory test is that it takes a 

short time, and it can show leachability of regulated elements and compounds under 

different environmental conditions. A laboratory investigation, though standards are used, 

should always mimic field conditions. 

100-r 

24 h 72 h 1 week 1 month 1 year 10 years 

Figure 3. Schematic diagram of the relationship between laboratory and in situ leaching 

efficiencies. Leachability is described as Leaching Efficiency [%]. 

Field conditions can change in the long-term. These changes are often difficult to interpret. In 

order to take different conditions into consideration, different leaching tests are 

recommended, where the effect of acidification, reduction, etc., can be smdied, Paper B. A 

material's potential as contaminant can be estimated based on the following, Paper B: 
• the total amount of leachable compounds, Total constituent analyses (TCA). 

• initial leachability in distilled water (batch or column test). 

• leachability at different pH and Eh conditions (batch or column test). 

However, the results obtained from a leaching test should be taken only as an estimate of a 

potentially leachable material. 
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3.5 Ground water investigations 

Ground water data give a picture of the state of subsurface water and the soil environment. 

The chemistry of groundwater samples provides information about current leaching 

conditions in situ in the contaminated soil, Macsik (1994). It is important not to disturb the 

chemistry of a sample during sampling, transport, etc., as this can influence the results of e.g. 

metal determinations. As stated by Biegen et al. (1988), most ground water sampling devices 

require a purging action of large quantities of pore water from a well, prior to sampling. 

Through purging an open ground water device, air can enter the ground water zone. Aeration 

of a redox-sensitive environment will not only change the Eh and pH of the pore water, but 

also the surroundings of a ground water device. Due to oxidation, precipitation, dissolution, 

etc., the content and containment of dissolved metals in the pore water can change. A ground 

water sample from an open ground water device reveals very little of the real Eh and pH of a 

soil, and thereby even of the degree of pollution of the ground water. The formation of e.g. 

iron-hydroxide in an open ground water system, due to oxidation of Fe 2 + (aq), lowers the 

content of dissolved iron in the water as well. Iron hydroxide can adsorb heavy metals, which 

can lower the their concentrations in the water. Samples from an open ground water device 

will therefore give inaccurate information on the contents of redox-sensitive elements in the 

ground water. 

In order to avoid an unwanted aeration of soil and ground water around a ground water 

device, a closed ground water monitoring system is advisable. Results from measurements of 

Eh and pH in a ground water sample, collected from a closed system, correspond with the in 

situ environment in a soil, Macsik (1994) and Paper I. Precipitation, dissolution, adsorption, 

etc., due to aeration wil l be minimised. 
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4 Soil environment in redox-sensitive iron r ich soils 
4.1 In general 

The soil environment of a contaminated site is of importance, as pollutant transport, exposure 

pathways, etc., partly depend on soil conditions. However, the soil environment should not 

just be an issue during an investigation of a contaminated site. Excavation, drainage, lowered 

ground water level, etc., can alter the soil environment as well. In a redox-sensitive soil, this 

can lead to clogging of drainage systems, corrosion of concrete and steel constmctions, etc. 

Reduction in performing capacity of drainage systems, constructions, buildings etc. are 

typical problems coupled with redox-sensitive soils, such as iron rich moraines, sulfide and 

pyrite containing soils, Macsik (1994), Papers G, H and I. An environmental investigation 

and a risk assessment should always take place when working with redox-sensitive and iron 

rich soils. 

4.2 Drainage of iron rich moraine soil 

The main objective with a drainage system is to hold the ground water level below a certain 

level. How a lowered ground water level alters the soil environment is seldom investigated. In 

redox-sensitive soils, this can lead to increased leachability of redox-sensitive components, 

e.g. iron, manganese, sulfate, etc., from the soil. Clogging of a drainage system in a moraine 

soil is not a problem when the soil conditions are aerobic, Paper I. At high redox potential, 

pore water contains small amounts of dissolved iron, Paper I. However, after snow melting 

or rainy periods, when the soil is water saturated, degradation of organic matter will reduce 

both Eh and pH of the percolating pore water. Precipitated iron compounds in the soil 

dissolve, which allows iron transportation into the drainage system. It is seldom adapted to 

function in this altered soil environment. The redox potential (Eh) of a water-saturated soil is 

lower than in a drainage system. Due to aeration, precipitation of ferric iron, as hydroxides, 

will take place in the drainage system. As the solubility of iron compounds is Eh and pH 

dependent, Paper I, one way to avoid precipitation and clogging of a drainage system is not 

to disturb the environment of the ground water when it enters a drainage system. In order to 

prevent precipitation and clogging, organic matter (tree chips), can be mixed into the drainage 

gravel underlining the drainage system, Paper I. Degradation of the organic matter helps to 

maintain a low redox potential in the drainage water. An investigation, Paper I, showed that 

drainage water, in a drainage system with organic matter, has low redox potential (Eh) and 

comparatively high dissolved iron content. The drainage water can maintain its low Eh and 

dissolved iron can be transported out of the drainage system. 

4.3 Drainage of sulfide soils 
4.3.1 Sulfide soil conditions 

In the coastal regions of Northern Sweden, sulfide soil is frequent. It was formed during the 

Litorina period (after 8000 years B.P.), Georgala, (1980). Sulfide soil has in most cases been 
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avoided in the planing stage of buildings, roads, etc., due to low bearing capacity and to 

environmental problems connected with excavation, drainage, etc. However, this soil type has 

since the early sixties, caused problems due to clogging of drainage systems. Clogging is 

caused by precipitation of ferric compounds. Excavation and dumping of sulfide soils can also 

lead to environmental problems. The surroundings of an excavated site are oxidised and the 

dumping site is often sterile, because of acid conditions, etc. In the near future, road and 

railroad constructions (e.g. Bothniabanan) wil l , in some parts, cross this soil type. In order to 

avoid excavation and drainage of a sulfide soil, column and block-stabilisation can be a 

preferable soil stabilisation method. However, stabilisation of a sulfide soil is not an easy 

task. Organic, iron and sulfur contents, the redox-sensitivity of this soil type and how it 

affects the strengthening of the soil, is not completely investigated (understood). In this 

project, the dynamic changes of redox environment from anaerobic to aerobic and vice versa 

in sulfide soils are followed up. Redox measurements were performed with a Pt electrode 

with Ag/AgCl reference system. More detailed information on the analyses and measurements 

can be found in earlier work, Macsik (1994). 

Under natural conditions, a saturated sulfide soil is anaerobic, with a pH about 7 - 8 , Macsik 

(1994). Sulfide soil contains large amounts of iron and sulfur, and is rich in organic matter. It 

is redox-sensitive and can release large quantities of ferrous iron and sulfide/sulfate when the 

redox-environment of the soil changes from anaerobic to aerobic or vice versa, Macsik 

(1994). The process of land uplift, which is almost 9 mm per year along the coastland of 

Northern Sweden, contributes to a lowered ground water level. A decrease of the water 

saturation of a sulfide soil leads to aerobic soil conditions, an extension of the oxidised crust 

and acidification of subsurface- and surface water, Rydgård (1985) and Renberg (1993). 

Sulfur [mg/kg] Iron [mg/kg] Degree of saturation [%] 

Figure 4. Sulfur and iron contents and water saturation in two typical Swedish sulfide 

soils, Macsik (1994). Sulfur and iron contents were measured in mg/kg dry solid. 

In an anaerobic zone, iron and sulfate are reduced and precipitated as e.g. FeS, Fe(OH)2. 

Anaerobic conditions wil l become aerobic when the ground water table is lowered, due to 

land uplift or drainage. The soil crust above the ground water table will partly dry out. The 
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oxygen content of the remaining pore water and pore gas in the soil increases. A gradual 

change from anaerobic to aerobic conditions in the soil environment leads to a dissociation of 

FeS, followed by an oxidation of sulfide to sulfate. As the redox of the soil increases even 

more, due to aeration, even Fe 2 + wi l l be oxidised. The oxidised product, ferric iron, has a 

lower solubility than ferrous iron and precipitates as the hydroxide. Aeration of an anaerobic 

zone, due to land uplift is slow, compared with what takes place during drainage of a sulfide 

soil. An installed drainage system in a sulfide soil area, can lower the ground water level 

within a few months, Macsik (1994). Reduced iron and sulfur are oxidised and precipitated in 

the soil. The next time the soil becomes water saturated, e. g. after a heavy rainfall, 

percolating water will "flush" out dissolved sulfate and iron. As precipitated sulfate is more 

easily dissolved than precipitated ferric iron, depletion of sulfur compounds from the oxidised 

zone is greater than that of iron, Figure 4. After several years of cyclic changes in the redox-

environment of a sulfide soil, up to 50 weight % of the iron content and up to 90 weight % of 

the sulfur content of the soil can be lost, Macsik (1994), Figure 4. In this process, up to 20 g 

iron and up to 10 g of sulfur can be lost/leached out from 1 kg of sulfide soil, Macsik (1994). 

This results in iron precipitation, high sulfate content and low pH in surface and drainage 

water coming from an aerated sulfide soil area. 

Oxidising conditions, which usually dominate in a drainage system, lead to precipitation of 

ferric-hydroxides, which can cause clogging, Macsik, (1994). High concentrations of sulfate 

combined with low pH can cause corrosion of concrete constructions, von Hoist et al. (1972). 

4.3.2 Drainage water from sulfide soils 

Depending on the redox-environment of the soil, drainage water from a sulfide soil has 

specific Eh, pH, and contents of ferrous/ferric iron and sulfide/sulfate. The following three 

redox conditions have been identified, Macsik (1994) and Paper G, with specific drainage 

water characteristics: 

• Anaerobic conditions 

• Aerated anaerobic conditions and 

• Aerobic conditions 

Anaerobic conditions 

Under anaerobic conditions, the amount of soluble iron and sulfur compounds is low. The 

content of iron is < 30 mg/l and the content of sulfide measured in sulfate equivalent is < 10 

mg/l. Anaerobic conditions are verified by low Eh, < -100 mV and pH > 6, Figure 5. Aeration 

of extracted pore water samples results in an increase in Eh, up to 200 mV, and an increase in 

pH to 7 - 9. Although ferrous iron is oxidised, no precipitation of ferric compounds could be 

detected in pore water extracted from anaerobic sulfide soils, Macsik (1994) and Paper G. 

This is a result of Fe 2 + being bound to organic material as Fe2+-chelates, Theis et al. (1974). 

During aeration, Fe2+-chelates oxidise to Fe3+-chelates. However, Fe3+-chelates precipitate 

less easily than Fe3+(aq). 
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Figure 5. Eh- pH environment of anaerobic (A) and aerobic (B) sulfide soils, Macsik 
(1994). 

Aerated anaerobic conditions 

A lowered ground water level in a sulfide soil increases the redox potential of the soil, even 

below the new ground water level. The contents of dissolved sulfur and iron in the pore water 

increase, mostly due to leaching from the soil above the ground water table. The water 

contains between 10 and 100 mg/l sulfide, measured in sulfate equivalent, and < 30 mg/l 

ferrous iron. The redox potential in the pore water is still < -100 mV and its pH is > 6. When 

this extracted pore water sample is aerated, Eh and pH will change in the same way as in pore 

water samples from unaltered anaerobic sulfide soils, Macsik (1994) and Paper G. The 

amount of precipitated ferric compounds in the water samples are minimal after aeration. 

Aerobic conditions 

A sulfide soil becomes more and more oxidised above a lowered ground water table. Pockets 

of the soil will preserve anaerobic conditions for a longer time, but around root systems and 

cracks the oxidation will progress. The remaining pore water contains increasing amounts of 

sulfate and ferrous and ferric compounds. The sulfate content of the pore water is > 100 mg/l 

and the content of iron in the solution is > 20 mg/l. Sulfate contents up to 1000 mg/l and iron 

contents up to 300 mg/l in the pore water are common in aerated sulfide soils. The redox 

potential in such pore water samples is between -100 mV and + 500 mV, and the pH values 

are between 2.5 and 6, Figure 5. Near anaerobic conditions are characterised by Eh between 

-100 mV and +100 mV, and pH between 5.8 and 6. In well-aerated soils, Eh is higher than + 

300 mV and the pH is less than 4, Macsik (1994) and Paper G. When an extracted pore water 
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sample is aerated, Eh increases and pH decreases while ferric compounds precipitate. In this 

mixture of anaerobic and aerobic environments, pyrite formation is possible^ Berner (1983). 

4.3.3 Field investigation of a sulfide soil 

Site description 

A B AT-ground water monitoring system was installed at different levels in order to see the 

effects of seasonal changes of the ground water level on the chemistry of a ground water close 

to a sewage pipe. The collecting of measured results was performed at 2 m, 2,5 m, 3 m and 

3,5 m below the ground surface, and within 2 m from the centre of the sewage pipe. The test 

site was followed up during a period of four year, Macsik (1994). Eh and pH of extracted 

water samples were measured before the samples were aerated. In some cases, this was not 

possible due to accidental aeration during transportation. Extracted water samples were 

oxidised before iron and sulfur contents were measured, and the total sulfur content was 

measured in sulfate equivalent. 

Redox (Eh) and pH measurements 

The investigation showed that the fluctuation of the ground water level affected the upper soil 

zone, while the deeper parts of the soil profile were not affected to the same degree. The 

ground water level was lowered directly after the installation of the sewage pipe. The soil at 2 

m and the drainage gravel at 2,5 m were influenced by aeration, and soil conditions became 

aerobic. This aeration increased the Eh and decreased the pH of the ground water; arrow 1 in 

Figure 6 a) and b). Due to an elevation of the ground water level, the soil conditions became 

anaerobic. This change is indicated by the change of Eh and pH as shown in Figure 6a) and b) 

arrow 2. During the last year of the investigation, a drainage-ditch was installed in the vicinity 

of the site. The ground water level dropped as a result of this and the environment of the soil 

at 2 m became aerated. Eh and pH increased and decreased again respectively, as shown in 

Figure 6a), arrow 3. The conditions of the drainage gravel were not affected, Figure 6b), when 

the last measurements were taken. The Eh and pH of the soil at depth > 3 m were not affected 

o 2m • 2,5 m 

PH 
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Figure 6. Eh and pH changes of the in situ sulfide soil, induced by the fluctuation of 

the ground water level, during a four-year period, a) at 2 m, b) 2,5 m and c) 

>3m below the ground surface. 
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by the fluctuation of the ground water level, Figure 6c). Eh and pH measurements with Eh > 0 

mV and pH > 6 indicate an accidental aeration (e.g. due to aeration during transport) of 

anaerobic pore water samples before analysis, Figure 6 c). 

One way to describe the redox environment of extracted pore water from a sulfide soil is 

through its Eh/pH2. Values greater than 10 indicate oxidised (or aerobic) soil conditions, red 

area in Figure 7. Values between 5 and 10 indicate an increasing aeration of a sulfide soil, 

yellow area. Even this soil can be considered as aerobic. Pore water samples, with Eh/pH2 less 

than 0, blue area, indicate anaerobic conditions. Green areas can indicate aerobic or anaerobic 

conditions. A new measurement of Eh/pH of aerated samples reveals the redox environment 

of the soil: 

• Aerobic soil conditions. In this case, aeration of extracted pore water leads to increased Eh 

(> 150 mV) and decreased pH (< 5). 

• Anaerobic soil conditions. Aeration of the extracted water leads to an increase of pH and 

Eh. Eh/pH2 in the range 0 - 5 is typical for cases when a pore water sample is oxidised 

before Eh and pH are measured. 

As shown in Figure 7, at 2 m and 2,5 m the soil conditions are aerobic during the first year. 

1991. In 1993, the soil conditions became anaerobic due to an elevated ground water level. In 

1995, the ground water level dropped again, and Eh/pH2 values between 5 and 10, indicate 

aerobic conditions at 2 m. The green areas at 3 m and 3,5 m indicate accidental aeration of 

anaerobic samples. 

Figure 7. Eh/pH2 of non-aerated ground water samples extracted from a sulfide soil 

profile. Red and yellow indicates aerobic soil conditions, green indicates 

aerated anaerobic conditions and blue indicates anaerobic conditions. 
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Figure 8. Measured total iron and total sulfur contents in pore water from anaerobic, 

aerated anaerobic and aerobic sulfide soils. Sulfur content is expressed in 

sulfate equivalent. 

Iron and sulfate contents 

Pore water extracted from an anaerobic sulfide soil was found to contain less than 10 mg/l 

sulfate and less than 30 mg/l iron, Figure 8. Small changes of the ground water level induced 

dissolution of sulfide. As a result of this, the sulfate content increased from 10 mg/l up to 100 

mg/l. Still, the redox potential of the soil environment could be considered as anaerobic, 

aerated anaerobic condition, Figure 8. Further changes of the redox environment induced 

oxidation of the soil. Aerobic conditions led to dissolution of sulfate, ferrous and ferric iron. 

Sulfate and iron contents increased to 1000 mg/l and to 300 mg/l, respectively, Figure 8. This 

process was found reversible when the soil was water saturated again, Macsik (1994) and 

Paper G. Clogging risks in a drainage system increase with increasing content of dissolved 

iron, Macsik (1994) and Paper G. 

Conclusions 

This investigation indicates that drainage and excavation of sulfide soils should be restricted, 

as these lead to acidification and release of large quantities of Fe^/Fe2* and SO2". In the 

coastal areas of Northern Sweden, where sulfide soil is common in a soil profile, drainage and 

excavation, due to soil stabilisation of e.g. railroads (Bothniabanan), will increase 

environmental problems related to aeration of sulfide soils. Drainage and excavation should 

be avoided in sulfide soil areas. The development of new soil stabilisation methods, where 

drainage and excavation are not used should be promoted. Block-stabilisation of sulfide soils 

is an alternative soil stabilisation method where drainage and excavation are limited. 

Open ground water sampling systems are of little or no value in redox-sensitive soils, Macsik 

(1994) and Paper I . The redox-environment of ground water samples from open systems is 

influenced by that of the aerated well. Such samples will not yield information about 
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undisturbed soil conditions, Macsik (1994) and Paper G. In redox-sensitive soils, closed 

ground water sampling systems should be used in order to avoid aeration of surrounding soil 

and of the sample itself. The results show that, by measuring Eh and pH of anaerated samples 

directly after sampling and after aeration, the risk of precipitation of ferric compounds can be 

evaluated, Macsik (1994) and Papers I arid G. 



CHAPTER 5 23 

5 Stabilisation of organic soils - sulfide and peat soils 
5.1 Organic soil 

New roads and railroads are going to be built over areas containing organic soils, such as 

sulfide soil and peat soil. Excavation and drainage of these soil types became more 

complicated since new laws and regulations are governing. Stabilisation of peat and sulfide 

soils is an alternative method to excavation/replacement and drainage/consolidation, where 

the soil is neither excavated nor drained. However, stabilisation of organic soils is a relatively 

new soil stabilisation method and results are not always successful. 

Full-scale stabilisation of organic soils requires accurate sampling and an extensive laboratory 

investigation. Organic soils are often highly non-homogeneous, in both lateral and vertical 

directions. Engineering properties, water content, organic content and soil chemistry can vary 

at a site. These variations lead to differences in achieved shear strength of the stabilised soil, 

and must be considered when the quality and quantity of a stabilising agent is to be decided. 

One way to classify organic soils is through their ash content and water content. Ash contents 

(Ac) versus water contents of organic soils, used in this thesis, are presented in Figure 9. Peat 

is classified as a soil that contains < 25 % ash, Landva et al. (1983). Soil with an ash content 

between 25 and 40 % is classified as a peaty organic soil. A soil with an ash content between 

40 and 95 % is an organic soil while that with an ash content between 95 and 99 % is a soil 

with organic content, Landva et al. (1983). Loss on ignition (LOI) is assumed to originate 

from the loss of organic matter during combustion at 800 °C. LOI % is the ratio between mLoi 

and m s of a sample: 
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Figure 9. Ash and water contents in the soil profiles of three sites under consideration for 

block-stabilisation. (+) Sulfide soil, Umeå, (A) peat soil, Lidlund-Jörn, and (x) 

silty clay to peat soil, Hemmingsmark. 



24 STABILISATION OF ORGANIC SOILS - SULFIDE AND PEAT SOILS 

L O I % = .loo 

rriLoi is the weight "loss on ignition" and m s is the weight of dry sample. The ash content, Ac, 
in [%] of dry weight is defined as: 

Ac [%] = 100 % - LOI % 

The A c of the investigated sulfide soils (+) was > 90 %. Peat samples from Lidlund/Jörn had 

an Ac of 2 - 20 %, Paper D. The variation of A c in the profile shows that the peat soil was not 

homogeneous. Another site was investigated at Hemmingsmark, 25 km south of Piteå. A road 

section was stabilised where the soil consisted of a top peat layer, about 0,5 - 1 m, followed 

by an organic soil layer, about 1,5 m. This layer was underlined by a clayey silt. At this site, 

the Ac of the upper 2 m of the soil varies from less than 10 %, pure peat, to more than 99 %, 

an inorganic soil, with the whole range in between. During block stabilisation, the profile wil l 

be mixed together, which makes evaluation of the efficiency of the stabilisation work 

complicated, Måcsik et al. (1997B). 

5.2 Stabilisation from an environmental point of view 
5.2.1 Solidification/Stabilisation (S/S) 

"Remediation" of a metal contaminated soil is only possible through extraction or by 

immobilisation. Metals can not be destroyed. Extraction is based on contaminant and soil 

characteristics. High leachability of a contaminant and high permeability of a soil favours 

extraction. Solidification and Stabilisation (S/S) is a technology for treatment and disposal of 

contaminated soils by immobilisation, Conner (1994). S/S treatment is a remediation method 

where the contaminant is encapsulated, the permeability of the treated soil is lowered, and/or 

pH and Eh conditions are adjusted to maximise precipitation and adsorption of a specific 

contaminant. During S/S-treatment, additives such as Portland Cement, lime, fly ash, kiln 

dust, etc., or a combination of these is added to a contaminated soil. Solidification is a process 

where the surface area exposed to leaching is minimised through a micro- and/or macro-

encapsulation of the contaminant. Stabilisation can be both physical and chemical. Physical 

stabilisation can lower the permeability of the soil and thereby immobilise the contaminant. It 

can also improve the engineering properties of the soil, e.g. bearing capacity, degree of 

compaction. Chemical stabilisation reduces leachability through precipitation and formation 

of insoluble compounds. 

In this thesis, soil stabilisation was not conducted in order to remediate a by-product, the main 

objective was to improve the engineering properties of organic soils. However, a side effect of 

stabilising with a by-product is an immobilisation of its content of regulated elements, 

through solidification and stabilisation processes. Leachability of these elements is reduced, 

compared with that from pure by-products. By-products, containing elevated quantities of 
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regulated elements should be used with care, and leachability should be controlled before 

using a by-product in full-scale operations. 

5.2.2 Utilisation of waste- or by-products 

Industrial activities leave waste- or by-products behind. It is desirable to minimise the amount 

of waste and its contents of regulated elements. Landfilling with these products is costly and 

may cause environmental problems. High leachability of a regulated element, e.g. heavy 

metals and some organic compounds, can lead to contamination of land, surface- and ground 

water. I f background levels are exceeded, humans, animals and plants can be exposed to 

elevated levels of a contaminant. Some by-products have promising engineering properties, 

and can be used e.g. in road constructions, Papers A - D and Macsik et al. (1997B). Total 

contents and leachability of regulated elements, and the improvement in engineering 

properties must be taken into consideration, when a by-product is added to soil. Soil 

conditions like permeability, water flow velocity, pH, Eh, etc., are of equal importance. 

Leaching conditions can vary depending on soil conditions, e.g. leachability is not the same in 

a sulfide soil with low permeability as in a porous gravel material. 

Waste- or by-products investigated in this study are Linz-Donawitz slag (LD-slag), air blast 

furnace (ABF) slag and Lohjamix. LD-slag (LI) and ABF-slag (L2) are derived from the steel 

industry, SSAB, Luleå, Paper C. Lohjamix is a commercial stabilising agent developed by a 

Finish company, Lohja Rudus Oy Ab. It contains ABF-slag, f ly ash, activators (cement, lime, 

etc.), Hoikkala, (1997). Results from a total constituent analysis (TCA) of sulfide soil, LD-

slag, ABF-slag and Lohjamix are shown in Table 1. 

Table 1. Total constituent analyses (TCA) of sulfide soil, LD-Slag, ABF-slag and 

Lohjamix. A Swedish regulation for sensitive soil (KM), is given for comparison, 

Paper C and Macsik et al. (1999*). 

Element Sulfide soil LD-Slag ABF-slag Lohjamix KM 

L I L2 

[mg/kg DS] [mg/kg DS] [mg/kg DS] [mg/kg DS] [mg/kg DS] 

Cd - - - - 0,4 

Cr 45 1730 62 34 120 

Cu 22 - 6 8 100 

Ni 22 72 - 9 35 

Pb - - - - 80 

Zn 69 34 7 8 350 

V 61 26800 458 293 120 

S 8000- 12000 200 12000 -15000 14900 80 
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TCA-results show that pure LD-slag contains elevated concentrations of V and Cr. Leaching 

tests conducted on pure LD-slag, Paper J , show that the leachability of V is high. However, 

LD-slag in a stabilised soil is micro- and macro-encapsulated in a soil with low permeability, 

Paper B. In pure form, both ABF-slag and Lohjamix contain somewhat elevated contents of 

V, Table 1. However, in a stabilised soil, the V content is below regulatory values. The 

concentration of S in a sulfide soil is high, and will not be elevated by addition of the 

aforementioned stabilisers. 

5.3 Stabilisation of soils 
5.3.1 Stabilisation of clayey and silty soils 

Column-stabilisation with Portland Cement/quick lime is a well-established soil stabilisation 

method in inorganic soils and has been used for decades. Mixing equipment has been 

developed during this time, as well as methods to control bearing capacity and quality of 

columns, Kivelö (1998). In column-stabilisation of inorganic soils, the main improvement of 

the engineering properties originates from cementation processes. 

Column-stabilisation of clayey silt and silty clay is most effective with Portland Cement and 

less effective with lime according to Ahnberg et al. (1995). While cement stabilisation gave a 

shear strength between 800 and 1200 kPa for clayey silt and 200 - 500 kPa for silty clays, the 

shear strength after stabilisation with lime was less than 300 kPa. These tests were conducted 

after a curing time of 90 days and the amount of additives was 150 kg/m 3. Pure clay, 

stabilised with the same amount of Portland Cement gave a shear strength around 300 kPa, 

but stabilisation with lime a value below 100 kPa. The shear strengths of Portland Cement 

stabilised organic samples were from less than 100 to 300 kPa. According to the results 

presented by Jacobsson (1995) and Ahnberg et al. (1995), stabilisation with lime wil l not 

increase the shear strength of organic soils like sulfide soil. The same is valid for clayey mud 

and mud, Ahnberg et al. (1995). 

5.3.2 Stabilisation of sulfide soils 

In general 

Block-stabilisation is a newly established method. It is used in organic soils like peat, mud 

and sulfide soils, Parkkinen (1997). During block-stabilisation, a soil block is stabilised down 

to a few meters below the ground surface. The method is not fully verified and some stability 

problems with organic soils, where a combined block- and column-stabilisation were used, 

have appeared Kivelö (1998). Long term stability and leachability of stabilised blocks has not 

been investigated properly. Major problems with block stabilisation, in organic soils, are the 

unknown interaction effect between stabiliser and soil, and the poor control of the 

homogeneity of the stabilised soil mixture. Portland Cement/Quick Lime stabilisers can fail in 

the aforementioned organic soils as discussed e.g. by Parkkinen (1997). There is a need for 

stabilisers that are better adjusted to organic soils. New stabilisers have been introduced, e.g. 
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by Parkkinen, (1997), Papers B & D and Macsik et al (1997 ), partly based on slag-products 
from industry. 

The mechanical stability, iron, sulfur and organic contents and particle size distribution of a 

sulfide soil varies from site to site. A sulfide soil is an aggregate-name for silty clays to clayey 

silts, containing FeS and organic matter. The particle size distributions of sulfide soils, 

investigated in this study, are shown in Figure 10. The soil's shear strength varied from below 

20 kPa to somewhat over 50 kPa, Macsik et al. (1999A). 
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Figure 10. Grain size distribution of investigated sulfide soils. 

Undrained shear strength and contents of regulated elements 

The undrained shear strength, T f a , of a stabilised sulfide soil may vary, mainly depending on 

soil parameters, the choice and amount of stabiliser and on curing time. Sulfide soils from two 

sites were stabilised in the laboratory, Table 2. Samples from S:a Sunderbyn contained a 

black, comparatively homogeneous sulfide soil with clay content of about 20 % and a w 

between 70 and 104%, Jacobsson et al. (1995). The soil from N:a Sunderbyn was non-

homogeneous, containing silty clayey sulfide soil to silty clay with thin sulfide layers. The 

soil's clay content varied from 32 to 47 % and its w from 53 and 120 %, Paper C. 

Stabilisation was conducted with a variety of different stabilisers, Paper B. In Table 2, five of 

the used stabilisers are presented, with corresponding Tn, results after 90 - 100 days of curing. 

These consisted of the following stabilising agents, LD-slag (LI) , air blast furnace slag (L2), 

Portland Cement (C) and quick lime (Q). The amounts of the additives used were 13 and 14-

weight % dry soil, which is about 100 kg of additive per m 3 of soil. LD-slag and ABF-slag are 

by-products from the steel industry, and contain elevated amounts of e.g. vanadium, which is 

a regulated element. The stabilised soils were cured for 90-100 days before testing. 
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Before stabilisation, undisturbed sulfide soil samples, from S:a Sunderbyn, had a of 16 -

17 kPa. Sulfide soil samples from N:a Sunderbyn, had a Xf U between 12 and 50 kPa. After 

stabilisation and a curing time of 90 to 100 days, the stabilised samples, from N:a Sunderbyn, 

had a tft, > 80 kPa, Table 2. According to triaxial tests, conducted on stabilised samples 

consisting of 50 % ABF-slag and 50 % Portland Cement (L2-C50), Paper C, the stabilised 

soil material shows a dilatant behaviour under undrained conditions. This is common for 

densely packed sands and overconsolidated clays. According to the results presented in Table 

2, Portland Cement, LD-slag/Portland Cement and ABF-slag/Portland Cement give a 

satisfactory stabilisation effect. The variation in achieved Xfi, of stabilised soil samples from 

N:a Sunderbyn is mostly due to the variation of the original Tft, of the soil before stabilisation. 

Table 2 tfu of stabilised su dfide soil samples, from S:a Sunderbyn andN:a Sunderbyn, 
Jacobsson et al. (1996f and Paper C 

Soil type Amount [kg/m3] Stabiliser code Additive 2 Additive 1 tJkPaf 

Sulfide soif 100 C100 - C 240 

Sulfide soif 50 CI00 - C 80 

Sulfide soif 100 Q100 Q - 30 

Sulfide soif 100 L1-C50 LD-Slag (50%) C (50%) 120 

Sulfide soif 100 L1-C50 LD-Slag (50%) C (50%) 92 - 209 

Sulfide soif 100 L2-C50 ABF-Slag (50%) C (50%) 80 - 205 

Sulfide soif 100 Q-C90 Q (10%) C (90%) 189-318 
1 Black silty clayey sulfide soil, S:a Sunderby, and ' Silty to clayey sulfide soil, N:a Sunderbyn, Luleå, Sweden. 
C is Portland Cement. Q is quick lime. - Unconfined compression test, after a curing time of 90 days. 

100 kg/m3 of L2-C50 gives a satisfying mechanical stability to the stabilised soil, without 

neglecting Swedish MCL-regulations for a soil with sensitive use, Table 3. The vanadium 

content of L1-C50 exceeds Swedish MCL-regulations. A cost comparison shows that a slag-

based stabiliser has a lower cost than the Portland Cement/quick lime stabiliser used. 

Table 3 Total contents of V and Cr, achieved Tfa and cost comparison of stabilised 

sulfide soil samples, Paper C. 

Stabiliser V/Cr" [mg V/Cr* Regulation Regulation < Cost 

kg'] [mg kg'] V[mgkg'] Cr[mgkg] [kPa] [SEK/ton] 

KM/MKM KM/MKM 

L1-C50 26800/1730 1900/160 120/200 120/250 92-209 450 

L2-C50 230-460/62 30-116/90 120/200 120/250 80-205 450 

C-Q90 - - 120/200 120/250 189-318 800 
8 - Pure slag material. * - Stabilised samples. 4 - Unconfined compression test, after a curing time of 90 days. 
KM/MKM - Sensitive soil/less sensitive soil utilisation. 
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Leachability of V 

Sulfide soil stabilised with 14-weight % of ABF-slag and Portland Cement (L2-C50) contains 

less V and Cr than allowed by Swedish MCL-regulations, Table 3. However, pure ABF-slag 

(L2) contains elevated levels of V. The leachability of V from pure ABF-slag (L2) is not pH 

dependent for a pH > 4, Figure 11. According to results from laboratory-leaching tests 

conducted on pure ABF-slag, German MCL-regulation, for V in ground water (Berlin-list), is 

not exceeded for pH > 4. 

Sulfide soil stabilised with 14-weight % of LD-slag and Portland Cement (L1-C50) has a 

sufficient stabilisation effect, tfu > 80 kPa. However, it contains large amounts of V and Cr, 

and the leachability of V from pure LD-slag is high, Figure 11. The German MCL-regulation 

for V in ground water (Berlin-list) is exceeded. From an environmental point of view, a pre-

treatment (extraction or immobilisation) that lowers the content of easily leachable V in this 

material is necessary, Paper C. Pure slag material can be easily leached, as it has 

comparatively high permeability. In a stabilised soil, the slag material is micro-encapsulated 

and surrounded by soil-aggregates with low permeability. 
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Figure 11. Leachability of Vfrom pure Ll and L2 with an acetic acid solution, Paper C. 

German MCL of ground water is 50 ugA. 

A block-stabilised sulfide soil is surrounded by semi- to impermeable soils (macro-

encapsulation), such as sulfide soil and/or silty clay. After stabilisation, an embankment is 

placed on the site. Excess pore water and trapped air will be pressed out from the stabilised 

block due to settlement. The main drainage pathway for this water is towards the surface of 

the stabilised area. This settlement wi l l take place during the first 10 to 14 days after 

stabilisation, Paper C. The excess water has high pH and high conductivity, and contains 

dissolved elements, mostly Ca, K and Na, but it may also contain regulated elements such as 

V, Cr, Ni, Cu, etc. Stabilisation with a stabilising agent containing regulated elements should 

be made with care in restricted areas, and in areas with ground water protection. 
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In Figure 12, results are presented from a laboratory-leaching test, a sequential batch test with 

acetic acid as extractant, Paper B. Pure LD-slag and LD-slag stabilised sulfide soil were 

leached in this study. Stabilised samples were leached under anaerobic and aerobic 

conditions. Al l samples contained the same amount of LD-slag, 1,85 g DS and stabilised 

samples contained an equivalent of 100 kg/m 3 of L1-C50. Stabilised samples were ground to 

sizes between 4,8 and 9,5 mm before leaching. The samples were leached with a leachant 

containing an acetic acid (HAc). After each leaching step, the concentration of HAc was 

increased to obtain leachants with decreasing pH values. Al l investigated samples were placed 

in a shaker where they were in contact with leachant for 24 hours, Paper B. The investigation 

showed that pure LD-slag had a higher initial pH than stabilised samples. However, for 

stabilised samples, about ten times more HAc was needed to lower the pH below 5 than for 

pure LD-slag, Figure 12. 
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Figur 12. Cumulative leaching efficiency (CLE) of Vfrom pure LD-slag, and LD-

slag/Portland Cement stabilised sulfide soils. Stabilised samples were leached 

under anaerobic and aerobic conditions. 

Cumulative leaching efficiency, is defined as follows, Paper D: 

%CLE=T, 
i 

100 leachate contentßgl' x 

g of sample/ total content /ig/ 
/ I of leachate / g of sample 

CLE, Cumulative Leaching Efficiency, 

leachate content is the concentration of a specific element in the leachate, 
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• g of sample is the total amount of solid sample leached, 

• / of leachate is the volume of leachate used during a specific leaching step, 

• total content is the total content of this specific element in the sample 

• and i is the number of leaching steps. 

The leachability of V was pH dependent, and increased with decreasing pH of the leachate, 

Figure 12. The leachability of V from a stabilised sample also depends on the redox 

conditions during leaching. Under aerobic conditions of pH > 7, the release of V was higher 

than under anaerobic conditions with the same pH. At pH < 7 the situation was the opposite 

and more V was released from anaerobic samples than from aerobic samples. The total 

amount of V, released under leaching conditions where pH > 7, was less than 10 % of the 

total leachable amount of V in the samples, Figure 12. 

100% 

50% 

0% 

-50% 

-100% 
-150% 
-200% 

A 6,5%LD-Slag+6,5%Cl(Anaerobic) 

O 6,5%LD-Slag+6,5%C2 (Aerobic) 

- r 

1 2 3 4 

Z(HAc/Dry solid) [rrü/g dry slag] 

Figure 13. Immobilisation of V due to stabilisation. 

Another way to define the effect of Solidification/Stabilisation (S/S), Myers (1992), is to 

compare the leachability of an element before and after a S/S treatment. This is expressed as 

immobilisation (%I) of an element and is defined as follows: 

j _ r CLE(pf the stabilised sample) ^ QQ 

° y CLElpf the slag) J 

• CLEfofthe stabilised sample) - is the cumulative leaching efficiency of an element with a 

specific amount of HAc in the leachant per g slag material 

• CLE(of the slag) - is the cumulative leaching efficiency of the pure slag of the element 

with the same amount of HAc in the leachant per g slag material. 

An effective Solidification/Stabilisation gives high immobilisation. A value less than zero 

indicate that the stabilised sample has a higher leachability than the pure slag. 
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In the aforementioned study, Paper B, leachability of V from pure slag and from stabilised 

sulfide soil was investigated. Metal determinations showed that immobilisation of V, at the 

initial stage of the leaching (HAc = 0,0018 ml per g of LD-slag), was negative for aerobic 

leaching conditions, Figure 13. In an acid environment (HAc > 0,7 ml per g of LD-slag), the 

immobilisation effect on V was 80 - 90 % for both aerobic and anaerobic samples. 

Leachability of an element is exaggerated in a laboratory test compared with the in situ 

leachability of the stabilised soil. However, laboratory tests give an indication of a 

Solidification/Stabilisation effect, compared with an untreated by-product, in this case ABF-

slag and LD-slag. A by-product, containing easily leachable toxic elements or compounds, is 

not suitable for use without e.g. extraction or immobilisation of these elements or compounds. 

5.3.3 Calibration and control 

The need for a quick and reliable control method is crucial as block-stabilisation is becoming 

more and more widely used for soil stabilisation. Contents of different metals in a stabilised 

soil can give an indication of the amount of stabiliser in a soil, although it can take weeks to 

get the result. A method often used to determine the amount of stabiliser in a stabilised soil is 

through determination of its CaO content. The amount of soil controlled in such a test is 1 g. 

However, this method is not developed for this "soil type" as: 

• the stabilisers contain high quantites of Ca. Only small quantities of stabilised soil 

samples (1 g) can be used in measuring Ca-contents, and the results may not be 

representative for the whole soil. 

• block-stabilised organic soils are often non-homogeneously stabilised. 1 gram of sample is 

not sufficient to obtain an accurate result on the amount of stabiliser in the soil. 

Several control methods should be used in order to describe the quality of a stabilised soil. 

Alternative control methods, used in this work, are presented as follows: 

1. X-ray investigation, reveals the texture of a stabilised soil sample. Specific textures of 

non-stabilised soil, stabilised soil and clogs of stabilisers can be identified in X-ray 

images. The homogeneity of the stabilised soil can be evaluated. (Qualitative control). 

2. Unconfined compression test, can only be carried out on non-fractured samples. As 

sampling device for sampling of stabilised soils is not fully developed, most of the 

samples are fractured. Unconfined compression test therefore has a limited value today. 

3. Falling cone test, can be carried out on fractured samples. A cone test overestimates the 

Tft, of a stabilised sample two to four times, compared with x & obtained from an 

unconfined compression test. A limitation of the falling cone test is that it does not work 

for Tft, > 160 kPa. Requirements for the stability of the ground for roads and railroads are 

Tft, (obtained from falling cone test) > 160 kPa. 160 kPa corresponds to 40 - 80 kPa 

obtained by unconfined compression test. Stabilised sulfide soil's undrained shear 

strength (tft,) is just outside the range of the standard cone test. Development of a new 

cone test standard can solve this problem, Pousette et al. (1996A). 
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4. Sequential leaching test (SLT), where samples are subjected to a leachant in several steps. 

The initial leachant is distilled water, which is replaced with a leachant containing a weak 

acetic acid (HAc) solution. This leachate is then replaced by a new leachant with a higher 

HAc concentration for each leaching step. During SLT, the pH of the leachate decreases. 

The more stabiliser a stabilised soil contains, the more HAc is needed to decrease its pH 

to a certain level. Soil specimens are collected and investigated according to pH, Eh and 

conductivity (K), Macsik et al. (1997 B ) . There is a correlation between conductivity (K) 
and the corresponding of a sample. 

A geotechnical and environmental investigation of a block-stabilised road section, 

Sundsvägen, Råneå, Northem Sweden, revealed a poor homogeneity of the stabilised soil, 

Macsik et al. (1997B). This road section was stabilised with Lohjamix, a stabiliser containing 

Portland Cement and different slag material e.g. ABF-slag. Soil specimens were collected and 

investigated according to pH, Eh and conductivity (K) , Macsik et al. (1997 B ) . The 

investigated samples, with corresponding T^, and initial pH and K , after leaching with distilled 

water, are listed in Table 4. This investigation showed that there was a strong correlation 

between the amount of stabiliser and conductivity of a leached sample. 

Table 4. Samples used in SLT, with corresponding - f ø and initial pH and tc The samples 

were collected at Sundsvägen, Råneå.  

Road section - depth T f j (cone test) pH* K [mS/cm]1 

0/547 - 0,6 m > 160 kPa* 12,4 4,6 

0/547- 1,0 m 39kPa 12,3 3,57 

0/398- 1,3 m 12kPa 11,2 0,7 

0/160-1,8 m >160kPa* 12,4 5,8 

* Too high values to be evaluated using the cone test. 
£ Initial pH- and K-values after leaching with distilled water. 



34 STABILISATION OF ORGANIC SOILS - SULFIDE AND PEAT SOILS 

Eh of the leachates showed that the stabiliser could maintain anaerobic conditions even under 

oxidising leaching conditions, Macsik et al. (1997 B ) . The more stabiliser a sample contained, 

the longer time it could maintain anaerobic conditions during leaching, Macsik et al. (1997B). 

Samples with low content of stabiliser became aerobic (Eh > 0 mV) already after the first 

leaching step. A comparison between the pH and conductivity of the samples 0/547-0,6 m and 

0/160-1,8 m indicated that the latter contained a higher amount of Lohjamix, Table 4. 

Leachates from sample 0/398-2,1,3 m, with tft, of 12 kPa, had the lowest pH and conductivity 

values of the investigated samples. Results shown in Figure 14, indicate a strong correlation 

between Tp of a sample and jcof a leached sample. 

Laboratory samples, with different amount of stabiliser per m 3 , give a standard with specific 

initial K and correlating T^, . This standard can be used on site in order to control the quality of 

the stabilised block. Initial conductivity of in situ samples can be compared with 

corresponding values for stabilised laboratory samples with known T^ , . TS, of in situ samples 

can thus be evaluated. 

5.4 Stabilisation of peat soils 
5.4.1 Peat soil 

Peat soil includes a variety of different peat materials, depending on variations in plant-

residues contributing to peat formation and the environmental conditions in which 

humification took place, Fuchsman (1986). A highly humified peat soil has a muddy 

consistence, while a low degraded peat is more fibrous. The engineering properties of a peat 

soil are therefore highly dependent on the degree of degradation. Peat quality is not 

homogeneous, it varies from site to site, and it can vary with depth as well as across a peat-

land. A pure peat has an ash content of < 25 % dry weight, Andrejko, (1983). Its water 

content is from 400 to about > 1400 % of dry weight. It is difficult to obtain undisturbed 

samples from a peat soil, due to loss of pore water during sampling and transportation, 

Landva etal. (1983A & B). 

5.4.2 Laboratory and field investigations 

Peat-lands present problems for road and railroad embankments, and are mostly avoided. 

When crossing a peat-land, excavation or compression and consolidation have been general 

soil improvement methods. Prediction of the magnitude of the settlement is not easy, as 

described by Landva et al. (1983°). Settlement of a road over a peat section can vary between 

0,4 and 4 m, depending on differences in organic content, peat quality, speed of degradation, 

the depth of the peat profile, etc. Block-stabilisation is a new soil stabilisation method on 

peat-land. During stabilisation, the peat is mixed with a stabiliser. This process homogenises 

the peat soil. Compression and cementation contributes to a decreased and even settlement of 

a road embankment. However, in a peat soil the stabilisation effect with traditional stabilising 

agents like Portland Cement and lime, etc., is not always sufficient, Ahnberg et al. (1995). 
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In order to stabilise a peat soil at Lidlund-Jörn, laboratory and field investigations were 

performed, Papers D & F and Pousette et al. (1999). Laboratory samples were manufactured 

and a 5 x 8 m 2 peat area was stabilised down to 2 - 2,5 m. The stabilisers used in this 

investigation were based on ABF-slag and Portland Cement. 

The laboratory investigation showed that Tft, of the stabilised peat depends on: 

• the overload (pressure) applied to the stabilised peat surface. A higher load gives a higher 

density and 1^. The compression of the stabilised laboratory samples ranged between 15 

% for a pressure of 20 kPa and 30 % for 60 kPa. 

• the amount of stabiliser added to the peat. At least 200 kg/m 3 is needed in order to achieve 

a satisfying stabilisation effect, Paper D. 
• the content of the stabiliser. A stabiliser containing different amounts of ABF-slag (L2) 

and Portland Cement (C) was used, Paper D. It was found that L2-C50, containing 50 % 

Portland Cement gave higher Tp than L2-C30, containing 30 % Portland Cement. 

As ABF-slag is a comparatively coarse material, 0 - 4 mm in diameter, it gives the stabilised 

peat a soil like structure. Sand and Portland Cement give a lower Tft, than ABF-slag Portland 

Cement, Knutsson (1997). ABF-slag, with its sharp edges, uneven form and chemical content, 

contributes to the stabilisation effect. The Portland Cement content of the stabiliser achieves a 

cementation of the stabilised peat. Undrained shear strength of stabilised peat is partly a result 

of compression and cementation processes, and partly of the granulated structure of the ABF-

slag. 

The amount of stabilising agent used during field stabilisation was 200 kg/m3 peat soil. The 

stabiliser was a mixture of 60 % ABF-slag and 40 % Portland Cement. Granulates of ABF-

slag from 0 to 4 mm in diameter were used. After stabilisation, an embankment of 0,5 m was 

placed on the stabilised surface. One day later, an additional 0,5 m of sandy moraine material 

was placed on top of the embankment. The compression of the field site was in the same 

range as that of an analogous laboratory samples, Papers D & F and Pousette et al. (1999). 

Block stabilisation of peat can be described as follows: 

After stabilisation, the total volume of the soil increases, due to the input of stabilising 

agent, and the break-up of the peat structure, (2) in Figure 15. Then an embankment is 

placed on the stabilised peat and pore water is pressed out, due to compression (2 - 7) in 

Figure 15. A greater weight gives a more compressed structure, and a higher tft,, Paper D. 
Two important parameters govern the compression of a site, the weight of the overload and 

the amount of stabiliser used. During settlement, dissolved elements and colloidal stabiliser 

wi l l be pressed out of the stabilised soil, with excess water (2 - 7) in Figure 15. 

Stabilisation and settlement give a homogenised soil mass with a reduced permeability, (7) 

in Figure 15. Measurements of permeability in the stabilised soil and in a reference point in 

the undisturbed peat showed that the permeability was lowered about 20 times in the 

former, Paper D. 
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Volume change after stabilisation 

Load Extra load 

1 2 3 4 5 6 7 

Change of the peat texture 

1 2 3 4 5 6 7 
Logarithmic time scale 

Figure 15. A description of the change in volume and texture after stabilisation of a peat 

soil, after Pousette et al. (1999). Vp is the pore volume of the peat, Vs is the 

volume of the dry solid of the peat, V s (stabiliser) is the volume of the 

stabilisation agent and Vg is the pore volume filled with gas. 

Decomposition of organic matter in a peat affects the soil's engineering properties, such as 

settlement, shear strength, etc., to a large degree. Aerobic decomposition of organic soils 

below the ground water table is very low, Wardwell et al. (1983). The main reason for this is 

that the redox-environment is lacking in oxygen. However, a fluctuation of the ground water 

level may increase the degradation rate. An anaerobic decomposition of peat is promoted by 

low pH. The stabilised peat and its surrounding both have a high pH, > 7. This is owing to the 

high pH of the stabilisers used; pH was between 9 and 12. High pH, salinity and a strongly 

reducing environment prohibit biological decomposition. However, investigation of 

decomposition rates is one research field that must be addressed. 
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Figure 16. Ash content (Ac) and w of peat, stabilised field samples and laboratory 

standards. L-50 is a laboratory standard with 50 kg of stabiliser per m3 peat 

soil. L-100 to L-300 are corresponding laboratory samples with 100 to 300 kg of 

stabiliser per m3 of peat. The applied pressure on both laboratory and field 

samples was about 20 kPa. 

5.4.3 Laboratory standards and field samples 

Laboratory standards were manufactured from peat with water contents between 500 and 

1040 %. The stabilising agent consisted of 60 % ABF-slag and 40 % Portland Cement, (L2-

C40). In order to see the distribution of water and ash contents in field samples, laboratory 

standards, with 50 to 300 kg of additive per m 3 of peat, were prepared. These standards were 

cured for 90 days in a water bath, with an applied pressure of 20 kPa. Ac and w was checked 

directly after removing the overload, Figure 16. 

Field samples were collected after 6 months of curing time. The embankment was removed 

one week before samples were taken. During this time, the stabilised peat took up water, and 

the results show that for a certain ash content, a field sample had higher water content than a 

laboratory standard. The planned amount of stabiliser during the stabilisation-work was 200 

kg/m 3. Stabilisation of the peat soil was successful according to the ash contents of the in situ 

samples. The amount of additive was between 150 and 300 kg/m 3 of peat. The field samples 

were homogeneous, with few clogs of stabilising agent, Paper D. As shown in this thesis, the 

amount of stabiliser in a field sample can be checked with the help of laboratory standards. 
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6 Conclusions 
6.1 In general 

Environmental/Geotechnical investigations, including redox-sensitive soil behaviour, block-

stabilisation of organic soils such as sulfide and peat soils, and new soil improving materials 

used in road construction, are treated in this thesis. In this chapter, the most significant 

conclusions from this work are summarised. 

6.2 Redox-sensitive soils (such as sulfide- and iron rich moraine soils) 

Soils containing redox-sensitive compounds, such as FeS, SO2/, FeOOH, decomposable 

organic matter, etc., are often coupled to undesirable effects, such as drainage problems 

caused by clogging due to precipitation of ferric compounds, acidification of surface water 

etc. In such systems, the redox state of a soil, anaerobic versus aerobic, and solubility of the 

aforementioned species in a pore water, depend on the soil's degree of water saturation. The 

redox state of collected ground water in a drainage system changes due to aeration. Solubility 

of e.g. iron compounds decreases on aeration. In order to minimise precipitation of ferric 

compounds in a drainage system, and to minimise acid and sulfate corrosion, the following 

measures are suggested: 

• In a sulfide soil, maintained anaerobic conditions can minimise soil acidification and 

dissolution of ferrous and sulfate compounds. Anaerobic conditions are maintained by 

avoiding a lowering of the ground water level. Thereby, corrosion and clogging problems 

can be minimised. 

• In an iron-rich moraine soil, a drainage system can be protected from clogging by 

maintaining anaerobic conditions in the drainage water during high water flows. 

Decomposable organic matter, e.g. tree chips, in the drainage gravel can maintain such 

conditions. 

Information collected during an Environmental/Geotechnical investigation can reveal risks 

for acidification, clogging due to a change in ground water level, etc. When soil and/or 

ground water samples are collected, in situ redox conditions must be taken into consideration. 

Geotechnical parameters of a soil can be altered due to aeration of a sample. Aeration of a 

ground water sample, from a sulfide soil, leads to changes in both containment and contents 

of dissolved elements. In order to estimate the risk potential at a site, laboratory investigations 

and chemical analyses of undisturbed soil samples and ground water samples are essential. 

Eh, pH, sulfur and metal contents in ground water samples, collected from closed ground 

water monitoring system, can reveal the in sim redox-conditions of the soil and its ground 

water. Total concentrations of various elements/compounds in the soil, and analyses of its 

leachate under different redox-conditions, can reveal leachability of different elements from 

the soil. This concept, described in Paper I and Macsik (1994), is used by the municipality of 

Luleå in iron rich areas. 
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6.3 Block-stabilisation of organic soils 
6.3.1 In general 

The excavation of an organic soil and its replacement with a permeable construction material, 

such as gravel, etc., alters the surrounding soil's environment. Excavation and drainage of 

sulfide soil areas and peat-lands is therefore not recommended by the environmental 

protection agency. An alternative soil improvment method, where the surrounding soil's 

redox conditions are not altered by a lowered ground water level, is block-stabilisation. 

6.3.2 Block-stabilisation of sulfide soils 

Results from unconfined compression tests and oedometer tests showed that stabilisation with 

Portland Cement, Portland Cement/ABF-slag and Portland Cement/LD-slag all gave a 

satisfactory effect. After stabilisation and a curing time of 30 days the soil samples had a Tft, > 
75 kPa. Requirements for the stability of the ground for a road or railroad construction are Tft, 
>50-75kPa. 

Total contents and leachability of regulated elements in stabiliser and stabilised soil were 

assessed and compared with Maximum Containment Levels for ground water and soil. 

Portland Cement/ABF-slag gives a satisfactory mechanical stability, without neglecting 

Swedish MCL-regulations for a sensitive soil. Portland Cement/LD-slag also gives a 

satisfactory mechanical stability; however, its content of V exceeds international regulatory 

values. Results from leaching tests, conducted under specific laboratory conditions, showed 

that the leachability of V from stabilised samples is < 10 % of the leachability of V from pure 

LD-slag. High contents of leachable V in pure LD-slag make this material less attractive for 

use in road construction. However, extraction or immobilisation of leachable V can improve 

LD-slag as construction material. Precipitation and mineralisation of V are research areas that 

need further laboratory investigations. 

A block-stabilised sulfide soil is, in most cases, surrounded by semi- to impermeable soils, 

sulfide soil to silty clay soil. The main drainage pathway is towards the surface of the 

stabilised area. Due to settlement, excess pore water and trapped air will be pressed out from 

the stabilised block. The major part of the settlement will take place during the first 10 to 14 

days after stabilisation. The excess water will contain dissolved elements, mostly Ca, K and 

Na, but it may also contain some regulated elements. Therefore, in restricted areas with 

groundwater protection, stabilisation with a by-product should be made with care. 

To predict the mechanical properties of a stabilised soil from laboratory tests is a difficult 

task. The geotechnical properties of a soil are seldom homogeneous. An appropriate sampling 

and registration of soil in interest, laterally and with depth, and laboratory stabilisation with 

different stabilisers, provides information about what stabiliser should be used, and in what 

quantity. At the planning stage of a stabilisation project, a suitable geotechnical investigation, 

with a description of the soil profile, its T&,, water content, organic content, particle size 

distribution, etc., is essential. 
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6.3.3 Stabilisation of peat soils 

Block-stabilisation of a peat soil contributes to an improvement of the soil's engineering 

properties by the following: 

• the peat soil is compressed and consolidated due to an overload from an embankment 

• cementation of the compressed peat soil 

• the soil's water content decreases and its ash content after combustion increases 

• the additives f i l l up part of the pore volume of the soil 

• the mixing action during stabilisation makes the peat profile more homogeneous 

Results from laboratory and field investigations showed that block-stabilisation with Portland 

Cement/ABF-slag gave homogeneously stabilised peat soil and that the stabilisation effect 

was satisfactory. The stabilisation transforms the peat soil to an organic soil with a higher ash 

content (Ac), and improved geotechnical properties. 

Stabilisation of organic soils requires a detailed geotechnical investigation of a soil profile. 

According to the results presented in this thesis, an organic soil must be classified according 

to its ash and water contents and its engineering parameters must be evaluated. Laboratory-

scale stabilisation must precede a full-scale stabilisation, where an appropriate stabiliser, 

required amount of the stabiliser and required overload are selected. A soil profile can contain 

organic soils with a higher Ac than typical for a peat soil. The Ac of a stabilised sample 

depends on the sum of the Ac of the peat and of the additive. The homogeneity of stabilisation 

work, in organic soils with an A: less than 25 - 30 %, can be checked with the help of 

laboratory Ac standards. During stabilisation of an organic soil, with varying Ac, field 

stabilisation cannot be assessed with laboratory standards using A: alone. However, Ac, and 

results from pH and conductivity measurements of leachates from stabilised samples, can 

produce a standard. The possibility of developing such a standard should be investigated in 

further research. 

6.4 Leaching tests 

Geotechnical investigations in this thesis showed that block-stabilisation of a sulfide soil with 

a stabiliser based on Portland Cement and a by-product is a suitable method to increase the 

soil's shear strength and to reduce its compressibility. As a by-product was involved, total 

contents and leachability of hazardous elements in the stabiliser and in the stabilised soil were 

therefore determined. In order to estimate the pollution potential of a material, the following 

controls were conducted: 

• the total amount of leachable compounds, total constituent analysis (TCA). 

• the initial leachability in distilled water (batch or column test). 

• the leachability under different pH and Eh conditions (batch or column test). 

The results obtained from these laboratory leaching tests should only be taken as an estimate 

of potentialy leachability under field conditions, generally, a laboratory leaching test has a 

higher leaching efficiency than that obtained under field conditions. The main advantage of a 
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laboratory test is that it can show leachability under different environmental conditions, and 

can be performed rapidly. A laboratory investigation, though standards are used, should 

always mimic field conditions. 

6.5 Environmental/Geotechnical investigations 

Geotechnical characteristics of a soil or road constmction material can be improved by using 

different additives. These may, however, contain hazardous elements and/or compounds. 

Contents and leachability of hazardous elements and compounds, e.g. heavy metals, volatile 

organic compounds and polyaromatic hydrocarbons, as well as geotechnical characteristics 

determine an additive's suitability in soil environments. In order to assess the suitability of 

these additives, an Environmental/Geotechnical approach is suggested in this thesis, instead 

of a traditional geotechnical approach. To evaluate the suitability of an additive, contents and 

leachability of hazardous elements/compounds in the additive and in the improved 

construction materials must be compared with MCL for soil and ground water. An assessment 

of an additive must be based on: 

• the geotechnical characteristics of the improved material. 

• the total amount of leachable contaminants from the material 

• leachability of contaminants under different conditions, e.g. leachable amount under 

cyclic and sequential leaching conditions. 

• degradation of important geotechnical characteristics, e.g. shear strength, after leaching 

and cyclic freezing and thawing. 
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7 Future research 

In this chapter, some significant future research areas, based on the present thesis, are 

outlined. 

Organic soils such as sulfide soils, gyttja and peat soils, are scarcely investigated soils from 

an Environmental/Geotechnical perspective. New investments in road and railroad systems in 

the coastal areas of Northern Sweden are in progress. A considerable part of the total area 

crossed in this region is composed of the aforementioned organic soils. This raises the 

necessity for innovative methods to deal with problems related to drainage, road foundation, 

etc. The environmental and geotechnical interest in organic soils will increase in the near 

future. 

New standards for laboratory and field investigations are needed for the whole range of 

organic soils. Soil chemistry as well as traditional geotechnical parameters, must be taken into 

consideration in these new standards. Soil chemistry and the way it can alter the soil's 

geotechnical parameters, is a future research area. 

Excavation and drainage of sulfide soil and peat-land is restricted. Block-stabilisation of these 

soil types is therefore an alternative soil stabilisation method. However, long term stability of 

stabilised organic soils, subject to leaching, freezing/thawing action and biological 

degradation have not been investigated, and the need for field-data collection is great. 

A development of quality control methods for stabilised sulfide soil and peat is needed. In 

order to assess the stability of stabilised soil samples, development of new sampling devices 

and appropriate laboratory and field tests is needed. 

In order to avoid environmental problems, caused by road and railroad construction materials 

(e.g. the pollution of ground and surface water at Hallandsåsen in Southern Sweden), 

Environmental/Geotechnical standard investigation is needed. In this, environmental and 

geotechnical aspects of using a material/additive under field conditions are assessed. 
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SYNOPSIS: Sulphide soil was stabilised in laboratory, by mixing the soil with LD-Slag (an 
industrial waste product) different Cement qualities and Quick Lime. The undrained shear strength 
and the compressibility of the monolithic samples were measured. In order to register the leachability 
and pollution potential of the stabilised sulphide soil, leaching tests were performed on selected 
monolithic samples. Element analyses and pH, Eh and conductivity measurements were carried out 
on selected leachates. Different pH and Eh conditions were established in these tests, in order to 
control the leachability of Na, K, Ca and Mg, which are important during cementation processes 
inside as well as outside the inforced monolith and the leachability of V , which is a considered 
pollutant. Contents of hazardous elements in the LD-Slag, in the monolithic samples and in leachates 
were compared with international Maximum Containment Level (MCL) standards. 

1. INTRODUCTION 

Geotechnical problems in the costal region of 
Northern Sweden, such as settlement and low 
stability, are often associated with sulphide 
soils. Stabilisation with pozzolanic materials is 
a way to increase the strength of a soft soil. So 
far sulphide soils, clayey silt or silty clay rich in 
organic matter and reduced sulphidic and 
ferrous compounds, have not been stabilised 
efficiently with Quick Lime and/or Fly Ashes. 
Cement stabilisation has strengthened sulphide 
soils sufficiently, but to a high cost, as stated 
by Ahnberg et. al. (1987). Chemical 
solidification and stabilisation with pozzolanic 
materials are an accepted environmental 
remediation technology. It is commonly used to 
decrease the hazardous potential of waste 
materials. 

In this study LD-Slag (an industrial waste 
product), Quick Lime, and different qualities of 
Cement, separately and combined with each 
other, were added and mixed with a sulphide 

soil in order to improve the mechanical 
properties of the soil. An improvement of the 
strength of the soil was considered as a primary 
criteria in selecting a proper stabilising agent, 
though leachability of hazardous elements are of 
great importance when waste products are 
involved. To register the leachability and 
pollution potential of the stabilised sulphide 
soil, different leaching tests were performed. 

Aspects like how pH, Eh, ionic composition 
and concentration of the leachate do change 
with time in the stabilised monoliths are of great 
importance both environmentally and 
geotechnically. The natural leaching in situ in a 
stabilised sulphide soil is difficult to simulate in 
laboratory. Leaching tests at specific Eh and pH 
environments, however give required 
information of the leachability of different 
elements. Important soil conditions controlling 
leaching in situ in a stabilised sulphide soil are: 
- the surface area between the LD-Slag 

/Portland Cement stabilised soil and pore 
water 
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Table 1. Geotechnical properties of the 
investigated sulphide soil. 

Geotechnical properties Sulphide soil 

Bulk density, t/m3 1,49 - 1,53 

Water content, % 70-94 

Plastic limit, % 35 

Liquid limit, % 78 

Ignition loss, % 6-7 

x f u \ kPa 16- 17 

15-22 

Sensitivity 12 
unconfined compression test 

2 falling cone test  

- the pore water movement through the 
stabilised soil monolith. 

- the Eh, pH and conductivity of percolating 
water and the in situ pore water that enters 
the monolith 

- the anaerobic - aerobic condition of the 
surrounding sulphide soil 

- the water content of the in situ sulphide soil 
- how Na, K, Mg and Ca released from a 

monolith alters the in situ environment of the 
surrounding sulphide soil. 

In order to check i f LD-Slag is contaminating 
the environment the concentration of Cr and V 
of monolithic samples and leachates were 
compared with different international Maximum 
Containment Levels {MCL) for contaminated 
and undisturbed soils and ground waters. 

The objectives of this study were to find 
blendings of different stabilising agents which 
improved the stability of a sulphide soil and 
which would diminish dumping problems of a 
waste product in an environmentally proper 

way. 

2. MATERIALS 

2.1 Sulphide soil 

Fresh anaerobic sulphide soil, taken in N:a 
Sunderbyn, at 3,5 m, were used in the 
mixtures. The soil was rich in sulphidic and 
ferrous compounds. Its grain size distribution 

Table 2. Chemical composition of LD-Slag, 
standard Portland Cement and Quick 
Lime. 

Concentration [%] 

Chemical LD-Slag Portland Quick 

composition Cement Lime 

CaO 31,8 63,1 95 

Si0 2 32,9 20,5 2,2 

A1A 13,4 4,5 1,0 

FeA - 2,3 0,5 

MgO 17,4 4 1,5 

Nap 17,4 0,25 0,2 

K 2 0 0,46 1,4 0,2 

so 3 
- 3,1 0,04 

showed 20 % clay and 80 % silt. Specific 
geotechnical properties are shown in Table 1. 

A sulphide-rich organic, silty sediment's in 
situ environment can be divided into the 
following environmental conditions: anaerobic, 
partly aerated anaerobic and aerobic. 

2.2 Pozzolan additives 
The stabilising agents used in this study were 
LD-Slag, Quick Lime and two Cement 
qualities, a standard Portland Cement and a 
Portland Cement enriched with silica. Chemical 
compositions are given in Table 2. 

2.3 Admixtures used 
The admixtures and additives used in this study 
are shown in Table 4. Stabilised samples were 
prepared from fresh (anaerobic) sulphide soil 
which was mixed with the additives. 590 to 610 
g of the mixtures were packed and compacted 
into standard sampling tubes. The completed 
monoliths had densities between 1,46 - 1,56 

3 
t/m and water contents between 62 and 86 %. 
The monolithic samples mechanical and 
environmental properties were tested. 

2.4 International containment level goals 
Because of the lack of a Swedish Maximum 
Containment Level (MCL), Canadian MCL 
standards were used as references in this study. 
Geology and climate in Canada have 
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Table 3. Canadian MCL values for Cr and V. 

Cr [mg/kg] Cr [ug/1] V [mg/kg] V [Hg/l] 
A B A B A&B 

750 -5000 50 -2000 200 200 

Remediation if ground water is used as drinking water 

Remediation even if ground water is not used as drinking water 

resemblance to Swedish conditions. Maximum 
Containment Level values for soil and ground 
water are shown in Table 3. 

3. MECHANICAL PROPERTIES 

3.1 Methods 

Unconfined compression tests were performed 
to measure the increase of strength of the 
stabilised samples. These tests were carried out 
after a curing period of 2, 7, 30 and 100 days. 
Selected samples were tested even after 300 
days. As the samples are manually packed into 
plastic tubes, it is difficult to get completely 
homogenous samples. The unconfined 
compression tests are influenced by the 
condition of the samples, such as voids and 
cracks. Despite this disadvantages it is a 
standard method when measuring the strength 
of stabilised samples. 

Standard oedometer tests were performed to 

measure the reduction of compressibility. These 
tests were started after a curing period of 35 
days. 

3.2 Results and discussion 
Table 4 shows the amount of additives in 
weight-% of DS soil for investigated samples 
and the increase of undrained shear strength, as 
X f c monolith/T^ sulphide soil=20 kPa, after a 
curing time of 100 days. Samples mixed with 
Standard Portland Cement (Cement 1) or 
Portland Cement enriched with silica (Cement 
2) gave similar increase of the strength for all 
samples except for the samples mixed with 13% 
cement. Samples mixed with 6,5% LD-Slag + 
6,5% Cement 1 or 2 showed a 6 fold increase 
in strength, which is equivalent to an undrained 
shear strength of 120 kPa. This increase is 
higher than for the samples mixed with 6,5% 
Cement 1 or 2, but not as high as for the sample 
mixed with 13% Cement 1. Only LD-Slag or 
Quick Lime, or a combination of these 

Table 4. Prepared and investigated samples. Increase of undrained shear strength of the stabilised 
monoliths, after a curing time of 100 days, Macsik, 1995a. 

Sample Additive 1 Additive 2 Xfu monolith Sample 
[weight-% of DS soil] [weight-% of DS soil] Xfu sulphide soil = 20 kPa 

Cl-0/100 - Cement 1 13% 12,1 

C2-0/100 - Cement 2 13% 6,1 

LD-50/C-50 LD-Slag 6,5% Cement 1 6,5% 6,1 

LD-50/C2-50 LD-Slag 6,5% Cement 2 6,5% 6,0 

Cl-0/50 - Cement 1 6,5% 4,1 

C2-0/50 - Cement 2 6,5% 3,3 

K-0/100 - Quick Lime 13% 1,5 

LD-100/0 LD-Slag 13% - 1,3 

LD-50/K-50 LD-Slag 6,5% Quick Lime 6,5% 0,9 

K-0/50 - Quick Lime 6,5% 0,8 

LD: LD-Slag, C l : Portland Cement, C2: Portland Cement +silica additives, K: Quick Lime. 
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• 13% Cement 2 
• 6,5% LD-Slag + 6,5% Cement 2 

j O 6,5% Cement 2 
1000 L i i 

1 10 100 1000 
Time [days] 

Fig. 1. Undrained shear strength measured with 
unconfined compression tests as a 
function of time, Macsik, 1995a. 

additives, did not give any particular change of 
the undrained shear strength. According to 
these, LD-Slag must be combined with another 
additive, for example Standard Portland 
Cement, to stabilise sulphide soil. 

In Figure 1 it is exemplified how the 
undrained shear strength changes with time. 
For samples mixed with 6,5% LD-Slag + 6,5% 
Cement 2, the increase of undrained shear 
strength is slower than for samples mixed with 
13% Cement 2, but after 100 days of curing the 
undrained shear strength is allmost equalised. 
By comparing the results from samples mixed 
with 6,5% LD-Slag + 6,5% Cement 2 and 
samples mixed with only 6,5% Cement 2, the 
effect of adding LD-Slag can be seen. After 30 
days the LD-Slag gives a marked contribution 
to the undrained shear strength. 

Sulphide soil is very compressible, as the 
compression curve for sulphide soil in figure 2 
show. Adding cement or a mixture of cement 
and LD-Slag to a sulphide soil give a 
considerable improvement of the 
compressibility of the soil (Cement 1 and 2 give 
similar results). The compression curves from 
the standard oedometer tests for the samples 
mixed with 13 and 6,5% Cement 2 and 6,5% 
LD-Slag + 6,5% Cement 2 are shown in figure 
2. The lowest compression is given for the 

—TJ—13% Cement 2 
— •—6,5% LD-Slag + 6,5% Cement 2 
—O— 6,5% Cement 2 

• Sulphide soil, N:a Sunderbyn 

Effective stress [kPa] 

10 20 40 80 160 320 640 
0 

O 20 

30 

y—t H 

> 

Fig. 2. Compression curves from standard 
oedometer tests, started after a curing 
time of 35 days for stabilised samples, 
Macsik, 1995a. 

sample 6,5% LD-Slag + 6,5% Cement 2, but 
up to a load of 160 kPa there is not much 
difference in compression for the stabilised 
samples, which is 2-3%. This can be compared 
with the compression of the sulphide soil, 
which is much higher for this load, 19%. 

4. LEACHABILITY TESTS 

4.1 General 

As shown in Table 5, prepared materials 
investigated were LD-50/C1-50, LD-50/C2-50, 
Cl-50 and C2-50. Pure LD-Slag Portland 
Cement and sulphide soil were analysed as 
reference materials. 

4.1.1 Total Constituent Analysis (TCA) 
In TCA the samples are leached out under 
oxidising conditions in a microwave oven with 
7-M Nitric Acid in sealed teflon containers. 
Released metals are then analysed by 
plasmaemission spectrometry ICP-AES, 
according to EPA-methods 200.7 and 200.8, 
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Table 5. Admixtures and additives analysed, Macsik, 1995a. 

Material Monolith SLT 

TCA [mg/kg] pH, Eh and K TCA [ug/1] 

LD-50/C1-50 anaerobe (1) 
- X X 

LD-50/C1-50 aerobe 0) X X X 

LD-50 / C2-50 anaerobe (2) - X X 

LD-50 / C2-50 aerobe (2) X X X 

C1-50 
(3) 

X _ _ 

C2-50 
(4) 

X - -

LD-Slag X X X 

Portland Cement - X -

Sulphide soil X X X 

87 % TS sulphide soil, 6,5 % TS LD-Slag and 6,5 % TS Portland Cement - LD-50/C1-50 

87 % TS sulphide soil, 6,5 % TS LD-Slag and 6,5 % silica enriched Portland Cement - LD-50/C2-50 

93,5 % TS sulphide soil and 6,5 % TS Portland Cement - Cl-50 

93,5 % TS sulphide soil and 6,5 % TS silica enriched Portland Cement - C2-50 

given in mg leached metal/kg dry soil 
substance. 

Even leachates from selected leaching tests 
(from SLT) were analysed by the same method. 
Released metals in the leachates are given in ug 
leached metal/1 leachate. 

4.1.2 Sequential Leaching Tests (SLT) 
Laboratory Leaching Tests are equivalent to 
tens or hundreds of years of leaching action in a 
natural environment. During laboratory tests the 
in situ conditions of the stabilised soil, such as 
L/S ratio, size distribution, leachant pH etc, 
were altered in order to speed up the leaching 
velocity. The stabilised samples were fractured 
to sizes between 4,8 and 9.5 mm before being 
leached on a platform shaker, which caused 
some particle abrasion because of its intense 
mixing action. Laboratory leaching e.g. 
Sequential Leaching Test, provides information 
of the risks of sudden releas of contaminents. 
In this study Sequential Leaching Tests (SLT) 
were conducted on samples in three stages. 
SLT was performed in order to collect 
information on the initial leaching from the 
monolith (stage one), combined with the 

leaching governed by specific Eh and pH 
conditions (in stages two and three). The 
buffering action of the alkali in an in situ 
monolith will be finaly used up in an acidic 
environment. The Sequential Leaching Tests 
were performed with dilute acetic acid (HAc) 
and distilled water in 3 stages. The samples 
were leached in 450 ml teflon containers for a 
period of 23 h in each leaching step. Leachate 
and sample were then centrifuged and 
separated. The extracted leachates were filtered 
through a 0,45 um Millipore filter and replaced 
with a fresh leachant. The analyses on the 
filtrated leachates included measurements of 
pH, conductivity, redox-potential and metal 
content. 28,5 g dry solid matter, naturally wet 
(anaerobic) and dried at room temperature for 
23h (aerobic), were used in the leaching tests. 
The L/S ratios of the Sequential Leaching Tests, 
including stabilised samples, were between 
3,5/1 and 14/1. Analogous SLT were 
conducted with pure admixtures, but with a 
different L/S ratio. These tests were conducted 
separately on 24,8 g sulphide soil, on 1,85 g 
LD-Slag and on 1,85 g Portland Cement. The 
leachants acetic acid (HAc) concentration were 
increased step by step from 10 ' M t o l O 
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-O— Sample 1 • Sample 2 

Sulphur content [mg/kg] 

0 10000 

Iron content [mg/kg] 

15000 25000 35000 45000 
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Aerated 
anaerobic 
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Fig.3. Sulphur and iron content in two typical Swedish sulphide soils, Macsik (1994). 

M . The leachates pH, conductivity and Eh were 
registered together with its metal content. The 
leaching tests were conducted in three stages. In 
stage one the concentration of HAc was held 
constant but the liquid/solid ratio (L/S) was 
increased after each leaching step. In stage 2 the 
leachant's HAc concentration was increased 
after each leaching step while the L/S ratio was 
unaltered. In stage 3 the leaching was continued 
with distilled water as leachant. 

4.2 Sulphide Soil 
The degree of water saturation in a sulphide soil 
is determimng the in situ redox-environment. 

Anaerobic conditions exist below the ground 
water level. These conditions are verified by 
low Eh, < -100 mV, and a pH above 6. The 
amount of released iron and sulphur in the pore 
water is low because of the low solubility of 
FeS and Fe(OH) 2, Berner (1983) and Becking 
(1961). 

A sulphide soil which is less water saturated 
has consequently a higher redox-potential. This 
partly aerated anaerobic environment above the 
ground water level induces oxidation and 
release of sulphidic compounds in the pore 
water. The redox potential in the pore water is 
still < - 100 mV and its pH is > 6. 

Aerobic conditions will lead to an exhaustion 
of the soil's sulphide/sulphate content and to a 
depletion of its iron reserves, as shown in 
Figure 3. Eh of pore water samples extracted 
from aerated sulphide soils are between - 100 
mV and + 500 mV and pH is between 2.5 - 6. 

4.3 Results and Discussion 
Investigations were conducted on monolithic 
samples cured for 30 to 36 days, at room 
temperature (22°C). 

4.3.1 Total Constituent Analysis 
As given in Table 6, LD-Slag is rich in Cr 
(1700 mg/kg), Fe (186000 mg/kg), Mn (26600 
mg/kg) and V (26800 mg/kg). The sulphide soil 
is rich in Fe (42800 mg/kg) and S (10000 
mg/kg) and contains only small amounts of Mn 
(547 mg/kg), Cr (45 mg/kg) and V (61 mg/kg). 

Fe, Ni , Cu and Zn from the LD-Slag/Cement 
stabilised monoliths originated from the 
sulphide soil itself. The amount of As, Cd and 
Pb was below detection level in both sulphide 
soil and LD-Slag. The samples of LD-
Slag/Cement stabilised monoliths contained 
about 3 times more Mn, 4 times more Cr and 30 
times more V than a natural sulphide soil. The 
total amount of V was about 1800 mg/kg in all 
monolithic samples. The Total Constituent 
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Table 6. Total Constituent Analyses (TCA) 

Element 6,5% LD-Slag 6,5% LD-Slag 6,3% C l 6,3% C2 Sulphide soil LD-Slag 
+ 6,5% C l + 6,5% C2 
[mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS] [mg/kg TS1 [mg/kg TS] [mg/kg TS1 

Cd - - -
Cr 157 162 44 46 45 1730 
Cu 23 64 30 29 22 
Fe 51700 49300 40900 41900 42800 186000 
Mn 2330 2310 574 545 547 26600 
Ni 27 27 24 24 22 72 
Pb 10 - - - - -
Zn 69 72 68 72 69 34 
V 1800 959 62 64 61 26800 
S % 1,28 1,28 1,45 1,18 0,93 0,02 
Cl - Portland Cement, C2 - silica enriched Portland Cement 

Analysis showed that samples of LD-50/C2-50 
leached half as much V as samples of LD-
50/C1-5O did, 959 mg/kg compared to 1800 
mg/kg. The TCA results indicated a fixation of 
V in the monolith, containing silica enriched 
Portland Cement. The Cr contents of the 
monolithic samles were between 150 and 170 
mg/kg. This was less than the Canadian MCL 
demand for a remediation action, 750 - 5000 
mg/kg. The V content of the pile material (the 
monolith) was higher than the Canadian MCL 
demand for a remediation action, 200 mg/kg. 
However, for a pile reinforced road section the 
average pollution level of the soil mass is 
lower, as shown in Table 7. An example of Cr 
and V containment is given for different pile 
numbers per m . 

4.4.2 Sequential Leaching Test (SLT) 
In the Sequential Leaching Test the cumulative 
HAc concentration of the leachant was 
increased after each leaching step. Registered 
pH and conductivity values, shown in Figures 
4 and 5, indicated that LD-Slag and Portland 
Cement were more easily leached than a LD-
Slag/Portland Cement stabilised sulphide soil. 
The initial leaching of pure LD-Slag and 
Portland Cement gave leachate conductivities 
between 7 and 11 mS/cm. The leachabihty of 
the additives decreased while pH was between 
12 and 11. This was due to an intense release of 
K, Na from Portland Cement and to the 
dissolution of Ca (OH) 2 from LD-Slag. The 

buffering capacity of the additives was used up 
and pH decreased. As the HAc concentration 
increased the leachates conductivity rised 
mostly due to dissolution of minerals containing 
Ca and Mg, probably carbonates. 

Both aerobic and anaerobic leaching 
conditions are of interest in a sulphide soil. 
Sequential Leaching Tests were therefore 
performed on the monolith under anaerobic and 
aerobic conditions. The leaching of LD-
Slag/Portland Cement stabilised samples gave 
leachate conductivities between 3 - 4 mS/cm. 
Minimum conductivity values were reached 
when pH was between 10 and 9. Conductivity 
values rised again when the pH of the leachates 
decreased. The same tendency as when pure 
additives were leached were monitored when 
LD-Slag/Portland Cement stabilised sulphide 
soil were leached, although pH and 

Table 7. Cr and V content in a pile inforced 
road section with different pile 
numbers, Måcsik (1995b) 

1,5 m 

4Wr 

Pile/m2 Cr [mg/kg] V [mg/kg] 

(P) 157 1800 

. 2,2 72 826 

^ , 1 , 8 

,0,9 

/ ^ 0 , 4 

58 

30 

15 

666 

339 

171 
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Fig. 4. pH of the leachate from SLT. 
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Fig. 5. Conductivity of the leachate from SLT. 

conductivity values were lower in the later. 
Between 80 and 90% of the total content of 

Na, K and 20% of the total content of Ca were 
released at pH 11 in the anaerobic samples as 
shown in Figure 6a. As given in Figure 6b 
Ca(OH)2 is efficiently dissolved at a pH = 11. 
According to the results shown in Figure 6a, 
approximately 20 % of the total Ca content in 
the monolith is Ca(OH)2. In the aerobic 
samples K, Na and Ca were released at pH 9,5. 
This indicates a difference in mineral 
composition in aerobic samples than in 
anaerobic samples. 

All samples had low redox-potentials in their 

initial stages of the SLT. High Eh of the 
substituted leachants and mechanical agitation 
of the samples in contact with air led to an 
oxidation of the samples. With the exception of 
pure sulphide soil all samples become oxidised 
after being leached for several days. The Eh of 
the leachates from the stabilised samples rised 
from < 0 mV to 200 - 300 mV. The Eh of the 
leachates from the pure additives rised from < 0 
to 400 - 500 mV. The pH of the samples 
decreased as the HAc concentration of the 
leachants increased. 

The development of pH and Eh in the sulphi
de soil sample during the SLT was different. 

—O-SCa —e—SMg —•— ZNa — • - I K 

Fig. 6. a) Cumulative fraction of released Ca, Mg, Na and K from an anaerobic sample of LD-
50/C1 -50, caused by decreasing pH, b) solubility of Ca(OH)2 and Mg(OH)2 at different pH. 
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Fig. 7. £7z o/?/te leachates from SLT. 

Initially pH increased, from 6,2 to 7, though 
leached with an acid, and Eh increased from < 0 
mV to + 100 mV. Up to the third leaching step 
the samples become more and more oxidised, 
as shown in Figure 7. As the sulphide soil 
sample was oxidised its content of S 0 4 

increased due to oxidation of S ". Finally after 
the fourth leaching step pH dropped from pH 7 
to 5, but the Eh measurements showed that the 
sulphide soil sample become increasingly 
anaerobic, caused by increasing activity of 
sulphate reducing bacteria in the sample. High 
content of dissolved S0 4 and low pH were 
factors that activated bacteria. The Eh of the soil 
decreased from +100 mV to < - 100 mV, and 
gaseous H 2S was released. 

A sulphide soil in its natural water saturated 
environment is anaerobic, Eh < - 100 mV, and 
its pH will be between 6 and 9. As both LD-
Slag and Portland Cement, used as additives in 
the monolith, are strongly reducing materials 
with high pH and high pH buffering capacity, 
the pore water (leachate) from a monolithic 
material will not decrease the redox-potential of 
the surrounding sulphide soil. On the contrary 
the anaerobic buffering capacity of the soil will 
increase. Under anaerobic conditions the pH of 
the pore water in the monolithic material will be 
above 11. Its conductivity will be between 3 - 4 
mS/cm or more. These high conductivity values 

are caused by a release of Na, K, Ca, Mg from 
the stabilised sulphide soil. As earlier 
mentioned, 80 to 90 % of the total dissolved Na 
and K during the SLT were leached out before 
the pH of the pore water sunk below pH 11 in 
anaerobic samples and below 9,5 in aerobic 
samples. Both K and Na derived primarily from 
the Portland Cement and to some extent from 
the sulphide soil itself. To control adsorption 
and desorption of K, Na, Ca and Mg in sim the 
monobthic material and the surrounding 
sulphide soil, multiple Batch tests are needed. 
The results from such a multiple Batch test can 
show the general patterns of adsorption and 
desorption which would be excepted from a 
long term column test, as stated by Villaume et. 
al. (1981). 

4.4.4 Leachability of Cr 
Pure LD-Slag contains 1700 mg/kg of Cr which 
is higher than the Canadian MCL standards. 
The sulphide soil used in this study, contained 
about 46 mg/kg Cr. Consequently the stabilised 
sulphide soil contained about 160 mg/kg. As 
shown in Figure 8, the Cr content of the 
leachate was, with the exception of the last 
leaching step with HAc, less than 100 - 150 
Ug/1. As a comparison it can be mentioned that 
extracted pore water from sulphide soils have 
Cr contents between 30 - 300 ug/1- The results 
from the leaching tests showed that in the 
beginning of the Sequential Leaching Test, at 
high pH values, the stabilised sulphide soil was 
much more readily leached of its Cr content 
than pure LD-Slag. As pH of the leachate 
decreased, after continuous leaching, LD-Slag 
released 3 - 4 times more Cr than the stabilised 
sulphide soil samples. The total amount Cr 
leached out of 1,85 g LD-Slag and 28,5 g I D -
Slag/Portland Cement stabilised sulphide soil 
(containing 1,85 g LD-Slag) was about the 
same after completed leaching (SLT). The 
Canadian MCL for ground water which is used 
as drinking water (50 ug/1) is exceeded only in 
the first and last leaching steps, as shown in 
Figure 8. MCL for ground water which is not 

used as drinking water (2000 ug/1) w e r e n o t 
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• 6,5% LD-Slag + 6,5% C l aerobic 

- • - 6,5% LD-Slag + 6,5% C2 anaerobic 
-©—6,5% LD-Slag + 6,5% C2 aerobic 
-X-LD-Slag 

-»—6,5% LD-Slag + 6,5% Cl anaerobic 
• 6,5% LD-Slag + 6,5% Cl aerobic 

- • - 6,5% LD-Slag + 6,5% C2 anaerobic 
-©—6,5% LD-Slag + 6,5% C2 aerobic 
- X - LD-Slag 

1000 

u 

0,001 0,01 0,1 1 

CH3COOH [ml] 
100 

Fig. 8. Leachability of Cr vs cumulative HAc of 

the leachate and Canadian MCL for 

ground water (used as drinking water). 
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Fig. 9. Leachability of V vs cumulative HAc in 
the leachate and Canadian Maximum 
Containment Level for ground water. 

exceeded although samples were leached with 
an acidic leachant. 
4.4.5 Leachability of V 
As shown in Figure 9, at the early stages of the 
Sequential Leaching Test, at pH > 8, anaerobic 
samples released less V then aerobic samples. 
At pH 8 there were no difference in V release 
between aerobic and anaerobic samples. At 
lower pH more V was leached out in anaerobic 
samples than in aerobic samples. Leachates 
from pure LD-Slag contained about 2-30 times 
more V after each leaching step than when LD-
Slag/Portland Cement stabilised sulphide soils 
were leached. As shown in Figure 9 the 
assumption that aerobic samples stabilised with 
LD-Slag and silica enriched Portland Cement 
(LD-50/C2-50) had lower leachability of V than 
samples stabilised with LD-Slag and Portland 
Cement (LD-50/C1-50) were comfirmed. 
Under aerobic conditions the leachability of V 
from LD-50/C2-50 was approximately half of 
that from LD-50/C1-50. Aerobic samples of 
LD-50/C1-50, and anaerobic samples of LD-
50/C1-50 and LD-50/C2-50 released about the 
same quantity of V after completed Sequential 

Leaching Test. As shown in Figure 9 the 
Canadian MCL (200 ug/1) is exceeded in all 
leachates with the exception of leachates of 
6,5% LD-Slag + 6,5 % Portland Cement 
monolith, which under anaerobic conditions 
and high pH, leached less than or equal with 
MCL regulations. 

4.4.6 Cumulative Leaching Efficiency (CLE) 
Figure 10 shows the Cumulative Leaching 
Efficiencies (CLE) of LD-Slag, I D -
Slag/Portland Cement stabilised sulphide soil 
under anaerobic conditions and LD-Slag/ silica 
enriched Portland Cement under aerobic 
conditions, after 4 leaching steps with addition 
of approximately the same amount of HAc. The 
leaching efficiencies were obtained from the 
total content of V in the sample (TCA in ug/g 
sample) and the leachates total content of V after 
each leaching step. The Cumulative Leaching 
Efficiencies were calculated as follows: 

T - ' leachant content ug/1 . 100 
%CLE = 7 * 

, g of sample total content ßg/g 
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Fig.10. Cumulative Leaching Efficiency for V. 

where i is the number of leaching steps. The 
results from the Sequential Leaching Tests 
showed that the Cumulative Leaching 
Efficiency for V from pure LD-Slag was 56 %. 
As shown in Figure 10, the leaching efficiency 
for V from LD-Slag/Portland Cement stabilised 
sulphide soil under anaerobic conditions was 23 
%. Between 80 - 90 % of this amount was 
leached out in last leaching step with HAc, 
when the pH of the leachate was decreased 
from 8 to 3,8. Under aerobic conditions an LD-
Slag/ silica enriched Portland Cement stabilised 
sulphide soil had a leaching efficiency about 10 
%. About 65 % of this amount was leached out 
in the first leaching stage when pH decreased 
from 9,5 to 8,5. 

5. CONCLUSIONS 

Stabilisation of a sulphide soil with LD-Slag 
and Portland Cement is a suitable technique to 
increase a natural sulphide soil's unconfined 
compression strength, to reduce its 
compressibility and to decrease the leachability 
of V, present in the LD-Slag material. In the 
monolithic piles the content of V is higher than 
allowed by the Maximum Containment Level 
standards. This study indicates that the redox-
environment of the in situ sulphide soil, in the 

surrounding of the monolith, will not be altered 
by the leachate from the monolith. Sequential 
Leaching Test gave useful information of how 
Eh and pH contributes to the leachability of 
different elements. To decrease the leachability 
of V in the oxidised profile, silica enriched 
Portland Cement should be recommended as 
additive. Under anaerobic conditions it is 
sufficiant to use standard Portland Cement as 
additive. Stabilisation with LD-Slag as additive 
is diminishing the deposition problems of a 
waste product in an environmentally legitimated 
way. However to predict long term leachability 
complementary static leaching tests have to be 
carried out. Leachability of an in situ monolith 
under natural conditions is governed by slower 
processes than leachability under laboratory 
conditions. 
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ORIGINAL CONTRIBUTION 

LEACHABILITY O F V AND Cr FROM LD-SLAG/ 
PORTLAND CEMENT STABILISED SULPHIDE SOIL 

/ . Måcsik* and A. Jacobsson 
Landfill Group (VG), Division of Soil Mechanics, Department of Civil and Mining Engineering, Luleå University of Technology, 
Luleå, Sweden 

ABSTRACT. The objectives of this study were to improve the mechanical stability of a sulphide soil with additives of an 
industrial waste product (LD-Slag) and Portland Cement. The criterion of using LD-Slag was if it could be done in an 
environmentally proper way. Sequential Leaching Tests were performed on monolithic LD-Slag/Portland Cement stabilised 
sulphide soil samples in order to register the leachability and pollution potentials. Different pH and Eh conditions were 
established in these tests in order to control the leachability of Na, K, Ca and Mg, which are important during cementation 
processes inside as well as outside an inforced monolith, and the leachability of V, which is regarded as a pollutant. The 
contents of Cr and V of pure LD-Slag, monolithic samples and leachates were compared with Canadian and Finnish 
Maximum Containment Level standards. The investigation showed that acidic conditions will increase the leachability of V. 
An acidic environment will even change the physical properties of a monolith. However, acidic conditions are not likely to 
occur in an in-situ anaerobic sulphide soil. © 1997 Elsevier Science Ltd 

INTRODUCTION 

Geotechnical problems, such as settlement and low 
stability, are often associated with sulphide soils in 
the coastal regions of northern Sweden. These soils, 
rich in organic matter and sulphidic and ferrous 
compounds, consist of clayey silts or silty clays. Sta
bilisation with pozzolanic materials is one way to 
increase the strength of a clayey soil. However, sul
phide soils have so far not been stabilised efficiently 
with Quick Lime and/or Fly Ashes, which are com
monly used as stabilising agents in other clayey soils.1 

Stabilisation with Portland Cement as an additive 
has strengthened sulphide soils sufficiently, but at a 
higher cost.2 

In this study, LD-Slag (an industrial waste pro
duct), Quick Lime, and different qualities of cement, 
separately and combined with each other, were added 
to and mixed with a sulphide soil in order to improve 
the mechanical properties of the soil. Though an 
improvement in the strength of the soil was con
sidered as a primary criterion for selecting a proper 
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stabilising agent, leachability of hazardous elements is 
of great importance when waste products are involved. 

Stabilisation and solidification with pozzolanic 
materials, e.g. Portland Cement, is an accepted envir
onmental remediation technology.3 This technology 
is commonly used to decrease the leaching potential 
of hazardous elements from waste materials. As 
physical stabilisation of a sulphide soil is caused by 
chemical stabilisation and solidification processes, it 
may result in a decreased leachability of V, present 
in LD-Slag, compared with the leachability of V 
from pure LD-Slag which is disposed in a landfill 
site. 

Natural leaching in situ in a stabilised sulphide soil 
is difficult to simulate in a laboratory. However, 
laboratory leaching tests in specific Eh and pH 
environments can give required information of the 
leachability of different elements.3 Important soil 
conditions controlling leaching in situ in a stabilised 
sulphide soil, are: 

• the surface area between the LD-Slag/Portland 
Cement stabilised soil and pore water; 

• pore water movement through the stabilised soil 
monolith; 

• the Eh, pH and conductivity of percolating 
water that enters the monolith; 

• the anaerobic-aerobic condition of the sur
rounding sulphide soil; 
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• the water content of the in-situ sulphide soil; 
• how Na, K, Mg and Ca released from a mono

lith can change the in-situ environment of the 
surrounding sulphide soil. 

In order to check if a monolithic sample, contain
ing LD-Slag, is contaminating the environment, the 
concentrations of Cr and V of samples and leachates 
were compared with different international maximum 
containment levels (MCL) of contaminated and 
undisturbed soils and ground waters. 

METHODS AND MATERIALS 

Sulphide Soil 
Fresh anaerobic sulphide soil, taken at 3.5 m, in N:a 
Sunderbyn, North of Luleå, northern Sweden, was 
stabilised with LD-Slag and Portland Cement. The 
grain-size distribution of the soil showed 20% clay 
and 80% silt. Specific geotechnical properties are 
shown in Table 1. 

The in-situ environment of this type of sulphide-
rich and organic sediment can be divided into the 
following three redox-environments: anaerobic, 
partly aerated anaerobic and aerobic* The in-situ 
redox-environment of the sulphide soil depends on 
the degree of water saturation. 

Anaerobic conditions exist below the ground-water 
level. These conditions are verified by low Eh, 
< -lOOmV, and a pH above 6. The amount of iron 
and sulphur released into the pore water is low 
because of the low solubility of FeS and Fe(OH) 2.

5' 6 

A sulphide soil which is less water-saturated has 
consequently a higher Eh. This partly aerated anae
robic environment above the ground-water level 
induces oxidation and a release of sulphidic com
pounds into the pore water. The Eh of the pore water 
is still < - lOOmV and its pH is > 6. 

Aerobic conditions will lead to an exhaustion of 
the sulphide/sulphate content of the soil and to a 
depletion of its iron reserves, as shown in Fig. 1. The 
Eh of pore water extracted from aerated sulphide 

T A B L E 1 
Geotechnical Properties of the Investigated Sulphide Soil 

Geotechnical properties Sulphide soil 

Bulk density (ton m"3) 1.49-1.53 
Water content (%) 70-94 
Plastic limit (%) 35 
Liquid limit (%) 78 

Ignition loss (%) "X 6-7 

tf-' (kPa) 16-17 
Tf,,' (kPa) 15-22 
Sensitivity 12 

'Unconfined compression test. 
'Falling cone test. 

soils is between -lOOmV and +500mV and pH is 
between 2.5 and 6. 

Additives and Admixtures 
The stabilising agents used in this study were LD-
Slag, Quick Lime and two cement qualities, a stan
dard Portland Cement and a Portland Cement 
enriched with silica. The amount of silica additive 
was less than 5 wt% DS (dry solid), which means that 
this silica-enriched cement can be classified as Port
land Cement according to international and Swedish 
specifications. Chemical compositions are given in 
Table 2. Stabilised samples were prepared from a 
fresh (anaerobic) sulphide soil which was mixed with 
the additives. Between 590 and 610 g of the mixtures 
were packed and compacted into standard sampling 
tubes. The stabilised monoliths had densities between 
1.46 and 1.56 ton m~3 and water content between 62 
and 86%. The admixtures and additives used in this 
study are shown in Table 3. 

Mechanical Properties 
The mechanical properties of the monolithic samples 
were tested in an earlier study.7 It was shown that 
stabilisation of a sulphide soil with LD-Slag com
bined with Portland Cement is a suitable technique 
to strengthen and reduce compressibility of a natural 
sulphide soil. The amount of additives in wt% of DS 
soil and the increase in undrained shear strength, T / U , 
as 

r/„ of the monolith after a curing time of 100 days 
Tfu of the sulphide soil (20 kPa) 

are shown in Table 3. Shear strength of a sulphide 
soil is mainly caused by forces tending to hold the 
particles together (cohesion). This study showed that 
LD-Slag and Quick Lime, separately or in combi
nation with each other, will not contribute to an 
increase of the undrained shear strength of the soil. 
According to the results, LD-Slag must be combined 
with another additive, for example Standard Port
land Cement, in order to increase the undrained 
shear strength of a sulphide soil. This increase is 
caused by the resistance to hold particles together 
due to interlocking and cementation of particles. 

Analyses and Leaching Tests 
The investigated materials were LD-50/C1-50, LD-
50/C2-50, Cl-50 and C2-50. Pure LD-Slag, Portland 
Cement and sulphide soil were analysed as reference 
materials (Table 4). 

Total Constituent Analysis 
In Total Constituent Analysis (TCA), the samples 
are leached under oxidising conditions in a micro
wave oven with 7-M nitric acid in sealed teflon 
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containers. Released metals are then analysed by 
plasma emission spectrometry ICP-AES, according 
to EPA-methods 200.7 and 200.8. The results are 
given in mg leached metal kg - 1 dry soil substance. 

Leachates from selected leaching tests were 
analysed by the same method. Released metals in 

the leachates are given in ßg leached metal litre"1 

leachate. 

Sequential Leaching Tests 
A laboratory leaching test will simulate tens or 
hundreds of years of leaching action in a natural 

-©— Sample 1 o Sample 2 
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Q 

9T-

I ! 
O o 

Iron [mg/kg] 

15000 25000 35000 45000 

0 

a. 
o 
Q 

Aerobic 

Aerated 
anaerobic 

Anaerobic 

FIGURE 1. Sulphur and iron contents in two typical Swedish sulphide soils (Måcsik). 4 

TABLE 2 
Chemical Compositions of LD-Slag, Standard Portland Cement and Quick Lime 

Chemical composition 

CaO 
Si0 2 

A1 2 0 3 

Fe 2 0 3 

MgO 
Na20 
K 2 0 
so3 

Concentration (%) 

LD-Slag 

31.S 
32.9 
13.4 

17.4 
17.4 
0.46 

Portland Cement 

63.1 
20.5 
4.5 
2.3 
4 
0.25 
1.4 
3.1 

Quick Lime 

95 
2.2 
1.0 
0.5 
1.5 
0.2 
0.2 
0.04 

T A B L E 3 
Increase of Undrained Shear Strength of the Stabilised Monoliths, after a curing time of 100 days7 

Sample* Additive 1 Additive 2 TfU monolith 
(wt% of DS soil) (wt% of DS soil) T f u sulphide soil (20 kPa) 

C1-0/100 Cement 1 13% 12.1 
C2-0/100 — Cement 2 13% 6.1 
LD-50/C1-50 LD-Slag 6.5 % Cement 1 6.5% 6.1 
LD-50/C2-50 LD-Slag 6.5 % Cement 2 6.5% 6.0 
C1-0/50 — Cement 1 6.5% 4.1 
C2-0/50 

z — Cement 2 6.5% 3.3 
K-0/100 — Quick Lime 13% 1.5 
LD-100/0 LD-Slag 13 % — 1.3 
LD-50/K-50 LD-Slag 6.5 % Quick Lime 6.5% 0.9 
K.-0/50 — Quick Lime 6.5% 0.8 

*LD: LD-Slag; C l : Portland Cement; C2: Portland Cement + silica additives; K: Quick Lime. 
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TABLE 4 
Admixtures and Additives Analysed7 

Material Monolith TCA (mg kg"1) SLT 

pH, Eh and K T C A (Mg litre"') 

LD-50/CI-50 anaerobicf) — X X 

LD-50/C1-50 aerobieC) X X x 

LD-50/C2-S0 anaerobic(t) — X x 

LD-50/C2-5O aerobic(t) X X X 

Cl 50(0 X — — 
C2 50 (§) X — — 
LD-Slag X X X 

Portland Cement — X — 
sulphidesoil X X X 

• 87% DS Sulphide soil, 6.5% DS LD-Slag and 6.5% DS Portland Cement -LD-50/C1-50. 
*87% DS sulphide soil, 6.5% DS LD-Slag and 6.5% silica-enriched Portland Cement -LD-50/C2-50. 
' 93.5% DS sulphide soil and 6.5% DS Portland Cement -Cl-50. 
s 93.5% DS sulphide soil and 6.5% DS silica-enriched Portland Cement -C2-50. 

environment. During a Sequential Leaching Test 
(SLT), the in-situ conditions of the stabilised soil, 
such as size distribution, leachant pH, liquid to solid 
(L/S) ratio, etc. were altered and the leaching velocity 
was speeded up. As a result of this, SLT will only 
approximate what can happen in the environment, in 
a worst-case situation. 

The stabilised samples were fractured to sizes 
between 4.8 and 9.5mm. Leaching took place in a 
platform shaker, which caused some further particle 
abrasion because of an intense mixing action. In the 
leaching tests, 28.5 g of dry solid matter, naturally 
wet (anaerobic monolith) and dried at room tem
perature for 23 h (aerobic monolith), were used. 
Analogous SLT was conducted on pure admixtures, 
separately on 24.8 g of sulphide soil, on 1.85 g of LD-
Slag and on 1.85 g of Portland Cement. The L/S 

ratios of the SLTs, including the monolithic samples, 
were between 3.5/1 and 14/1. 

Laboratory leaching, e.g. SLT, provides informa
tion on the risks of sudden release of contaminants. 
The SLT was performed with dilute acetic acid 
(HAc) and distilled water in three stages (Table 5). 
The acetic acid (HAc) concentration of the leachant 
was increased step by step from 10 _ 3 2 5 M to 
10_ O I 6 M . SLT was performed in order to collect 
information on the initial leaching from the monolith 
(stage one), combined with the leaching governed by 
specific Eh and pH conditions (in stages two and 
three). In stage one, the concentration of HAc was 
held constant but the L/S ratio was increased after 
each leaching step. In stage 2, the HAc concentration 
of the leachant was increased after each leaching step 
while the L/S ratio was unaltered. The buffering 

TABLE 5 
SLT Carried Out (a) on Sulphide Soil Stabilised with LD-Slag and Portland Cement (Cl) and Sulphide Soil Stabilised with LD-Slag and Silica-

enriched Portland Cement (C2), (b) 0 1 1 t n « Admixtures LD-Slag, Portland Cement and Sulphide Soil 

Leaching Leaching Leachant Total HAc added to the 
stage step volume (ml) leachant (ml) 

(a) Stabilised sulphide soil 

(b) LD-Slag, Portland Cement and sulphide soil 

1 1 100 0.0033 
2 100 0.0065 

3 200 0.0130 
4 400 0.0260 

2 5 400 0.1560 
6 400 1.4560 
7 400 14.456 

3' 8 400 (14.456) 

1 1 100 0.0032 
2 2 100 0.0099 

3 200 0.0659 
4 200 1.2290 
5 200 8.1198 

3* 6 200 (8.1198) 

*Distilled water used as leachant. 
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action of the alkali in the samples was finally used up 
in this acidic environment. In stage 3, the leaching 
was continued with distilled water as leachant. 

The samples were leached in 450-ml teflon con
tainers for a period of 23 h during each leaching step. 
Leachate and sample were then centrifuged and 
separated. The extracted leachates were filtered 
through a 0.45 ßm Millipore filter and replaced with 
a fresh leachant. The analyses on the filtered leachates 
included measurements of Eh, pH, conductivity and 
metal content. 

International Containment Level Coals 
Vanadium (V) and Chromium (Cr) are considered as 
the main pollutants in LD-Slag. Because of the lack 
of a Swedish Maximum Containment Level (MCL) 
standard, Canadian8 and Finnish9 MCL standards of 
soil and ground water were used in this study, 
(Table 6). These international MCL standards were 
chosen because geology and climate in Canada and 
Finland have resemblance to Swedish conditions. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Investigations were conducted on monolithic samples 
cured for 30 to 36 days, at room temperature (22°C). 

TCAs 
As given in Table 7, LD-Slag is rich in Cr (1730 mg 
kg"1), Fe (186,000mg kg"1), Mn (26,600mg kg"1) 
and V (26,800 mg kg - 1 ) . The sulphide soil is rich in 

Fe (42,800mg kg- 1) and S (10,000mg kg-') and 
contains only small amounts of Mn (547 mg kg - 1), 
Cr (45 mg kg"1) and V (61 mg kg"1). 

The contents of Fe, Ni, Cu and Zn in the LD-Slag/ 
Cement stabilised monoliths mainly originated from 
the sulphide soil itself (Table 7). The amount of As, 
Cd and Pb was below the detection level in both sul
phide soil and LD-Slag. The samples of LD-Slag/ 
Cement stabilised monoliths contained about three 
times more Mn, four times more Cr and 30 times 
more V than a natural sulphide soil. The Cr content of 
the monolithic samples was between 150 and 170mg 
kg - 1 . These values did not exceed the Canadian 
(750-5000mg kg-1) and the Finnish (400mg kg"1) 
MCL for a remediation action. The total amount of 
V was about 1800 mg kg - 1 in all monolithic samples. 
However, the TCAs showed that samples of LD-50/' 
C2-50 released half as much V as samples of LD-50/ 
C1-50 did, 959 mg kg- 1 compared to 1800 mg kg - 1 . 
The TCA results indicated a fixation of V in the 
monolithic samples which contained silica-enriched 
Portland Cement. The V content of the monolithic 
materials exceeded the Canadian and the Finnish 
MCL values of 200mg kg"1 and 50-500mg kg - 1 , 
respectively. These MCL values require remediation 
action if exceeded. However, for a pile of reinforced 
road section, the average pollution level of the soil 
mass is lower than the pollution level of the pile 
(monolithic) material. Examples of Cr and V con
tainment of a road section, with different pile num
bers per m2, are given in Table 8. 

T A B L E 6 
Canadian8 and Finnish9 M C L Values of Cr and V 

Country Cr (mg kg-') Cr (jig litre"1) V(mgkg-') V (̂ .g litre"') 

Canada 750"-500(T 50'-2000* 200 200 - t 

Finland lOOMOOS — 500:-500S — 

'Remediation if ground water is used as drinking water. 
tRemediation even if ground water is not used as drinking water. 
JNo restrictions for using the soil. 
§Higher content needs evaluation and new investigation. 

T A B L E 7 
Total Constituent Analyses 

Element 6.5% LD-Slag 6.5% LD-Slag 6.3% Cl 6.3% C2 sulphide soil LD-Slag 
+ 6.5% Cl +6.5% C2 (mgkg-'TS) (mg kg"'TS) (mgkg-'TS) (mg kg-'TS) 

(mgkg-' TS) (mgkg-'TS) 

Cd — — _ _ — — 
Cr 157 162 44 46 45 1730 
Cu 23 64 30 29 22 
Fe 51700 49300 40900 41 900 42 800 186 000 
Mn 2330 2310 574 545 547 26 600 
Ni 27 27 24 24 22 72 
Pb 10 ; — _ — — 
Zn 69 72 68 72 69 34 
V 1800 959 62 64 61 26 800 
S (%) 1.28 1.28 1.45 1.18 0.93 0.02 

C1-Portland Cement; C2-silica-enriched Portland Cement. 
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TABLE 8 
Cr and V Content in a File Inforced Road Section/Depth m with Different Pile Numbers' 

Pile rrr Cr V 

(mgkg- 1) (mgkg- 1) 

(P) 157 1800 

2.2 72 826 
1.8 58 666 

0.9 30 339 
0.4 15 171 

SLT 

In the SLT, the cumulative HAc concentration of the 
leachant was increased after each leaching step. 
Registered pH and conductivity values, shown in 
Figs 2 and 3, indicated that pure additives, LD-Slag 
and Portland Cement, were more easily leached than 
an LD-Slag/Portland Cement stabilised sulphide soil. 
The initial leaching of pure LD-Slag and Portland 
Cement gave a leachate conductivity between 7 and 
11 mS cm - 1 . 

The leachability of pure additives decreased while 
pH was between 12 and 11. This was due to an intense 
release of K and Na from Portland Cement and to the 
dissolution of Ca(OH)2 from LD-Slag. The buffering 
capacity of pure additives was used up as pH decreased. 
An increase of the HAc concentration of the leachant 
increased the conductivity of the leachate, mostly due 
to dissolution of minerals containing Ca and Mg. 

Both aerobic and anaerobic leaching conditions 
are of interest in a sulphide soil. Sequential Leaching 
Tests were, therefore, performed on the monolith 
under anaerobic and aerobic conditions. The leach
ing of anaerobic LD-Slag/Portland Cement stabilised 
samples gave an initial leachate conductivity between 
3 and 4mS cm - 1 . Minimum conductivity values were 
reached when the pH was between 11 and 9. Con
ductivity values rose again when the pH of the leach
ates decreased, < 9. The same tendency was monitored 
when pure additives were leached, although with 
higher pH and conductivity values. 

Between 80 and 90% of the total amount of Na 
and K and 20% of the total amount of Ca were 
released at pH 11 in the anaerobic samples, as shown 
in Figs 4(a) and (b). As given in Fig. 5, Ca(OH)? is 
efficiently dissolved at a pH a 11. According to the 
results, approximately 20% of the total Ca content of 
the monolith was released, caused by a dissolution of 
Ca(OH) 2. In the aerobic samples, K, Na and Ca were 
released at pH 9.5. This indicates a difference in 
mineral composition in anaerobic samples compared 
to aerobic samples, probably related to CaC0 3 in the 
latter. 

All samples had a low Eh in their initial stages of 
the SLT. However, the high Eh of the substituted 
leachants and the mechanical agitation of the sam
ples in contact with air led to an oxidation of the 
samples. With the exception of pure sulphide soil, all 
samples become oxidised after being leached for sev
eral days (Fig. 6). The Eh of the leachates from the 
stabilised samples rose from < OmV to 200-300 mV. 
The Eh of the leachates from the pure additives rose 
from <0 to 400-500 mV. The pH of the samples 
decreased as the HAc concentration of the leachants 
increased. 

The development of pH and Eh in a sulphide soil 
sample during the SLT was different. Initially, pH 
increased, from 6.2 to 7, though leached with an acid, 
and Eh increased from < OmV to + 100mV. Up to 
the third leaching step, the samples became more and 
more oxidised (Fig. 6). The content of S O * 2 - in the 
sulphide soil samples increased due to oxidation of 
S2~. Finally, after the fourth leaching step, the pH 
dropped from pH 7 to 5. Eh measurements showed 
that the sulphide soil sample became increasingly 
anaerobic during this last leaching step. This was due 
to an increasing activity of sulphate reducing bacteria 
in the samples. High content of dissolved S0 4

2~ and 
low pH were the factors that activated sulphate 
reducing bacteria.6 The Eh of the soil decreased from 
+ 100mV to < -lOOmV, and gaseous H 2 S was 
released. 

A sulphide soil in its natural water saturated 
environment is anaerobic, Eh < - lOOmV, and its pH 
will be between 6 and 9. As both LD-Slag and Port
land Cement, used as additives in the monolith, are 
strongly reducing materials with high pH and high 
pH buffering capacity, the pore water (leachate) from 
a monolithic material will not decrease the Eh of the 
surrounding sulphide soil. On the contrary, the 
anaerobic buffering capacity of the soil will increase. 
Under anaerobic conditions, the pH of the pore 
water in the monolithic material will be above 11. Its 
conductivity will be between 3-4mS c m - 1 or more. 
These high conductivity values are caused by a 
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FIGURE 3. Conductivity of the leachate from SLT. 

release of Na, K, Ca and Mg from the stabilised sul
phide soil. As earlier mentioned, 80 to 90% of the 
total amount of Na and K was dissolved and leached 
out before the pH of the pore water sank below pH 
11 in the anaerobic samples and below 9.5 in the 
aerobic samples. Both K and Na were derived pri
marily from the Portland Cement and to some extent 
from the sulphide soil itself. To control adsorption 
and desorption of K, Na, Ca and Mg in-situ in the 
monolithic material and the surrounding sulphide 
soil, serial Batch testing is needed. In a serial Batch 
test, the leachate from the extraction is used to chal
lenge a second monolithic sample and/or a sulphide 
soil sample, while the original monolithic sample is 
extracted again with a controlled volume of fluid and 
with a controlled pH. This extraction procedure is 
repeated for a number of series. The results from 
such a test can show the general patterns of adsorp
tion and desorption expected from a long-term 
column test." 

Leachability of Fe 
Pore water extracted from an in-situ sulphide soil 
contains between 1 and 30 mg litre - 1 Fe under anae
robic conditions and about 100 mg litre -1 or more 
under aerobic conditions. Leachates from LD-Slag/ 
Cement stabilised soils had low Fe contents, less than 
0.1 mg litre - 1, although the redox-environment of the 
monolith became more and more oxidised. In the last 
leaching step with HAc, the Fe content of the lea
chate increased because of the low pH in the lea
chate. The leaching of pure LD-Slag gave about 10 

times higher Fe content in the leachates than the 
leaching of stabilised sulphide soil (Fig. 7). Precipi
tated Fe compounds were fixed more efficiently in the 
stabilised soil than in pure LD-Slag. 

Leachability of Cr 
Pure LD-Slag contains 1730mg kg - 1 of Cr, which is 
higher than the Canadian M C L C a n standards. The 
sulphide soil used in this study contained about 
46 mg kg - 1 Cr. Consequently, the stabilised sulphide 
soil contained about I60mg kg - 1 . As shown in Fig. 8, 
the Cr content of the leachate was, with the exception 
of the last leaching step with HAc, less than 100— 
150 ßg litre - 1. As a comparison it can be mentioned 
that extracted pore water from sulphide soils has Cr 
content between 30 and 300 ßg litre - 1. The results 
from the leaching tests showed that in the beginning 
of an SLT, at high pH values, the stabilised sulphide 
soil was much more readily leached of its Cr content 
than pure LD-Slag. As pH of the leachate decreased, 
after continuous leaching, LD-Slag released 3-4 
times more Cr than the stabilised sulphide soil sam
ples. The total amount of Cr leached out of 1.85 g 
LD-Slag and 28.5 g LD-Slag/Portland Cement stabi
lised sulphide soil (containing 1.85 g LD-Slag) was 
about the same after completed leaching (SLT). The 
Canadian M C L C a " for ground water used as drink
ing water (50 ßg litre - 1) is exceeded only in the first 
and last leaching steps, (Fig. 8). The M C L C a n for 
ground water not used as drinking water (2000 ßg 
litre - 1), was not exceeded although samples were 
leached with an acidic leachate. 
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FIGURE 5. Solubility of Ca (OH) 2 and Mg(OH) 2 at different pH. 

Leachability of V 

During the early stages of SLTs, at pH > 8, anaero
bic samples released less V than aerobic samples 
(Fig. 9). At pH 8, there was no difference in the 
release of V between aerobic and anaerobic samples. 
At pH < 8, more V was leached out from anaerobic 
samples than from aerobic samples. Leaching of pure 
LD-Slag, which would be the case in an industrial 
waste site, gave about 2-30 times more V after each 
leaching step than leaching of LD-Slag/Portland 
Cement stabilised sulphide soils. The assumption that 
aerobic samples stabilised with LD-Slag and silica-
enriched Portland Cement (LD-50/C2-50) had lower 
leachability of V than samples stabilised with L D -
Slag and Portland Cement (LD-50/C1-50) was con
firmed (Fig. 9). Under aerobic conditions the leach
ability of V from the LD-50/C2-50 samples was 
approximately half of that from the LD-50/C1-50 

A— - Sulphide soil 
O LD-Slag 
O Portland Cement 
X Anaerobic monolith 
+ Aerobic monolith 

0,001 0,1 10 
CH3COOH [ml] 

F I G U R E 6. Eh of the leachates from Sequential Leaching Tests. 

samples. Aerobic samples of LD-50/C1-50, and anae
robic samples of LD-50/C1- 50 and LD-50/C2-50, 
released about the same quantity of V after comple
ted SLTs. As shown in Fig. 9, the Canadian M C L C a n  

(200 ̂ g litre - 1) is exceeded in all leachates with the 
exception of leachates of 6.5% LD-Slag +6.5% 
Portland Cement monolith, which under anaerobic 
conditions and high pH, leached equal to M C L C a n 

regulations. 
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Cumulative leaching efficiency (CLE) 
Figure 10 and Table 9 show the Cumulative Leaching 
Efficiencies (CLE) of V from samples of LD-Slag and 
LD-Slag/Portland Cement stabilised sulphide soil 
under anaerobic and aerobic conditions. Each leach
ing step had approximately the same amount of 
HAc. Leaching efficiencies were obtained from the 
total content of V in the sample (TCA in ßg g - 1  

sample) and the leachates total content of V after 
each leaching step (TCA in ßg litre - 1 leachate). The 
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CLEs were calculated as follows: 

. , _ leachate content ßg litre - 1 

YoCL£. = > —— 

*-f g of sample/1 

100 
* 

total content ßg litre -1 

where i is the number of leaching steps.12 The results 
from the SLTs showed that the C L E of V from 
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F I G U R E 7. Leachability of Fe vs. cumulative HAc of the leachate. 
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F I G U R E 9. Leachability of V vs. cumulative HAc in the leachate 
and Canadian M C L C a n of ground water. 
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FIGURE 8. Leachability of Cr vs. cumulative HAc of the leachate and Canadian M C L C a " of ground water (used as drinking water). 



708 J . MACSIK AND A. JACOBSSON 

TABLE 9 
Cumulative Leaching Efficiency of V from samples of (a) LD-Slag (b) 6.5% LD-Slag+ 6.5% Cl Anaerobic monoliths, (c) 6.5% LD-

Slag + 6.5% C2 aerobic monoliths 

(a) (b) (c) 

HAc (ml) pH C L E (%) HAc (ml) pH C L E (%) HAc (ml) pH C L E (%) 

0.0032 12.32 0.06 0.0032 11.1 0.04 0.0032 9.50 0.17 

0.074 11.22 2.31 0.2592 10.7 0.63 0.1428 9.37 2.34 

1.27 4.65 30.10 1.72 8.5 2.15 1.42 8.57 6.32 

7.27 3.43 56.08 15.98 3.8 24.45 14.22 3.80 10.32 

-X-LD-Slag 
- B - 6 , 5 % LD-Slag + 6,5% Cl Anaerobic 

-0-6,5% LD-Slag + 6,5% C2 Aerobic 

60% j 

50% -

> 40% -

å 30% -

U 20% -

10% -

0% -
13 

FIGURE 10. Cumulative Leaching Efficiency of V from pure L D -
Slag, and from aerobic and anaerobic LD-Slag/Portland Cement 
stablished sulphide soil samples. 

tive of silica the C L E of V is approximately 10%. 
However, at pH >8, the C L E of V is greater from an 
aerobic than from an anaerobic sample. Under con
ditions where the pH of a leachate is >7 (Fig. 10), the 
C L E of V is less than 10%. Under natural in-situ 
conditions, the leachability is governed by even 
slower processes than the leachability under labora
tory conditions. The most important factors slowing 
down leachability in an in-situ sulphide soil are the 
soil's low permeability, which is 10 _ 8-10 _ 9m s _ I , 
low Eh and high pH conditions. Under similar pH 
conditions, pure LD-Slag had a C L E of 56%. 

A comparison between soil Maximum Contain
ment Levels (Canadian and Finnish) of V and the 
theoretical soil containment of V in a pile stabilised 
road section shows that stabilisation of a sulphide 
soil, with LD-Slag and Portland Cement, is possible 
without exceeding the mentioned international Max
imum Containment Levels of soil contamination. 
Therefore, stabilisation with these additives is a pos
sible technique to diminish deposition problems of an 
industrial waste product (LD-Slag) in an environ
mentally legitimate way. 

samples of pure LD-Slag was 56%. As shown in 
Fig. 10, the leaching efficiency of V from LD-Slag/ 
Portland Cement stabilised sulphide soil under anae
robic conditions was 23%. Between 80 and 90% of 
this amount was leached out in the last leaching step 
with HAc, when the pH of the leachate dropped from 
8 to 3.8. Under aerobic conditions, an LD-Slag/ 
silica-enriched Portland Cement stabilised sulphide 
soil had a leaching efficiency about 10%. About 65% 
of this amount was leached out in the first leaching 
stage when pH decreased from 9.5 to 8.5. 

CONCLUSIONS 

SLT studies of anaerobic and aerobic LD-Slag/Port
land Cement stabilised sulphide soil samples show 
that less than 26% of the V content of the monolith 
can be leached out, even if the pH of the leachate is 
less than 4. Under aerobic conditions with an addi-
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Abstract 
Parts of the road and railroad systems in Sweden are to be repaired or reconstmcted in order to 
achieve a better transportation economy. When performing this, new sections will cross 
sulfide soil areas. A typical sulfide soil, occurring in Northern Sweden, is a silty clay or clay, 
which is rich in sulfur, iron and organic matter. This soil has low bearing capacity and can not 
support structural loads like embankments efficiently. Excavation and dumping of a sulfide 
soil is not recommended by environmental reasons, as this can lead to leaching of heavy 
metals and sulfate to a recipient. By environmental reasons stabilisation in situ is more 
preferable. In recent years block-stabilisation with puzzolanic materials has been used in 
sulfide and peat soils as an in situ stabilisation method. 

This paper discusses results from stabilisation of sulfide soils in laboratory with two industrial 
waste products (Linz-Donawitz(LD)-slag and Air Blast Furnace Slag) and lime, mixed with 
standard Portland Cement (PC). The mechanical and chemical stability of stabilised soil 
samples were investigated. The results indicate that block-stabilisation with the used 
stabilising agents is an appropriate foundation method, with the exception of the stabilising 
agent containing LD-slag, with it's high content of V as it is today, can not satisfy 
environmental requirements. 

Introduction 
Block or mass stabilisation is a newly developed stabilisation method, where a whole block of 
soil is stabilised with a stabilising agent. As described by e.g. Huttunen, 1996°', and Macsik, 
1997°', the method is applicable for peat and sulfide soils down to a depth of 5 m. This 
method is more and more requested, due to reparations and reconstructions of old road and 
railway sections and building of new ones through peat and sulfide soil areas. Stabilisation of 
clayey soils with standard Portland Cement (PC) and Quick Lime (Q) have been used for 
decades, Broms, 1984(3). However, in organic soils, stabilisation is not a common method. As 
documented e.g. by Saitoh et al., 1996<4>, and Kujala et al., 1996(5), organic contents of > 5 - 6 
% in a soil, give low increase of the shear strength when stabilised with Portland Cement and 
lime. Portland Cement/Quick Lime stabilisation has also failed in some cases when organic 
soils have been stabilised, under discussion in Sweden. 

In this study sulfide soil was stabilised in laboratory with three stabilising agents: (1) Portland 
Cement mixed with LD-Slag, (2) Portland Cement mixed with Air Blast Furnace Slag and (3) 
Portland Cement mixed with Quick Lime. Earlier studies, e.g. Macsik et al., 1995<6), have 
shown that sulfide soils can be stabilised sufficiently with an addition of different slags and 
Portland Cement. The admixture best suited for stabilisation was planned to be used under 
field conditions. 

Apart from the mechanical stability of the soil, one issue is a possible contamination of the 
surrounding environment. There is a certain concern about the environmental issues, as : 
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1. a sulfide soil is not allowed to be excavated and dumped without permission, due to 
environmental effects. However the estimation of these environmental effects are 
sometimes questionable. 

2. a slag material, in this case from the steel industry, may contain high quantities of 
regulated elements. 

By using an "industrial waste-product" or a "by-product" in an environmentally proper way, 
the benefits are double. It solves dumping problems of a by-product, and it improves the 
mechanical stability of a soil without exceeding regulated containment levels. 

Methods and materials 
Sulfide soil 
Sulfide soil was sampled at S:a Sunderbyn, outside Luleå, Northem Sweden. The upper 2 m 
of the profile is an oxidised crust. This soil is classified as a silty clay, se table 1. The 
underlying layer, 2 - 4 m, consists of a black sulfide soil and a black sulfide soil with thin clay 
layers. This soil is classified as a silty clayey sulfide soil. The next layer, 4 - 5,5 m, is a silty 
clay with thin sulfide layers. This layer is underlined by a silt. The soil is planned to be block-
stabilised down to the silt layer. During the block-stabilisation the different soil layers will be 
mixed together. Laboratory samples were stabilised from the profile, in two series. The first 
series consisted of stabilised soil material from 2 to 4 meters, and the second one consisted of 
stabilised soil material from 4 to 5,5 m. Series one represented a stabilised sulfide soil and 
series two a stabilised silty clay soil with some sulfide content. Geotechnical properties of the 
investigated profile are given in table 1. 

Table 1. Geotechnical properties of the investigated soil profile. 

Geotechnical properties Oxidised crust Sulfide soil silty Clay Silt 

(0 - 2m) (2 - 4m) (4 - 5,5 m) > 5,5 m 

Bulk density, t/m3 1,58-1,67 1,41 - 1,66 1,49- 1.61 1,81 -1,94 

Water content, % 42-75 66- 118 65-•81 26- 56 

Liquid limit, % - 83- 101 48- 58 -

Sensitivity - 13 -28 30-• 80 -

Ignition loss, % - 5,5 - 8,1 3,6 •3,7 -

V k P a - 17 -38 12-•20 -

Texture Clay, % 40 32 -36 42. •47 -

Silt, % 60 64 -68 53. •58 -
1 Falling cone test 

The soil chemistry of a sulfide soil depends on its degree of water saturation. Excavated 
anaerobic sulfide soil can oxidise i f it is deposited above the groundwater table . Oxidisation 
leeds to aerobic conditions, under which the soil can release 10 000 to 20 000 mg Fe^/Fe3* 
and upp to 10 000 mg of S as sulfate per kg of dry soil mass. Also pH of the leachate water 
from an oxidized sulfide soil will be low, < 3. As described by Macsik, 1994 and 1996<7&8), a 
sulfide soil can be divided into the following three redox environments: anaerobic, partly 
aerated anaerobic and aerobic. Under anaerobic conditions, below the groundwater level the 
release of dissolved FeS from the soil is low. Aerobic conditions, above the highest ground 
water level, lead to an exhaustion of the sulfide/sulfate content, and depletion iron reserves of 
the soil, Macsik, 1994m. In order to minimise the release of Fe^/Fe3* and S04

2" and the 
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decrease of pH of the pore water, anaerobic sulfide soils should be kept under the 
groundwater table (under anaerobic conditions) where the soil's chemistry is stable. 

Additives and admixtures 
The stabilising agents used in the tests were LD-Slag (L l ) , Air Blast Furnace Slag (L2), 
Portland Cement (C) and Quick Lime (Q). Both L l and L2 were dried and sieved (< 4 mm). 
The main chemical compositions of the used additives are given in table 2. Three soil 
additives were used, (1) containing 50 % LD-Slag and 50 % Portland Cement (L1-C50), (2) 
containing 50 % Air Blast Furnace Slag and 50 % Portland Cement (L2-C50) and (3) 
containing 10 % Quick Lime and 90 % Portland Cement (Q-C90). The soil samples were 
stabilised with 14-weight % additive. 

Table 2. Chemical compositions of the additives LD-Slag(Ll), Air Blast Furnace Slag {12) 
standard Portland Cement (C) and Quick Lime (Q). 

Chemical 

composition 

L2 L l C Q 

CaO [%] 31,8 29,5 63,1 95 
Si02 [%] 32,9 32,4 20,5 2,2 

A1A l%] 13,4 13,6 4,5 1,0 

F e A [%1 - 0,3 2,3 0,5 
MgO [%] 17,4 19,1 4 1,5 
Na,0 [%] 17,4 0,7 0,25 0,2 
Kfi [%] 0,46 0,6 1,4 0,2 
SO, [%] - * 3,1 0,04 

* S content is between 1,2 - 1,5% 

Mechanical properties 
Stabilised samples were packed into plastic tubes (height 10 cm and diameter 5 cm). 
Properties like undrained shear strength and compressibility were tested after different curing 
times. The mechanical properties of the samples were tested according to an earlier study, 
Macsik et al., 1995(6), where it was shown that stabilisation of a sulfide soil with a slag 
material combined with Portland Cement is a suitable technique to strengthen a natural sulfide 
soil and to reduce the soil's compressibility. 

Analyses and leaching tests 

Total Constituent Analyses (TCA) of the additives ( L I , L2), of a typical sulfide soil and of the 
monoliths L1-C50 and L2-C50 were performed. In TCA the samples are leached under 
oxidising conditions in a microwave oven with 7-M Nitric Acid in sealed Teflon containers. 
Released metals are then analysed by plasma emission spectrometry ICP-AES, according to 
EPA-methods 200.7 and 200.8. The results are given in mg leached metal/kg dry soil 
substance. 

In order to control the leachability of regulated elements, L I , L2 and L2-C50 were leached 
with distilled water and with acetic acid. Leachates from the selected leaching tests were 
analysed by the same method as mentioned above. Released metals in the leachates are given 
in ug leached metal/1 leachate. 
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Swedish contaminant level regulations 
A high leachability of organic compounds and heavy metals can lead to exceeding natural 
background levels and can cause pollution of surface- and groundwater. Environmental as 
well as geotechnical aspects should be controlled when a new material or a new method is 
used in a soil. Contents, leachability of regulated elements and durability of the stabilised soil 
are of fundamental interest for a road constmction. 

The Swedish environmental protection agency (Naturvårdsverket, NV) has presented a list of 
maximum containment levels, MCL, Rapport 4638,1997(9), for different regulated elements in 
a soil. In this the following three soil types, with different maximum containment levels, were 
given: 
• Soils, with the lowest allowable containment levels (KM), e.g. gardening, housing and 

groundwater protection sites. 
• Soils with groundwater protection, with low containment levels (MKM-GV) 
• Soils where groundwater is not used as reservoir, with the highest allowable containment 

levels (MKM). 
There are no MCL-values presented for ground water in Sweden. Instead, a German MCL-
regulation (the Berlin List), Wisser, 1993ll0), Swedish background levels and a drinking water 
standard are used as comparison. 

Results and discussion 
Undrained shear strength, T fu 

Figure 1 shows the results from unconfined compression tests performed on stabilised 
samples after different curing time. White marks represent T f n after a curing time of 10 days, 
grey marks after 30 days and black marks after 90 days. As shown in figure 1 a - b, an 
increase of Xu over the curing time is for most of the cases apparent. After a curing time of 90 
days all samples had a t £ u > 75 kPa, which is a regulated minimum for a railroad. 

The initial undrained shear strength, xfu, of the soil varies with depth in the profile, table 1. xfa 

of the silty clay soil was 12 to 20 kPa and t f n of the sulfide soil was 17 to 32 kPa. The 

stabilised silty clay soil had lower xfu compared with the stabilised sulfide soil. This variation 
of the initial xfc of the soil profile under the railroad section tends to give a variation in 
achieved stabilisation effect, see figure 1. 

According to triaxial tests conducted on L2-C50 samples, Macsik et al., 1998<U), the stabilised 
soil material is dilatant under undrained conditions, which is common for solid sands and 
overconsolidated clays. 

The oxidised layer, 0 to 2 m, mixed with sulfide soil did not give a significant increase of 
undrained shear strength, Macsik et al., 1998(11). Stabilisation of oxidised sulfide soil layers 
should be avoided, as this material can lower the increase of the achieved xfu of a stabilised 
soil. This is probably due to the contents of ironhydroxides, sulfates and a low pH of an 
oxidised sulfide soil. 
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Figure 1 of stabilised soil samples after 10 (white), 30 (grey) and 90 (black) days of 
curing time (unconfined compression test). The horizontal bars represent the 
soil's original undrained shear strength (falling cone test), of the sulfide soil 
ranges between 17 - 32 and of the silty clay between 12 - 20 kPa. 

Compressibility 
Oedometer tests were performed on 40 days old samples, and compression curves from these 
tests are presented in figure 2. The results show that with 14 weight % of the additives L2-
C50 and Q-C90 the compression of the stabilised samples were between 2,1 - 5 % at 320 kPa, 
and 
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Figure 2 Compression curves of unstabilised and stabilised soil samples after a curing 
time of 40 days. The samples contained 14 weight % additives. 
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for L1-C50 the compression was 6 - 7 % at 320 kPa. The unstabilised sulfide soil had a 
compression between 12 to 20 % at 100 kPa. Addition of 14-weight % of the used additives 
improves the soil's mechanical stability. L2-C50 and Q-C90 gives the lowest settlement of the 
stabilised samples. 

The effect of freezing and thawing cycles 
Sulfide soil samples, stabilised with L2-C50, were cured for 36-38 days. The samples were 
then exposed to four freezing/thawing cycles. Each cycle consisted of freezing at -10 °C for 
24 hours and of thawing at 20°C for 24 hours. After the last cycle the undrained shear strength 
of the samples were tested. The results show that xb has decreased after four freezing/thawing 
cycles with 30 to 40 % of a non frozen sample, cured for 30 days, Macsik et al., 1998"". A 
conclusion of these results is that freezing/thawing can reduce the mechanical stability of a 
stabilised soil. Further investigation of how freezing/thawing effects the stabilised soil's 
mechanical stability should take place. 

Environmental investigation 
A soil stabilised with 14 weight % L1-C50 contains ca 1900 mg/kg V, which is almost 16 
times more V than regulated by K M . The leachability of V from a pure Ll-material is high at 
pH between 11 and 13 and at pH < 5, figure 3. Because of high leachability and high 
containment of V, the stabilising agent L1-C50 is not satisfying MCL regulations as a block-
stabilising agent. Ll-50 was therefore excluded from further investigations. However L l 
might be of interest i f it's leachable content of V can be washed out under controlled forms, 
before it is used as a stabilising agent. 

Sulfide soil stabilised with 14-weight % of L2-C50 contains less amount of metals than 
permitted by Swedish MCL-regulations, table 3. Pure L2 however contains elevated values of 
V. The leachability of V from pure L2-material is low and not pH dependent for a pH > 4, 
figure 3. 

• L l L2 • -MCL (Berlin) 

100 000 

10 000 

1000 

100 

10 

1 

Figure 3 

7 9 
pH 

11 13 

Leachability of Vfrom pure Ll and L2 with an acetic acid solution, Macsik et 
al, 1998"". German MCL of ground water is 50 ug/l. 

Sulfide soil stabilised with L2-C50 contains 85-92 (120) mg/kg Cr, 26 - 32 (100) mg/kg Cu, 
ca 30 (35) mg/kg Ni, 8 - 9 (80) mg/kg Pb, 113 -116 (120) mg/kg V and 71 - 84 (350) mg/kg 
Zn, table 3. The values in the brackets represent the Swedish MCL-values in K M soils. The 
results indicate that L2-C50 can be used even in restricted areas according to MCL 
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regulations. Most of the Ni content and half of the V content originates from the sulfide soil 
itself. 

L2-C50 contains 7000 mg/kg sulfur. A typical anaerobic sulfide soil contains between 9000 -
15000 mg/kg sulfur as sulfide (S2 ). Leaching of sulfate or sulfide from a stabilised soil wil l be 
slow due to low permeability of the stabilised soil and due to reduction of sulfate to sulfide in 
the surrounding anaerobic sulfide soil followed by a precipitation of e.g. FeS and CuS. An 
anaerobic sulfide soil can also function as a metal barrier for e.g. Cu, Pb, Cd, Mn, Fe and Ni 
as these can form sulfide minerals with low solubility. Another important factor, which slows 
down a possible leaching process, is the low permeability of the surrounding soil. 

Table 3 Total constituent analyses on (1) a sulfide soil and a silty clay stabilised with 
L2-C50-material, (2) L2 and (3) a sulfide soil. As a comparison Swedish MCL-
values of a KM soil is given.  

Stabilised with 14 weight % L2 
Element Sulfide soil Silty Clay L2 

[%] [%] [%] 
Si0 2 

53,5 55,6 32,4 

A1203 
13,4 14,7 13,6 

CaO 6,79 6,38 29,5 
Fe 20 3 

7,04 6,85 0,281 

KjO 3,49 3,25 0,64 
MgO 3,26 3,52 19,1 
MnO 0,298 0,195 0,697 
Na,0 2,63 2,67 0,67 

P 2 0 5 
0,202 0,37 < 0,0123 

TiO, 0,785 0,616 2,39 

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] Sulfide soil 
[mg/kg] 

KM 
[mg/kg] 

As 15 
Cd 0,4 
Co 12,7 13,5 < 6,18 11 30 
Cr 84,4 92,1 62,1 45 120 
Cu 25,7 31,9 6,25 22 100 
Hg 1 
Ni 27,9 30,8 < 6,18 22 35 
Pb 8,69 7,98 <12,4 80 
V 113 116 458 61 120 
Zn 71,4 83,7 7,01 69 350 

Leachability 
Samples of stabilised sulfide soil and silty clay soil were leached with distilled water. 
Containment of the leachate samples are presented in table 4. As a comparison metal contents 
of pore water samples from two typical sulfide soils (background values) are listed, one is 
from an aerobic sulfide soil and one is from an anaerobic sulfide soil. German MCL for 
groundwater, the Berlin list and a Swedish drinking water standard for private wells are also 
listed in table 4. 

As shown in table 4, the initial metal contents of the leachates are high, especially of Ca. The 
contents of Cu, and Ni are decreasing with increasing liquid to solid ratio (L/S). The contents 
of Al, Cu and Ni are higher than the drinking water standards allow, however these elements 
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are present in high quantities in a pore water from a namral sulfide soil. An area containing 

sulfide material in the soil profile is therefore not "recommended" as a drinking water 

resource. 

Table 4 Leachability of different elements from the investigated stabilised sulfide soil 

and silty clay soil. As comparison pore water from aerobic and anaerobic 

sulfide soils are presented as well as German MCL-values for contaminated 

ground water (Berlin list) and a Swedish drinking water standard.  
Stabilised with 14 weigt % L2  

Sulfide soil Silty clay Sulfide soil Berlin list Drinking 

Element L/S=4 L/S=7 L/S=ll L/S=4 IVS=7 L/S=10 Aerobic Anaerobic I/Tl/ni 
[mg/1] [mg/1] [mgA] [mgA] [mg/l] [mgA] [mg/l] [mgA] [mgA] [mgA] 

Ca 643 271 171 179 151 135 145 14 
Fe 68 10 <0,5 
K 133 39,3 19,6 91,7 29,3 16,9 67 428 

Mg 0,89 0,54 0,31 46 16 
Na 178 38 16,1 127 24,5 11,6 286 270 
S 860 336 205 130 50,4 29,9 165 5 

[ugA] rug/I] [ug/1] rug/i] Tug/11 [MSA] [ug/11 rusA] [ugA] fugA] 
Al 187 293 315 2360 2520 3120 338 519 <500 
As 6,36 2,43 1,62 11,6 2,16 1,01 40/60/80 <10 
Cd 5/10/15 
Cr 1,35 1,86 2,01 2,8 1,85 2,28 348 27 50/100/200 <50 
Cu 44,6 71,7 47,2 389 108 67,1 59 114 40/60/150 <50 
Hg 0,0251 0,069 0,041 0,0216 1/2/3 < 1 
Mn 2,35 1,28 1,03 1,41 4000 1080 <300 
Ni 106 33,2 17,6 200 48,1 28,8 1490 100 50/75/100 3# 

Pb 40/60/150 < 10 
Zn 6,54 4,26 365 938 1000/1500/2000 <300 
pH 9,7 10,2 10,3 12,0 11,5 11,6 3 8 

K[mS/cm] 3,56 1,48 0,95 2,70 1,54 1,38 

Berlin list I/Ü7III, where I is MCL in a water protection area, II is MCL in river valley/alluvial sediment and III is 
MCL for an area without aquifer. Bold stile when MCL values (from the Berlin list) are exceeded.s Drinking 
water standard (SLV 1989) for private wells "usable without remark". 



9 

Figure 4 Leachability ofNi and Cufrom L2-C50 stabilised soil samples. Distilled water 
was used as extractant. 

The leachability of A l is lower from a sulfide soil, 187-315 ug/1, than from a silty clay soil, 
2000- 3000 ug/1. According to the results of the leaching tests, the contents of Ni and Cu are 
enhanced in the leachate. The Ni content decreases, as the L/S increases, to a level which is 
below MCL for a groundwater protection area (according to the Berlin list). The Cu content 
decreases to a value below MCL for an area that does not contain an aquifer, 150 pg/1, (Berlin 
List). 

The presented results are based on laboratory results, which exaggerate leachability due to 
abrasion, different solid to liquid ratios etc. However, in groundwater protection areas a 
stabilising agent should be used with care, as pore and drainage water from the stabilised soil 
has high pH and conductivity and contains high amounts of Ca, Na and K. A field 
investigation will give a better understanding of the leachability of these elements under field 
condition. 

Conclusions 
Air Blast Furnace Slag (L2) mixed with 50-weight % Portland Cement (L2-C50) is an 
alternative stabilising agent to Portland Cement/Quick Lime in sulfide soils. The used amount 
of the additives was 14-weight % dry soil. L2-C50 is a cheaper material than Q-C90 even i f 
the amount added to the soil can be decreased for the latter material. Before stabilisation, the 
investigated sulfide soil had a T f l l between 12 and 50 kPa. After stabilisation and a curing time 
of 30 days the soil samples had a T f u >75 kPa. L2-C50 gives a satisfying mechanical stability 
to the stabilised soil, without neglecting Swedish MCL-regulations for a sensitive soil. 
Containment of regulated elements in the leachates from laboratory samples is also in the 
vicinity of German regulations (Berlin list) for ground water. 

Also L1-C50 is a material which gives sufficient stabilisation effect, xfn >75 kPa, however it 
contains high amounts of V. The leachability of V from pure L l is high and pH dependent. 
Leachability of V is high for pH between 11 and 13 and for pH < 5. This material might be 
improved as a stabilising agent, from an environmental point of view, i f its content of easily 
leachable V can be lowered by a pre-treatment. 
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Inhomogeneities in geotechnical properties and in element containment of a sulfide soil 

profile can influence stabilisation results greatly. Sampling and laboratory testing give 

important information about achievable stabilisation effects as well as inhomogeneities in a 

profile and along a section of a road or railroad. 

The block-stabilised soil in the actual case will be surrounded by semi- to impermeable soils, 

sulfide soil and a silty clay soil. The only drainage way is towards the surface of the stabilised 

area. Due to settlement, excess pore water and trapped air will be pressed out from the 

stabilised block. This settlement will take place during the first 10 to 14 days after 

stabilisation. This excess water wil l contain dissolved elements, mostly Ca, K and Na, but it 

may also contain some Ni and Cu. Stabilisation with a stabilising agent should be done with 

care in restricted areas with groundwater protection as the drained water wil l have high pH 

and high conductivity. 

Acknowledgements: The Swedish railroad company (Banverket) and SSAB were financing 

this investigation 
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Stabilisation of peat soils with Air Furnace Blast Slag and Portland Cement 
J. Måcsik, K. Pousette and A. Jacobsson 
Luleå University of Technology, Sweden 

Div. of Soil Mechanics 

Air Furnace Blast Slag (FB) (fraction 0 -4 mm) and standard Portland Cement (PC) have been 
used to stabilise peat soil under field and laboratory conditions. Considering the inhomogeneity 
of a stabilised peat block it is necessary to improve a combination of different test methods to: 
(1) guide the selection of slag material for specific soils, (2) assure that the mechanical stability 
of the stabilised peat (Peat/Slag/PC) is efficient, (3) control the homogeneity of the stabilised 
peat and (4) assure that the chemical stability of the stabüised peat satisfies foundation and 
environmental requirements. 

Key words: Block stabilisation, Peat soil, Laboratory methods. Mechanical and Chemical 
stability 

1. INTRODUCTION 

Parts of the Swedish road and railway 
systems are to be repaired and reconstructed 
in order to achieve a better transportation 
economy. When performing this, new 
sections will cross peat areas. In order not to 
disturb the environment and cause stability 
problems of old sections, which have to be in 
function during the whole building period, it 
is not recommended nor permitted to excavate 
in a peat soil. 

Stabilisation of a clayey soil with 
pouzzolanic additives is a well established 
method. In recent years block stabilisation 
with pouzzolanic materials has been used in 
peat soils as well. As this is a rather new 
reinforcement method for peat soils, field 
experiences are scarce. 

The problems faced here are that 
cementation and stabilisation processes are 
disturbed when pouzzolanic materials are 
used in a soil with high contents of organic 
matter and water. A comparatively high pore 
volume of a peat soil causes settlement 
problems. Laboratory tests are essential in 
conducting a stabilisation work in field. The 
development of a samphng method and a 
realistic standard laboratory method is 
needed. 

2. METHODS AND MATERIALS 

2.1 Additives 
Furnace Blast Slag (FB) and Portland Cement 
(PC) have been used as stabilising agents in 
this study. A dried and sieved (< 4 mm) FB 
was used in both field and laboratory tests. 
The water content of the FB was 10 weight % 
and it contained 458 mg of Vanadium/kg of 
dry solid. Swedish Maximum Containment 
level 1 for V in a soil, where ground water is 
not used as drinking water, is 300 mg/kg of 
dry solid. The stabilised soil in the field test 
was not containing more than 60 weight % of 
FB, and the Swedish Maximum Containment 
level for V was not exceeded. 

2.2 Peat soil 
Peat soil samples were collected and a half 
scale field test was conducted adjoining to a 
new railway section, between Lidlund and 
Jörn, North West of Skellefteå, in Northern 
Sweden. The porosity of the investigated peat 
soil is 90 -95 %. The degree of humufication 
of the peat soil was H5 to H6 according to 
von Post's210 grade scale system. 

2.3 Laboratory investigation 
Stabilised peat samples were packed into 
plastic tubes (height 17 cm and diameter 5 
cm) and they were cured in a special box, 
described in Figure 1. Earlier studies3 show 
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Figure I Testing device used during curing time for 
stabilised laboratory samples. 

that in order to f i l l out the pore volume of the 
peat soil, it would be required about 1000 kg 
of additives/m3 of peat soil. This is not 
realistic by economic reasons. A load of 20, 
40 or 60 kPa applied on the stabilised soil and 
the addition of < 300 kg of additives/m3 of 
peat soil were used in this study. Similar 
conditions are present on a field site, where a 
road or railway embankment compresses the 
stabilised peat soil. The load of 20 kPa is 
analogous with 1 m of sand under field 
conditions. 

The compression of the stabilised peat 
samples was measured during the curing 
time. The laboratory samples were tested after 
specific curing times, Table 1. 

Unconfined compression tests were 
performed on laboratory samples, in order to 
control how the undrained shear strength, r f u , 
depend on (1) the blend of additives, (2) the 
amount of additives, (3) the load applied 
during the curing time and (4) the curing 
time. Curing temperature was set at 20 °C. 

Two different approaches were used in 
order to develop a method to control the 
amount and the homogeneity of the additives 
in field samples. Laboratory samples with 50 
to 300 kg of FB60/C40 /m 3 of peat soil were 
used as standards, bold style in Table 1. 

Laboratory samples were leached in order 
to check i f percolating water removes 
additives from the stabilised monolith and 

how this alters the permeability of the 
samples and its mechanical stability 
Leachability of V was tested at different pH. 

2.4 Field investigation 
120 m of the new railway section at Lidlund-
Jörn will cross an area with peat soil. The 
total volume of the test site was 8 x 5 x - 3 
m \ The stabilisation work was done in 8 
cells. When one cell was stabilised with the 
acquired amount of additives, the work 
continued to the adjoining cell. An excavator 
equipped with a mixer, a compression set and 
two cisterns, one containing PC and one FB 
were used for the stabilisation work. The 
additives were injected with pressurised air 
and the amount was controlled manually. The 
planned amount of the additives were 200 kg 
per m 3 of peat soil. The blend of the additives 
were 40 weight-% PC and 60 weight-% FB. 

A geotextile (class 3) was placed on the 
stabilised surface after one day, and five level 
rods were installed. The settlement of the 
stabilised peat surface was controlled during 
6.5 month. 1 m of a sandy moraine was 
installed in two stages on the geotextile: in 
stage 1,40 cm, and 20 hours later in stage 2, 
an additional 60 cm. 

The in sim permeabüity of the stabilised 
and the undisturbed peat soils were measured 
6,5 month after that the stabilisation works 
were finished. Pore water samples were taken 
at the same time. 

Before core samples were taken, the 
moraine soil and the geotextile were removed, 
( i ) Core samples were taken with plastic 
tubes with a diameter of 0,2 m and a length of 
0,7 m. These were pressed down into the 
stabüised peat block and than excavated. The 
samples were taken from two levels in the 
northern part of the test area, 0 to 0,6 m and 
0,7 to 1,3 m. (2) Core samples were taken 
one week later, with a special peat coring 
device. Pore and surface water poured into 
the excavated area between the two sampling 
occasions. With no pressure from an 
overload, the stabilised peat surface swell and 
its mechanical stability became weakened. As 

Table 1 Test programme for stabilised peat samples made in laboratory. 

Type of peat Blends Amount of additives Load during curing time Curing time 
[von Post] [weight-%] [kg/m3] [kPa] [days] 

H2-H3 FB70/PC30 * 50, 100, 150, 20, 40, 60 7, 15, 

H5-H6 FB60/PC40 200, 250, 300 30, 90 

H8-H9 FB50/PC50 
* FB = Furnace Blast Slag, PC = Portland Cement 
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a result of this, core samples from near 
surface levels were easily fractured by 
mechanical abrasion during sampling. 
In situ tests -Vane test was conducted 5 days 
after stabilisation. Cone Penetration Tests 
(CPT) were conducted five days and 6,5 
month after the stabilisation works. 
Unfortunately CPT is not calibrated for 
stabilised peat soils. The results from the 
CPT can only be evaluated in a qualitative 
manner. 
Laboratory analyses -Two test methods were 
assembled in order to control the amount of 
additives in a sample, (1) an Inflection Point 
(IP) titration and (2) Loss of Ignition {LOT). 
Laboratory samples, bold style in Table 1, 
were used in both cases as standards. 
(7) The titrand used during the inflection 
point titration was a I M HCl. The amount of 
HCl needed to decrease the pH of the solid 
solution varies depending on the amount of 
additives. The results of IP titration tests are 
expressed in ml HCl/g of dry samples. 
(2) The loss of ignition (LOT) of a sample is 

LOI=(ms-mc)/ms (I) 
where m$ is the dry weight of the sample and 
mG is its ignition rest. mc is the sum of the 
ignition rests of the peat material and the 
additives. LOI is correlated to the amount of 
additives in the sample. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Mechanical properties 
3.1.1 Deformation properties 
Results from field measurements and position 
of the level rods are shown in Figure 2a. The 
sudden drop of the settlement curves after 20 
hours were caused by the additional load of 
60 cm of sandy moraine. The main part of the 
compression, 78 - 90 % of the compression 
recorded after 6,5 months, took place during 
the first days after that the first load of the 
sandy moraine was placed on the site. The 
decline of the compression curves, shown in 
Figure 2a, suggest a continuing settlement 
process of the test site after 6,5 months. The 
higher compression values of the northern 
part of the test site, at level rod 5, is probably 
caused by a combination of less additives in 
the peat soil and a deeper peat profile than 
measured. 

Figure 2b shows the compression during 
curing time for a laboratory test series (200 
kg/m5), where 20, 40 and 60 kPa were 
apphed upon the stabilised peat samples. 
Laboratory samples show similar 
compression pattern as the field site, most of 
the compression taking place during the first 
four to five days. For a load of 20 kPa the 
compression after 30 days was about 13-17 
%, Figure 2b. Higher loads of 40 and 60 
kPa, increased the compression after 30 days 
to 25 -27 % and to 30 - 32 % respectively. 
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Figure 2 a) Compression of the test site . b) Compression of stabilised peat samples during a curing period of 
30 days. The samples contained 200 kg/m3 of FB60/C40. c) Compression of stabilised peat samples during a 
curing period of 90 days. The applied load was 40 kPa. The samples contained 200 kg/m1 of additives with 
different bends. 
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Figure 3 a) Undrained shear strength of samples taken up from the test site 6,5 months after stabilisation, 

b) Undrained shear strength according to vane shear tests performed at the test site, five days after stabilisation. 

The compression of samples stabilised with 
FB50/C50 stopped after a raring time of four 
to five days, probably as a result of 
cementation processes, while samples with 
less Portland Cement did not show the same 
pattern, Figure 2c. 

3.1.2 Undrained shear strength and density 
Previous investigations 5 * of stabilised soil 
samples show that a cone test gives 2-3 times 
higher rfu value than received from an 
unconfined compression test. This is due to 
the influence of macrostructural 
inhomogeneities on the undrained shear 
strength of the sample. A cone test is carried 
out on small parts of a sample, and it is not 
influenced by inhomogeneities of the 
macrostructure. 

Results from cone test and unconfined 
compression test conducted on field samples 
are shown in Figure 3a. In order to compare 
the results from these two test methods, T/U 

values received from the cone test were 
reduced 2 and 3 times. The samples taken 
from the upper 0,6 m layer, directly after 
unloading the test site, gave decreasing xfu 

values with depth. The highest rfu value was 
70 kPa and the lowest 30 kPa. Unconfined 
compression test, performed on samples 
taken a week after unloading, gave T,u values 
< 30 kPa for near surface samples. This was 
due to swelling and intrusion of water into the 

stabilised area. The mechanical stability of the 
stabilised peat, for depth > 1 m, was not 
affected to the same degree by swelling. 
Results from conducted vane tests show a 
significant strengthening of the peat soil, 
akeady after 5 days of curing, Figure 3b. A 
comparison between CPT results after 5 days 
and after 6,5 months showed a considerable 
strengthening of the stabilised peat. The tip 
resistance increased to the double during this 
time, from less than 0,4 - 0,5 MPa to around 
0,9 MPa. The results show that stabilised 
peat from the profile has been reinforced and 
had an overall -t. value of at least 40 kPa 6,5 
month after stabilisation. Conclusions drawn 
from the field investigation were that the 
sampling method used, the lapse between 
unloading and sampling (field conditions) and 
the lapse between sampling and testing are 
important factors that can decrease the shear 
strength of a sample. 

Unconfined compression tests were 
conducted on laboratory samples with 
different blends of FB and PC. Each sample 
was applied with a load of 20, 40 or 60 kPa 
and was tested after different curing times. 
Results presented in Figure 4 show that the 
quantity of cement added to the peat is of 
interest. The results show an increase of the 
undrained shear strength of the samples with 
more than 200 kg/m3. As shown in Figure 2c, 
the compression of samples containing 200 
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Figure 4 T^u measured with unconfined compression 
tests, as a function of the amount of additives. The 
tests were conducted after 30 days of curing. The 
applied load on the samples was 40 kPa. 

kg/m3 of FB50/C50 stopped around 20% after 
five days of curing. The compression of 
samples containing less Portland Cement was 
around 30 % after 90 days of curing, and the 
compression was not ended. These results 
indicate that the cementation processes are not 
active when the amount of Portland Cement is 
less than 100 kg/m3 of peat. However, the unit 
expressed in kg of additives/m3 of peat should 
be used carefully. Depending on the water 
content of the original peat soil, the amount of 
kg additives/kg of peat (dry solid, DS) varies 
significantly. The water content of the peat 
used in the laboratory studies varied between 
650 and 940 %. As a consequence of this the 
amount of additives expressed as kg/kg of peat 
(DS) varied between 145 and 200 weight % of 
DS for samples stabilised with 200 kg of 
additives/m3 of peat soil. The original water 
content affects the compression, the shear 
strength and the cementation processes of the 
stabilised peat soil. The resulting densities and 
water contents of the stabilised samples, after 
curing under load, were almost the same for 
parallel samples, though the water content of 
the peat soil varied. 

Although, the peat samples used in the 
laboratory tests were taken at the same site 
and depth, humification degree and water 

Bulk density [t/m3] 
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Figure 5 Density of field samples. 

content of the peat soil samples varied. This 
variation can explain the variation of the xfu 

values of parallel samples. However, under 
field conditions the peat soil is stabilised in 
blocks which are homogenised by a mixing 
action. 

Figure 5 shows the density values of the 
field samples. The first core samples were 
collected, directly after that the overburden 
was excavated. Density measurements show 
that these samples, PI - P2, had densities 
between 1,18 and 1,21 ton/m3. One week 
later, core samples were taken with a special 
peat coring device, samples H2 - H3. These 
were taken down to the level of the 
underlying moraine. The density of the 
samples varied between 1,05 and 1,16 
ton/m3. According to X-ray radiographic 
pictures the quality of these samples were 
often poor. Calculated densities were often 
low caused by fractured samples, with the 
exception of H3. 

The density of a stabilised peat decreases i f 
the sampling action is done some time after 
the excavation of the overburden. With no 
weight of the embankment on the stabilised 
peat material, it can swell and increase its 
water content. The results, Figure 5, show a 
higher density of surface samples taken 
directly after excavation, Pl and P2 than a 
week later, H2 and H3. According to the 
swelling action mentioned, the density of the 
samples decreased from around 1,2 ton/m3 to 

Table 2 Data for peat samples stabilised with 200 kg/m3 of additives and after a curing time of 30 days, 
T 1 J : : .- y-t ' II 11 j _ n n -i Load during curing time Compression Bulk density 

[ton/m3] [kPa] r%i FB50/PC50 FB60/PC40 FB70/PC30 

20 

40 

60 

13- 17 1,16- 1,18 25 -28 9- 11 

20-35 1,19- 1,22 56-65 31 -65 

30-35 1,22- 1,24 116- 125 70 

0-12 

20-23 

42-47 
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Figure 6 Leachability of V at different pH values. 

less than 1,15 ton/m3. 
With a higher pressure from the applied 

overburden, the densities of the stabilised 
peat samples increased. This led to an 
increase of the shear strength of the samples, 
Table 2. Laboratory samples of peat stabilised 
with 200 kg of additives/m3 of peat soil and 
apphed with a pressure of 20 kPa, gave the 
same density values, 1,18 ton/m3, as the peat 
stabilised in field under similar conditions. 

3.3 Permeability and leachability 
Permeability of the stabilised peat is 20 times 
lower than the permeability of the 
surrounding peat soil. The permeability of the 
stabilised peat block was 8,2 • 10"9 m/s. The 
surrounding peat soil have a permeability of 
1.4 10"7 m/s. Although, a low permeability of 
the stabilised peat will limit leaching 

processes, fine material and dissolved 
elements will be transported out of the block 
during the first four to five days, while the 
volume of the block decreases between 15 to 
25 volume-%, caused by settlement. 
Laboratory tests indicate that -Cju values of 
laboratory samples are not affected by an 
extensive leaching. Although water volume 
equivalent to 10 times the pore volume of the 
sample was flushed through the sample, its 
mechanical stability was unaltered. 

Field and laboratory measurements 
showed that pH was between 11 and 12, and 
the conductivity is 15 - 16 mS/cm in a 
stabilised sample. The conductivity of the 
pore water in the surrounding peat soil was 
100 times lower than the conductivity in the 
stabilised peat. leaching due to a high 
concentration gradient will be present. The 
pH of an unaltered peat soil is 5,6. As shown 
in Figure 6, the leachability of V will not 
exceed 20 u.g/1 under such conditions. 

3.4 Control of the amount of the 
additives 
3.4.1 Inflection point titration 
An inflection point titration test, was 
conducted on laboratory standard samples. 
The results from the IP tests, Figure 7a, 
show variation even for samples prepared 
with the same standard. As the size of the FB 
particles was up to 4 mm, the rate of 
dissolution from the surfaces of the particles 
was slower than the addition of the acid. This 
resulted in a drop of pH below the end point 

Additives [kg/m3] 

ml 1 M HCl / g sample(dry solid) Additives [kg/m3] 

a b 

Figure 7 a) Titration results from laboratory standard samples of 50 to 300 kg/m3, with the blend FB60/PC40, 

b) LOI of laboratory standard samples and calculated LOI values of field samples. 

Proceedings of the Thirteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management 

Session 2D, 6 



a b 
Figures 8 a) The distribution of the amount of additives in the profile, b) The frequency and cumulative 
frequency of kg of additives/m3 of peat soil. 

of the IP method, although FB particles were 
left in the samples. Naturally, the rate of the 
addition of the acid can be decreased to suit 
the specific dissolution rate from the FB, but 
this would slow down the time effectiveness 
of the test method, and titration time over 
several hours would be required. However, 
this control method should bee tested in 
stabilised soils, where the fraction of the 
additives are < 1 mm, and the amount of the 
additives are less. 

3.4.2 Loss of ignition 
Loss of ignition of samples with 50 to 300 kg 
of FB60/PC40/m3 of peat soil are presented 
in Figure 7b. Field samples had LOI values 
ranging between 23 and 45 %. According to 
the LOI results from the laboratory standard 
samples, this would indicate a considerably 
higher amount of additives in the field 
samples than used in the actual field site. The 
amount of additives corresponding to a LOI 
of 23 % would be well over 300 kg/m3, 
Figure 6b. In a separate ignition test the LOI 
values of the three separate components, peat, 
FB and PC were determined. Pure peat 
samples from the investigated area have an 
ignition loss of 84 %. Pure PC has an 
ignition loss of 3 % and FB has no ignition 
loss. The sum of the LOI from the three 
components, for a given standard sample is 
less than the LOI of the corresponding 
standard sample. This difference is more 
significant the more PC is present in the 

sample. The difference in LOI between 
laboratory and field samples are probably 
initiated by the difference in curing 
environment, like temperature, water 
saturation etc. Laboratory samples were 
cemented and hard to break after being dried, 
at 105 °C during 24 h. Field samples on the 
other hand were soft, with no strength at all. 
This difference between laboratory and field 
samples should be investigated. In this study 
the amount of additives in the field samples 
were calculated using the LOI values of the 
three separate components. Equation I I gives 
a measure of the amount of additives in kg 
per kg of peat soil. 

mfl _ LOT -LOI 

mf LOI - LOIA 

where m^is the dry solid mass of the 

additives, mfis the dry solid mass of the 
peat, LOf is the loss of ignition of the peat 
and LOf is the loss of ignition of the 
additives. The studied peat soil has an 
average water content, w, of 900 %. The 
bulk density p of the peat is 1.04 ton/m3. 
These evaluations were used in equation Ul to 
get the amount of additives in a peat sample 
expressed in kg/m3. 
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There is a tendency of decreasing amount 
of additives in the deeper sections, Figure 8a. 
According to the control tests the planned 200 
kg/m3 was overestimated during the field 
works. For the whole profile the median 
value of the additives was 186 kg/m 3. The 
same value for the upper 1,5 m of the profile 
was 192 kg/m3, Figure 8b. 

4 CONCLUSIONS 

The results from the laboratory tests reveal 
several alternative ways to increase the 
strengthening of a peat soil with the additives 
of Air Furnace Blast Slag (FB) and Portland 
Cement (PC). 
• An increase of the cement content up to 50 

weight-%, FB50/PC50, increases the 
strength of the stabilised peat soil. 

• 200 kg/m3 of the additives is necessary to 
get a sufficient strengthening of the actual 
peat soil. 

• A load applied to the stabilised peat will 
increase the bulk density and the strength 
of the stabilised block. In the current case 
an applied load of at least 40 kPa will be 
needed to get a satisfactory strengthening 
of the peat soil. 

Factors controlling the strength of stabilised 
peat soil are: 
• the quality of the peat soil. Some of the 

differences of the strength of parallel 
samples could be explained by the 
differences in peat quality, such as degree 
of humification and water content. 

• the quality of the additives, e.g. water 
content and particle sizes are of 
importance. 

• the applied load on the stabilised peat soil. 
The load should be applied directly after 
stabilisation on the stabilised peat surface. 

Important factors that can decrease the shear 
strength of stabilised samples taken up from 
field are: 
• the sampling method used 
• the lapse between unloading of the 

stabilised area and sampling 
• the lapse between sampling and testing of 

the samples. 

After stabilisation the pore volume of the 
stabilised block is filled with pouzzolanic 
material, water and some trapped air. An over 
burden, which is necessary to get the first 
settlement, will press out water and air from 
the stabilised block. The removed water can 
transport fine grained and dissolved material 
out of the stabilised block. In this case the 
usage of an extremely active stabilising agent 
should not be recommended as some 
dissolved Na, K, Ca, Mg etc. which are 
active in the stabilising processes will be 
removed from the block. During the mixing 
action stabilised "nuggets" of stabilising 
agents can generate, leaving the surrounding 
soil unstabilised. This "nugget" effect could 
not be observed in the field samples. The 
stabilised peat soil consist of soft organic 
matter, water and additives. This study 
shows that the strength of the stabilised peat 
depends on soil like stmcture of the mixture 
and on cementation processes. In order to 
achieve the former at least 200 kg/m3 of the 
additives and an applied load of 40 kPa is 
needed. 

Sufficient stabilisation is possible with the 
method, however its long time stabihty is not 
investigated. 
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Stabilisering av sulfidjord 
JOSEF MÅCSIK, KERSTIN POUSETTE och ARVID JACOBSSON 
Avdelningen för Geoteknik, Tekniska Högskolan i Luleå 

Det har länge efterfrågats en teknik för att stabilisera sulfidjord och 
därmed förbättra dess deformations- och hållfastsegenskaper. I detta 
projekt har cement och en restprodukt från ståltillverkning använts i 
syfte att stabilisera sulfidjord. Om dessa material visar sig ge önskad 
effekt, kan en eljest oanvändbar restprodukt i mindre omfattning nytt
jas kommersiellt. 

Bakgrund 
En inledande undersökning har 
utförts i syfte att utveckla en metod 
att stabilisera sulfidjord. Metoden 
skall tillfredsställa både geotekniska 
och miljömässiga krav. Då det gäller 
sulfidjordar av typen "svartmocka", 
vilken är vanligt förekommande från 
Gävle till Haparanda, har vanlig kalk
stabilisering inte gett tillfredsställan
de stabilisering. Cement har i några 
fall prövats med viss framgång. De 
tillsatsmedel som har undersökts i 
denna studie med avseende på den 
stabiliserande effekten på sulfidjord 
är LD-slagg, olika typer av cement, 
osläckt kalk och olika blandningar av 
dessa. Huvudsyftet var att undersöka 
om LD-slagg, vilket är en restprodukt 
från ståltillverkning, kan användas 
inom området kemisk stabilisering av 
sulfidjord. Artikelns tyngdpunkt lig
ger på miljöaspekterna att använda 
LD-slagg vid kemisk stabilisering av 
sulfidjord. 

Geoteknisk undersökning 
Den jord som använts vid de stabili
seringsförsök som utförts var en siltig 
lerig sulfidjord med en lerhalt på 
20%, densitet kring 1,5 t/m3 och en 
vattenkvot kring 90%. Den ostörda 
jorden har en odränerad skjuvhållfast-
het kring 20 kPa och den är sättnings
känslig. 
Enaxliga tryckförsök utfördes på 
provkroppar som tillverkats av de 
jordblandningar som var aktuella, 
med avsikt att bedöma om någon 
hållfasthetsökning åstadskommits. 
Figur 1 visar resultat från två olika 
provblandningar, 6.5% LD-slagg + 
6.5% Cement 1 och 6,5% Cement 1. 
Mängden tillsatsmedel anges i vikt
procent av TS (torrsubstans) jord. 
Provkroppama undersöktes vid olika 

tidpunkter efter tillverkningen, efter 
ca 2, 7, 30 och 100 dagar. Effekten av 
LD-slagg kan ses för proverna som 
undersöktes efter 30 och 100 dagar, 
där skjuvhållfastheten är högre än för 
provblandningen med enbart Ce
ment 1. En tillsats av 6,5% LD-slagg 
och 6,5% Cement 1 i den aktuella sul
fidjorden gav en skjuvhållfasthetsök-
ning vid enaxligt tryckförsök från 20 
till 125 kPa, dvs en ökning på drygt 6 
gånger. 
Provblandningarnas kompressionse
genskaper studerades med hjälp av 
standardödometerförsök vilka utför
des 35 dagar efter det att proverna 
tillverkats. Figur 2 visar resultat dels 
för den ostörda sulfidjorden som 
användes i den här undersökningen 
och dels för provblandningama 6,5% 
LD-slagg + 6.5% Cement 1 och 6.5% 
Cement 1. Man ser att kompressions-
egenskaperna avsevärt förbättras för 
de stabiliserade jordprovema. Vid t ex 
en belastning av 160 kPa har de stabi
liserade jordprovema endast kompri
merats 2% medan den ostörda sulfid
jorden komprimerats 19%. 

• 6,5% LD-slagg + 6,5% Cement 1 
o 63% Cement 1 

t! 

• 

QSlörd sul 

• • t 

fidjord T* = 20 kPa 

10 100 
tid, dagar 

Figur 1. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd 
med enaxligt tryckförsök som funktion av 
tiden frän provtillverkningen för provbland
ningarna 6,5% LD-slagg + 6,5% Cement 1 
och 6,5% Cement 1. 

Markkemisk undersökning 
De naturliga Iakningsförloppen som 
sker in situ i en slaggstabiliserad sul
fidjord är svåra att efterlikna vid ett 
laboratorieförsök. För specifika Eh-
och pH-förhållanden kan lakningsför-
sök i laboratoriemiljö ge viktiga 
informationer om urlakning av olika 
ämnen. Problemet är att utifrån dessa 
bedöma hur porvattnets Eh, pH och 
därmed även dess jonsammansättning 
förändras med tiden in situ i jorden. 
Några av de viktigaste markförhållan
dena som styr urlakningen in situ i 
jorden är: 
- kontaktytan mellan den slaggstabi-

liserade jorden och porvattnet 
- porvattnets hastighet genom den 

slaggs tabiliserade jorden 
- nederbördsvattnets och in situ por

vattnets Eh. pH och konduktivitet. 
Vid laboratorieförsöken har dessa 
markförhållanden modifierats för att 
snabba upp urlakningen. Kontaktytan 
utökades genom skakning och genom 
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„ 6.5% LD-slagg + 
6,5% Cement 1 

—o— 6,5% Cemeni 1 

—— ostörd sulfidjord 

Figur 2 Kompressionskurvor för provbland
ningarna 6,5% LD-slagg + 6,5% Cement 1 
och 6.5% Cement 1 efter 35 dagar samt för 
ostörd sulfidjord. 
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Tabell 1 Uppmana halter av olika element i LD-slagg, sulfidjord och i LD-slagg/cementstabiliserade och enbart cementstabiliserade sulfidjordar. 

LD-slagg Sulfidjord LD-50/C1-50 LD-50/C2-50 C l 0/50 C2 0/50 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg mg/kg T S mg/kg TS 

As - - 6,16 11,1 - -
Ba 73 10? 113 108 n o ": 114 
Co - 10,5 8,52 - 9,93 9,76 
Cr 1730 44,4 157 162 44,1 46,4 
Cu - 22,2 23 63,7 30,2 28,9 
Fe 186000 42800 51700 49300 40900 41900 
L i 2,4 22,9 22,6 22,4 22,8 23,6 
Mo - 2,6 2,25 2,3 2,16 2,3 
Mn 26600 547 2330 2310 574 545 
Ni 72,2 22,1 27,2 27,3 24 24 
P 2800 985 1070 1100 969 980 
Sr 128 55,8 85 80,5 73 79,8 
Zn 34,1 68,9 68,7 72,1 67,9 71,6 
V 26800 61,2 1800 959 61,5 63,6 
S % 0,02 0,93 1,28 1,28 1,45 1,18 

LD-50/C1-50 sulfidjord stabiliserad med 6,5 vikt% LD-slagg och 6.5 vikt% portlandcement (Cl) 
LD-50/C2-50 sulfidjord stabiliserad med 6,5 vikt% LD-slagg och 6.5 vikt* ytaktiv portlandcement (C2) 
C l 0/50 sulfidjord stabiliserad med 6.5 vikt% portlandcement (CI) 

Tabell 2 Rikt- och gränsvärden för sanering och undersökning av förorenad mark. 

Riktvärden Cr [mg/kg TS] Cr [ u.g/1] V [mg/kg TS] V [u.g/1] 

Holland 380 30 
Berlinlistan - - 501 - 100 n-200m 

Finland 100*-400* 50 -500* 
Kanada 750A - 5000B 50A - 2000B 200 200A - 200B 

I vattenskyddsområde, II floddal/alluviala avsättningar och I I I område utan akvifär. 
• Avser riktvärde där halt under är utan skadlig inverkan, inga restriktioner av markanvändning 
behövs. 
* Vid högre halt krävs bedömningar och eventuella undersökningar. 
A Sanering om grundvatten tas til] dricksvatten 
B Sanering även om grundvatten inte tas till dricksvatten 

att lakvattnet var i överskott. Por
vattnet var utbytt mot ett lakvatten 
som hade justerade Eh-, pH- och kon-
duktivitetsvärden genom tillsats av 
ättiksyra (AcH = CH3COOH). Lak-
vattnets ättiksyrakoncentration höjdes 
efter varje lakningssteg. I en fortsatt 
studie är det av intresse att studera 
den naturliga urlakningen i en LD-
slaggstabiliserad sulfidjord. 
För att bedöma om inblandningen av 
LD-slagg medför en oacceptabel för
orening av sulfidjorden, jämfördes 
jordens och lakvattnets metallhalter 
med rikt/gränsvärden, som gäller vid 
sanering av förorenat grundvatten och 
förorenad mark. Vilka rikt/gränsvär
den skall man använda för krom och 
vanadin som finns i förhöjda halter i 
LD-slagg? De holländska riktvärdena 
utgår ifrån en jord med 25 % lera och 
10% organiskt material. Värdena är 
ett medelvärde för en jordvolym med 
en areal av 50 m- och en mäktighet 
av 0,5 m. Berlinlistans riktvärden 
grundar sig på markanvändning, 
såsom område för boende, industri 
och park. Rikt- och gränsvärdena som 
är utarbetade i Kanada och Finland 
tar hänsyn till markanvändning. 
Dessa länders geologi och klimat har 
dessutom stora likheter med svenska 
förhållande. I avvaktan på ett svenskt 
riktvärdesunderlag används de hol
ländska, tyska, finska och kanadensis
ka normerna i denna rapport. 

Undersökningen visar att järn och 
mangan finns i förhöjda halter i den 
stabiliserade sulfidjorden. Sulfidjor
den i sig innehåller höga halter av 
järn och mangan, men den slaggstabi-
liserade sulfidjorden innehåller ca 
17% mer järn och ca 4 gånger mer 
mangan än en naturlig sulfidjord. 
Både järn och mangan är redoxkänsli
ga grundämnen och vid lågt redox är 
de reducerade och har låg löslighet. 
Urlakade järn- och manganjoner 
kommer med andra ord att fällas ut i 
den omgivande anaeroba sulfidjorden 
som sulfider, hydroxider och oxider. 
I tabell 1 framgår att även vanadin-
och kromhaltema är förhöjda i de fär
diga pelarna, jämfört med en naturlig 
sulfidjord. As-, Cu-, Ni- och Zn-hal-
terna är inte nämnvärt högre i den sta
biliserade jorden än i en naturlig sul
fidjord. Detta är en följd av att LD-

slaggmaterialets metallhalter är låga 
och att sulfidjorden stabiliseras med 
enbart 6,5 vikt% LD-slagg. 
1 tabell 2 redovisas utdrag ur: hol
ländska riktvärden för mark och 
grundvatten, Berlinlistan för förorenat 
grundvatten, finska riktvärden för 
mark och Ontarios föreslagna gräns
värden för sanering av förorenad 
mark från 1994. Kromhalten i ett LD-
slagg/cementförstärkt pelarmaterial är 
157 mg/kg TS, vilket är under de 
holländska, finska och kanadensiska 
rikt- och gränsvärdesnormer som för
ordar saneringsåtgärder, tabell 2. Lak
vattnets kromhalt låg mellan 20 och 
109 ug/1. Även dessa halter kan anses 
vara acceptabla, eftersom inget 
dricksvatten kan tas ur en sulfidjord. 
Lakförsöket med enbart LD-slagg gav 
lägre kromhalter i lakvattnet än läk
ning av motsvarande mängd LD-

Tabell 3 Krom och vanadinhalterna i lakningsvatten från läkning Tabell 4 Krom och vanadinhalterna i lakningsvatten från takning av LD-
av LD-stabiliserad sulfidjord. slagg. 

Laksteg Tillsatt AcH ml PH Cr pg/1 V ug/1 Laksteg Tillsatt AcH ml Cr ug/I V ug/1 
1 0.0032 11.06 109 210 1 0.0032 12.32 29 ~276 
2 0.0096 11,05 51 215 2 0.0096 11,72 10 539 
3 0.0288 11.06 222 3 0.0704 11,22 13 5040 
4 0.08 11,12 20 274 
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Figur 3. Lösligheten av metallhydroxider vid olika pH. M är en metall- Figur 4. Förhållandet mellan lakvattenprovernas konduktivitet och jon-
jon. koncentration. 

MeqJliter = I(n [i+n])= 2 [Ca2*]+ 2 [Mg2*] + [Na+] + [K+] 

Figur 5. Krom- och 
vanadinhalter i ett 
pelarförstärkt mark
område. (P) - Halterna 
i petarmaterialet (6,5 
vikt% LD-slagg/6,5 
vikt% cement av TS 
sulfidjord). 

1,5 m 

£1 Pelare/m2 Cr mg/kg TS Vmg/kgTS 

R = 0,25 m n — z " 0,4 

157 
72 
58 
30 
15 

1800 
826 
666 
339 
171 

slaggmaterial blandat med cement 
och sulfidjord, tabellerna 3 och 4. 
Den högre kromhalten i lakvattnet 
orsakas av att sulfidjorden innehåller 
krom som är lakbar. Analys av krom
halter i porvatten från sulfidjordar 
visar att de kan ligga mellan 30 och 
300 ug/1, vilket ligger högre än vad de 
internationella rikt- och gränsvärdes
normerna anger för förorenat grund
vatten. 
Cement används idag i allt större 
utsträckning vid deponering av indus
triavfall. Avfallet blandas med cement 
för att binda tungmetaller och minska 
urlakningen. Denna studie visar att 
inblandningen av cementmaterial 
medför en fixering av vanadin i den 
stabiliserade jorden. I den LD-
slagg/cementstabiliserade sulfidjor
den hålls lakvattnets vanadinhalt på 
en lägre nivå och urlakningen ökar ej 
i samma takt som vid läkning av ren 
LD-slagg, tabellerna 3 och 4. Mäng
den LD-slagg var lika i båda fallen. 
Vid höga pH sker i en LD-
slagg/cementstabiliserad sulfidjord en 
viss urlakning av koppar, aluminium 
m fl, men den största urlakningen 
sker vid låga pH, figur 3. Urlakning
en är minimal mellan pH 11 och 8,5. 
Försöken visar att 75 - 90 % av urlak
ningen av aluminium, mangan, järn, 
koppar, zink, krom och vanadin sker i 
lakningssteget då pH sänks från 8,5 
till 3,8. Vid de fortsatta studierna 
måste det sista lakningssteget delas in 
i fler lakningssteg. Med hjälp av en 
långsammare försurning kan urlak
ningen mellan pH 8,5 och 3,8 stude
ras. 
Den LD-slagg/cementstabiliserade 
jorden är starkt basisk och har lågt 
Eh. En pH sänkning från pH > 11 till 
< 4. kommer att ta lång tid i verklig
heten om det ens sker. Detta beror på 
att in situ jorden har ett pH som är 
> 6 och ett Eh som är < - 100 mV 
samt att jorden har låg permeabilitet 
med långsam urlakning som följd. 
Den omgivande jorden kan "aktivt" 
bibehålla sitt Eh-pH tillstånd vid full 
vattenmättnad. Detta kan minska ris

ken för försurning av det porvatten 
som kommer i kontakt med pelarma-
terialet. 
Pelaren av en sulfidjord påverkar den 
närmaste omgivningens por- och 
grundvatten, genom att stora mängder 
Na+-, K+-, C a 2 + - och Mg2+-joner 
frigörs till porvattnet. Detta medför 
att porvattnets konduktivitet höjs till 3 
- 4 mS/cm, figur 4. Utfällning och 
absorption av Ca, Mg, Na och K i den 
omgivande jorden förändrar dess håll
fasthetsegenskaper, vilket bör under
sökas i en fortsatt studie. 
De uppmätta krom- och vanadinhal
terna som redovisas i tabell 1, gäller 
för själva pelarmateriaiet. För en väg
sträcka som förstärks med ett antal 
pelare per kvadratmeter blir den 
genomsnittliga föroreningen lägre. 1 
figur 5 redovisas hela markvolymens 
föroreningshalt vid olika antal pelare 
per kvadratmeter. 

Resultat 
Undersökningen visar att: 
• stabilisering av en sulfidjord med 

6,5 vikt% LD-slagg tillsammans 
med 6,5 vikt% cement ger en håll
fasthetsökning runt 6 gånger 
ursprungsmaterialets 

• det är enbart vanadin som finns i 
förhöjda halter och som överskrider 
internationella rikt- och gränsvär
desnormer för förorenad mark 

• vanadinutsläppet till ett lak/por-

vatten är lägre i en LD-
slagg/cementstabiliserad sulfidjord 
än i en ren LD-slagg 

• metoden kan lösa deponerings- och 
avsättningsproblem för LD-slagg 
om sådana skulle föreligga. 

Tyvärr kommer den fortsatta under
sökningen att begränsas på grund av 
finansieringsproblem. Delfinansierär-
na i detta första delprojekt var CEN
TEK, SBUF, LuleFrakt och SSAB. 
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Masstabilisering av torv 
med en slaggprodukt - erfa
renheter från laboratorie-
och fältstudier 

Josef Mdcsik, Kerstin Pousette och Arvid Jacobsson 
Avdelningen för Geoteknik, Miljögeoteknikgruppen 
Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad 
Luleå Tekniska Universitet 

Satsningar på nya väg- och järnvägs
byggnader medför att nya sträckor pla
neras över lösa jordar, som torv- och 
sulfidjordar. Med konventionell grund
läggningsteknik blir kostnaderna för 
dessa höga och i vissa fall medför de mil
jöproblem, på grund av urgrävning, ut-
dikning etc. En alternativ grundlägg
ningsmetod är att stabilisera dessa jor
dar med hjälp av masstabilisering och då 
undviks urgrävning. Masstabilisering 
bygger på att ett stabiliseringsmedel 
blandas ner i jorden, figur 1. Efter en 
viss härdningstid får jorden förbättrade 
hållfasthetsegenskaper. Inblandningen 

sker "ytligt" maximalt ner till cirka 5 m. 
I och med att denna metod är relativt ny, 
så finns det en del frågetecken kring hur 
stabiliserade laboratorieprover av torv 
skall tillverkas och hur resultat uppnåd
da på laboratoriet överensstämmer med 
de resultat som erhålls i fält. 

I samband med att en ny järnvägssträckning 
skulle dras över ett torvområde vid Lid
lund-Jörn, cirka åtta mil öster om Skellef
teå, har Avdelningen för Geoteknik vid 
Luleå tekniska universitet utfört ett fältför
sök där torv stabiliserades ned till cirka 3 m 
med hjälp av ett stabiliseringsmedel bestå
ende av portlandcement och hyttsten med 
en fraktion mindre än 4 mm. Fältförsöket 
föregicks av laboratoriestudier för att välja 
rätt stabiliseringsmedelsblandning och för 
att bestämma en lämplig mängd stabilise
ringsmedel. Vid fältförsöket har det stabili
serade området instrumenterats och efter 
cirka 6,5 månader har prov tagits upp för 
laboratorieundersökningar, där bland annat 
hållfasthetsegenskaper och inblandnings
mängd har kontrollerats. 

Vid utvärderingen av fältförsöket jämför
des resultat erhållna från fält med resultat 
från laboratorietillverkade prover. Paramet-

Figur 1. Inblandningsverktyg vid masstabilisering. 
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rar som har jämförts är hållfasthets-
och kompressionsegenskaper, skrym
densitet, vattenkvot och permeabilitet. 
En väsentlig fråga var hur pass homo
gen den stabiliserade torven blir vid 
inblandning i fält och att hitta ett bra 
kontrollverktyg för att bestämma in
blandad mängd stabiliseringsmedel. 

Metodbeskrivning 
Laboratoriestudie: 
Stabiliserade torvprover tillverkades 
på laboratoriet av torvjord upptagen 
intill försöksområdet vid Lidlund-
Jöm. Under härdningstiden förvarades 
proverna i en speciell provlåda, där de 
belastades med vikter motsvarande 20, 
40 och 60 kPa, figur 2. Proverna kan 
dränera både uppåt och nedåt. En jordfyll
ning på 2 m motsvarar cirka 40 kPa om 
jordens densitet är 2 t/m3. De laboratorie-
tillverkade proverna undersöktes med avse
ende på: 
• hållfasthetstillväxt för tre olika tillsatsme
del, olika tillsatsmängder och 3 olika be
lastningar under härdningstiden (hållfast
hetstillväxten mättes med hjälp av enaxliga 
tryckförsök), 
• deformation under härdningstiden, 
• kompressionsegenskaper för olika prov
blandningar efter 35 dagar, 
• lakningsegenskaper (eftersom hyttsten 
innehåller förhöjda halter av vanadin), 
• permeabilitet. 

Torvmaterialet var någorlunda humifierat 
och relativt homogent. Humifieringsgraden 
bedömdes som H5-H6 enligt von Posts hu-
mifieringsskala. Resultaten visar på en viss 
variation i torvens sammansättning vilket 
även påverkat den stabiliserade torvens 
hållfasthet. 

Vikter 

Styr-
1 / skivor 

Vattennivå 

Figur 2. Provlåda för härdning och konsoli
dering av stabiliserade torvprover. 

40% portlandcement (H60/C40), tillsats
mängden var 200 kg/m3 och området be
lastades med 20 kPa. Peglar installerades på 
den stabiliserade torvens yta för att mäta 
sättningar. Portrycksmätare installerades för 
att mäta portryck och permeabilitet. Prover 
på den stabiliserade torven togs upp cirka 
6,5 månader efter det att stabiliseringsar
betet utförts. Två olika provtagningstekni
ker har använts för att ta upp prover. I den 
ena användes plaströr med egg som med 
hjälp av en grävmaskin trycktes ner. Det 
gav bra kvalité på proverna (så gott som 
ostörda prover) men begränsningen var att 
bara ytliga prov (ner t i l l 1 m) kunde tas. I 
den andra användes en provtagningsutrust
ning speciellt gjord för torvjord, där borr
ning utfördes under vattentillförsel. Med 
den metoden kunde prover tas ner till öns
kat djup, 3-4 m, men det var svårt att få en 
bra provkvalité (proverna blev störda och 
innehöll sprickzoner). Tekniken för upptag
ning av ostörda prover från stabiliserad torv 
behöver utvecklas vidare. 

Fältstudie: 
Vid blockstabilisering tillsätts stabilise

ringsmedel i hela jordvolymen som blandas 
om med hjälp av en speciell omrömingsut-
rustning applicerad på en grävmaskin, figur 
1. Vid undersökningen användes ett t i l l 
satsmedel bestående av 60% hyttsten och 

Resultat och Diskussion 
Deformations- och hållfasthetsegenskaper 

Meningen med att tillverka laboratorie
prover är att bestämma vilka tillsatsmedel 
och i vilka mängder som de behövs vid 
masstabiliseringen. För att laboratoriestudi
en ska vara meningsfull måste resultaten 
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Figur 3 a) Kompression ifålt. b) Kompression av laboratorietillverkadeprover stabiliserade 

från laboratoriet kunna översättas till fält
förhållanden. Undersökningen visade i båda 
fallen att största delen av kompressionen 
sker under de första dagarna efter stabilise
ring, figur 3a och b, och att kompressionen 
efter 30 dagar var mellan 13 - 22 % för 
motsvarande tillsatsmedelsinblandningar i 

XH50/C50 «H60/C40 OH70/C30 

1000 T 

100 

SJ 

200 kg/m3, 30 dagar 

XX 

v X • • • • 

° o 
10 4 c* 

1,15 1,2 

Skrymdensitet [t/m3] 

1,25 

Figur 4. Odränerad skjuvhållfast-
het, från enaxligt tryckförsök som 
funktion av skrymdensitet för prover med 
tillsatsmängd på 200 kg/m och som un
dersökts efter 30 dåsar. 

båda fallen. I fält visade det sig att i den 
norra delen av området var kompressionen 
något högre än i den södra delen. Detta kan 
bero på att torvdjupet var större på den nor
ra delen, än vad som använts vid beräkning 
av kompressionen. 

Lastens betydelse för kompressionen av 
stabiliserad torv framgår av figur 3b. Högre 
last ger större kompression och ett tätare 
material med högre densitet. Högre densitet 
ger i sin tur en mer hållfast material, figur 
4. Det finns ett starkt samband mellan den
sitet och odränerad skjuvhållfasthet hos 
laboratorietillverkade provkroppar. Liknan
de samband kunde noteras hos provkroppar 
upptagna i fält. Problemen här har varit att 
det idag saknas ett bra provtagningsverktyg 
som inte luckrar upp provet vid provtag
ningen. 

På laboratoriet tillverkades stabiliserade 
torvprover med följande tre sammansätt
ningar på tillsatsmedlet: 
. H50/C50 - 50 vikt % hyttsten och 50 vikt 
% portlandcement, 
• H60/C40 - 60 vikt % hyttsten och 40 vikt 
% portlandcement, 
• H70/C30 - 70 vikt % hyttsten och 30 vikt 
% portlandcement. 

Resultat som redovisas i figur 4 visar att 
högre innehåll av portlandcement ger högre 
odränerad skjuvhållfasthet. Eftersom en 
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provkropps densitet påverkas av den pålag
da lastens storlek är det viktigt att vid t i l l 
verkning av stabiliserade torvprover på la
boratoriet ange vilken belastning de skall 
konsolideras för i fält. Fältförsöket gav hög
re odränerade skjuvhållfastheter än motsva
rande laboratorietillverkade prover. Detta 
kan till en del förklaras med att fältproverna 
undersöktes 6,5 månader efter stabilisering 
och laboratorieproverna efter 30 dagar. En 
annan viktig orsak till den högre hållfast
heten kan vara att i fält var vattentillgången 
större än i laboratoriet, vilket bidrar till att 
portlandcement härdar effektivare. 

Permeabilitet och lakbarhet 
Fälmndersökningen visar att den stabilise

rade torvens hydrauliska konduktivitet ( 
cirka 8,2-10"9 m/s) är cirka 17 gånger lägre 
än den ostabiliserade torvens (1,4-10"7 m/s). 
I och med att den stabiliserade torven är ett 
tätt material kommer urlakning av i por-
vattnet lösta element att vara minimal. Den 
stabiliserade torvens permeabilitet minskar 
på grund av att porerna fylls med stabilise
ringsmedel och att 15 ti l l 20 procent por
volym försvinner från den stabiliserade 

Tillsatsmedelsmängd 
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\ 
f 
> 

o 
o Medianvärde 

Figur 5. Beräknad mängd tillsats
medel per m torv i profilen. 

torven p.g.a. kompression. Resultat från 
skakförsök i laboratorium visar att urlak
ning av vanadin är < 20 p.g/liter trots en 
intensiv läkning vid pH 6.1 fält kommer 
den stabiliserade torvmassan inte att utsät
tas för samma intensiva läkning och pH i 
fält ligger mellan pH 8 och 12. Urlakningen 
i fält blir därmed mycket långsam. En viss 
urlakning/ursköljning av finmaterial kan 
komma att ske initialt när den stabiliserade 
torven komprimeras, dvs under de första 
dygnen. Hur denna primära sättningspro
cess påverkar ursköljningen och urlakning
en bör undersökas närmare vid en ny falt-
test. På lång sikt hindrar dock den stabilise
rade torvens låga permeabilitet en urskölj-
ning/urlakning av detta porvatten. Urlak
ningen kommer i huvudsak att ske på grund 
av diffusion styrd av en koncentrationsgra-
dient. 

Kontroll av tillsatsmedelsmängd 
Mängden tillsatsmedel in situ i den stabili

serade jorden kontrollerades genom att jäm
föra glödgningsförluster på upptagna prover 
med glödgningsförluster på laboratorietill
verkade standarder med känd tillsatsme-
delsmängd. Stabiliseringsmedlet i de upp
tagna proverna var relativt homogent för
delat. Inga större klumpar kunde ses. Ge
nom att cementen är uppblandad med den 
grövre hyttstenen, minskar stabiliserings
medlets aktivitet och risken att det klumpar 
ihop sig är mindre. Utblandningens homo
genitet i fält beror dels av hur väl invägning 
av stabiliseringsmedlet har lyckats, dvs t i l l 
satt mängd hyttsten och portlandcement 
måste ha samma proportioner under hela 
inblandningstiden och dels av hur väl t i l l 
satsmedlet har blandats i blocket. Det är 
därför av vikt att ha kontroll över var in
blandningsverktyget befinner sig i cellen. I 
annat fall saknas det kontroll av utbland
ningens homogenitet i cellen. Dålig homo
genitet ger varierande hållfasthetsökning i 
jorden med risk för att det finns svagare 
partier. I figur 5 återges den beräknade 
mängden tillsatsmedel i profilen. Resultaten 
tyder på en förhållandevis homogen bland
ning ner t i l l 1 - 1,5 m. På djupare nivåer 
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minskar stabiliseringsmängden. Den plane
rade mängden tillsatsmedel var 200 kg/m 3 

torv. När den stabiliserade torven kompri
meras kan löst- och finkornigt stabilise
ringsmaterial följa med det utpressade por
vattnet, vilket medför att mängden stabilise
ringsmedel kan minska i den stabiliserade 
volymen. 

Slutsatser 
Viktiga faktorer som styr ett stabiliserat 
torvområdes kompressions- och hållfast
hetsegenskaper är: 
• Torvkvalitén, exempelvis torvens humifie-
ringsgrad och vattenkvot. 
• Val av tillsatsmedel och tillsatsmedels
mängd. 
• Tillsatsmedlets kvalité, exempelvis vat
tenkvot och granulometrisk sammansätt
ning. Det gäller att undvika klumpbildning 
och därmed ojämn stabiliseringseffekt. 
• Belastningens storlek. Belastningen bör 
läggas på direkt efter avslutad masstabilise
ring. 

Resultat från undersökningar på laborato
rietillverkade prover ger information om 
hur dessa faktorer påverkar den stabilisera
de torvens egenskaper. För att få en bättre 
överensstämmelse mellan resultat erhållna 
från laboratorietillverkade prover och re
sultat uppnådda i fält behöver fler jämfö
rande stadier utföras. Metoden för laborato
rietillverkning av stabiliserade torvprover 
kan behöva modifieras. Forskningsbehovet 
är därmed stort och det finns ett antal 
punkter som bör förbättras och undersökas 
vidare. 

Idag saknas det ett lämpligt provtagnings
verktyg för provtagning av stabiliserad torv 
i fält. En annan viktig faktor som påverkar 
(försämrar) upptagna provers hållfasthets
egenskaper är tiden från provtagning t i l l 
undersökning. 

Glödgningsförlust kan ge nödvändig in
formation för bestämning av inblandnings
mängd och kan användas som metod vid 
kvalitetskontroll av utfört stabiliseringsar
bete. Det finns idag ingen snabb kontroll
metod som går att använda direkt i fält. Det 
finns inte heller någon bra metod för att 

mäta hållfastheten i fält. CPT (Cone Pene
tration Test) har använts, men det saknas 
kalibrering för denna typ av jord (stabilise
rad torvjord). CPT kan enbart användas vid 
relativa studier, och visa på hållfasthetsva
riationer. 
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Risken för 
betong
korrosion 
(vittring) i 
sulfidjord 
Sulfidjord har stor försurningspotential och kan 

avge stora mängder sulfatjoner. Betong är känslig 
för syra. Betongmaterial som placeras i sulfidjord 
kommer därför att utsättas för korrosiv nedbrytning 
genom sura angrepp eller speciellt sulfatangrepp, 
vars närmare förlopp dock är okänt. 

När en geoteknisk undersökning fastslär att ett sul
fids kikt förekommer i aktuell mark rekommenderas 
plaströr i stället för betongrör, trots att plast i sulfid
jord är en relativt oprövad kombination av osäker 
beständighet. Då betongledningar på senare tid har 
grävts fram ur sulfidmiljö har ibland inga skador 
kunnat konstateras. Rädslan för betongkorrosion i 
sulfidjord verkar därför vara överdriven. 

Av Josef Måcsik och 
Arvid Jacobsson, 

Tekniska högskolan i Luleå 

Bakgrund och syfte 
Sulfidjord förekommer i Sverige från Gävle till Hapa

randa i kustregionens sediment. Sulfidjorden är en bild
ning av den sedimentadon och de mikrobiella processer, 
som har ägt rum i bräckt/sött vatten (normalt i havsvi
kar) med tillgäng på organiskt material samt järn och 
svavel, se [1], [2] och [3]. På grund av den mikrobiella 
aktiviteten blev vikarnas bottnar efterhand så syrefattiga, 
det vill säga anaeroba, att bottensedimentens sulfater 
reducerades till sulfider, [4]. 

När sedan ett markskikt med sulfidiskt material påver
kas aerobt, dvs tillförs syre på grund av något ingrepp, 
oxideras FeS, vilket medför att sulfat- och järnjoner 
frigörs och löses upp i omgivande grund/porvatmet, se 
[5], [6], [7], [8] och [9]. Om detta vatten i dräneras bort 
kan dessa låga pH och förhöjda sulfathal medföra en 

ökad korrosionsrisk för betong, t ex i rör som kommer i 
kontakt med vatten. 

Genom fält- och laboratorieförsök har anaeroba 
(ostörda) och aeroba (störda) sulfidjordar undersökts 
med avseende på jordkemin. Syftet med försöken har 
varit, att 

• ta fram en enkel metod att beskriva sulfidjordens 
kemiska och fysikaliska tillstånd genom att undersöka 
dess porvatten, där Eh- och pH-värden, kan bestämmas 
liksom järn- och sulfathalter. (Eh-värdet är ett mått på 
elektronaktiviteten i lösningen, medan pH-värdet anger 
vätej onkoncentrationen) 

• skapa ett underlag för bedömning av de inre effekter 
som kan uppstå av dräneringsvatten från olika sulfidjor
dar t ex sulfat- och syraangrepp på betongmaterial, eller 
utfällning av järnhydroxider i ett dräneringssystem 

• undersöka om och hur ett dräneringsskikt omkring 
en spillvattenledning påverkas av dränering genom den 
omgivande sulfidjorden, med hänsyn till jordens kemis
ka och fysikaliska tillstånd, och den yttre inverkan på 
betongen 

• utarbeta rekommendationer för hur en installation 
av betongrör i sulfidjord bör utföras. 

Sulfidjordskemi 
En serie fältmätningar utfördes under perioden april 

1991 till september 1994, vid Klockarbäcken i Umeå 
intill en spillvattenledning. Resultaten visar att det är 
redoxtillståndet, dvs benägenheten att utlösa en reduce
rande eller oxiderande reaktion i en sulfidjord, som är 
avgörande för tillgången på sulfat- och järnjoner samt 
kelatbildare i porvattnet. En kelatbildare är en nedbryt
ningsprodukt av organisk uppbyggnad med förmågan att 
binda metalljoner. Redoxtillståndet kan delas in i en 
anaerob fas, aerobt påverkad anaerob fas och en aerob 
fas. Varje tillstånd har en specifik porvattenkemi och 
övergångarna mellan tillstånden beror på jordens vat-
tenmättnadsgrad, [10[. 

Syresättningens påverkan på en sulfidjords 
kemi 

Resultaten från undersökningarna visar att en anaerob, 
svart sulfidjord, kan innehålla upp till 1 vikt-% svavel 
och upp till 5 vikt-% järn i form av reducerade och 
svårlösliga svavel- och järnföreningar, [11]. Vid en 
grundvattensänkning kan en anaerob sulfidjord om
vandlas till torrskorpa. Det påverkar jorden så att över 
90 % av dess innehåll av svavelföreningar och omkring 
50 % av dess innehåll av järnföreningar kan urlakas. 
Följden blir att stora mängder sulfat- och jämjoner kan 
frigöras och därmed tillföras byggda dräneringsskikten 
(ledningsbädd). Dräneringsvattnet försuras. Resterande 
tillgång på järn i torrskorpan blir kvar som svårlösliga 
ferrioxider och femhydroxider, [12]. 
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Svavelforemngar [mg/kg TS] Järnhatt [mg/kg TS] S/Fe [mol %] 

O 5000 10000 15000 O 20000 40000 O 50 100 

Figur 1. Markens totala halter av syralösliga järn- och svavelforeningar och kvotea S/Fe i mol- % 
på olika djup vid Klockarbäcken i Umeå. 

Vid Klockarbäcken i Umeå, har en spillvattenledning 
av betongrör lagrats ned i en sulfidjord, på 2,5 m djup. 
Aktuell kornstorleksfördelning bestämdes for de sulfid-
jordsprov som togs intill spillvattenledningen. Jorden 
klassades som en siltig lerig sulfidjord. Den ursprungliga 
grundvattenytan inom det aktuella området låg på 1 m 
djup. Skiktet ovan grundvattenytan bestod av en oxide
rad och aerob torrskorpa. Markens redoxtillstånd under 
grundvattenytan visade sig bli alltmer anaerob med 
ökande djup. På djup mer än 2m djup var redoxtillstån
det fullt anaerobt. Med beteckningen TS för torrsubstans 
framgår av figur 1 att kvoten S[Fe, dvs relationen mellan 
svavelföreningar (mol[kg TS) och järnföreningar 
(mol[kg TS) var mindre än 1 % i den oxiderade dvs. 
aeroba markzonen, medan kvoten S[Fe på större djup än 
2 m, dvs i den anaerob markzonen, var ungefär 47 %. 

I samband med att spillvattenledningen lades ned 
sänktes grundvattennivån genom dränering från 1 m till 
1,5 m djup. Försöken visar att sänkningen av grund vat
tennivån i sulfidjorden bidrog till att sulfatjonhalten 
höjdes och att pH-värdet i por[dräneringsvattoet sjönk. 
Tre månader efter det att grundvattensänkningen var 
genomförd mättes pH till < 3 och sulfatjonhalten > 600 
mg[liter. Enligt normer för standardbetong anger upp
mätta värden, att risk för betongkorrosion föreligger. 
När grundvattennivån åter höjdes, återfick jorden sitt 
ursprungliga anaeroba tillstånd. En sådan övergång 
skedde på mindre än ett år i Klockarbäcken, trots grund
vattennivåns säsongsvisa fluktuation. Grundvattennivåns 
naturliga rörelse medför därför sannolikt ingen risk för 
betongkorrosion, eftersom porvattnets pH förblir högt 
och dess halt av sulfatjoner inte överskrider de gräns

värden som anses kunna ge sulfatangrepp på betongma
terial. En sulfidjords låga permeabilitet bidrar till att 
vattenomsättningen blir låg. Det minskar också risken 
för korrosion på betongmaterial. 

Övergångar mellan aerobt och anaerobt 
tillstånd 

I figur 2. sammanfattas hur övergångar från anaerobt 
till aerobt och från aerobt till anaerobt tillstånd i en 
sulfidjord påverkar ett porvattens innehåll av sulfat- och 
järnjoner samt dess Eh och pH: 

1 En anaerob sulfidjords innehåll av sulfatjoner i 
porvattnet är lågt, < 10 mg[üter. När en anaerob sulfid
jord dräneras blir den med tiden allt mer aerob. En 
aerob påverkan medför att järnmonosulfid löses upp och 
haltema av sulfat- och järnjoner i porvattnet stiger. Por
vattnets sulfatjonhalt stiger från några enstaka mg[liter 
till omkring 100 mg[liter. Porvattnets jämjonhalt är < 20 
- 40 mgfliter. Porvattnets Eh är < 0 mV och pH är > 6, 
figur 2(1). 

2 En fortsatt aerob påverkan medför att sulfat
jonhalten stiger i en allt snabbare takt. När sulfatjonhal
ten överstiger 600 mgfliter ökar även järnjonhalten i 
porvattnet, figur 2 (2). Porvattnets järnjonhalt stiger från 
ca 50 mg[liter till flera hundra mg[liter. Porvattnets Eh 
är > 0 mV och pH är < 6. Luftning av porvattenprovet 
medför att Eh stiger, pH sjunker och ferrihydroxider 
fälls ut. 
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Anaerob sulfidjord 

Aerob sulfidjord 

20 40 60 80 100 300 
JäTnjonbalt [mg/liter] 

Gränsområde mellan 
anaerobt och aerobt 
tillstånd i en sulfidjord 

Figur 2. En schematisk bild av srilfat- och jämjonhalter, Eh och pH i porvattenprover från 
aeroba respektiveanaeroba sulfidjordar, [11]. 

1 - övergång från anaerobt till svagt aerobt tillstånd. 
2 - övergång från svagt aerobt tillstånd till aerobt tillstånd 
3 - övergång från aerobt till 

3 Vattenmättas en aerob sulfidjord går den mot 
ett anaerobt tillstånd, porvattnets Eh sjunker och pH 
stiger, figur 2 (3). Vid återgången från aerobt till an
aerobt tillstånd minskar porvattnets sulfat- och järnjon-
halter, figur 2 (3). Denna minskning orsakas av att sul
fater och ferrijärn reduceras till sulfider respektive fer-
rojärn och fälls ut som järnmonosulfid. 

Under ett rörgravarbete påverkas den omrörda jord
massan aerobt. Det bör observeras att en för tidig mät
ning av porvattnets pH och sulfatjonhalt i vissa fall kan 
ge en felaktig prognos. I ett initialt skede efter avslutade 
markarbeten kan porvattnet visa sig vara aggressivt. När 
rörgraven återfyllts återfår jorden sitt anaeroba, icke 
aggressiva, tillstånd inom några månader, förutsatt att 
grundvattennivån inte sänkts. 

Slutsatser och rekommendationer 
Undersökningsresultaten visar på att risken för betong
korrosion i en sulfidjord på sannolikt beror på föränd
ringar av jordens ursprungliga redoxtillstånd. I en an
aerob sulfidjord har porvattnet ett högt pH och innehål
ler låga halter av sulfatjoner. Risken för sura angrepp 
och sulfatangrepp på betongmaterial är då obefintliga. 
Anaeroba markskikt, som påverkas aerobt, kan urlakas 
på flera tusen mg svavel- och järnföreningar per kg 
torrsubstans. En permanent sänkning av grundvattenni
vån i en sulfidjord medför att por[dräneringsvattnet 
försuras och berikas på sulfatjoner. Risk för betongkor
rosion är stor och ökar ännu mer om ett betongmaterial 
omges eller vilar på ett permeabelt dräneringsmaterial. 
Stora mängder av dräneringsvatten kan då vid hög vat
tenomsättning ge höga halter av sulfatjoner och ett lågt 
pH. Vid betongkontakt med detta vatten kan betong 
korroder. 

Så länge grundvattennivån inte är återställd, kvarstår 
problemet med sura angrepp och sulfatangrepp. Rör-
gravarbeten som inte orsakar en permanent sänkning av 
den naturliga grundvattennivån medför inte någon risk 
för betongkorrosion, eftersom en hög och stabil grund
vattennivå minskar porfgrundvattnets kemiska aggressi
vitet. Med andra ord bör dränering av en sulfidjord und
vikas. 

Rekommendationer vid installation av be
tongrör i sulfidjord 

Rörgravarbete bör utföras när grundvattennivån är 
hög. Detta ger en minskad sulfidoxidation. Vatten för
hindrar luftens syre från att komma i kontakt med jord
massan på annat sätt än via diffusion, vilket medför att 
jordens ursprungliga kemiska balans snabbare kan åter
ställas än om jordmassans sulfidinnehåll hade oxiderats i 
luft. Diket bör dessutom fyllas igen direkt bakom rör-
nedläggningsfronten av samma orsak. 

Grus och annat dränerande material skall användas i 
liten utsträckning, för att inte dränera sulfidjorden i 
onödan. I dräneringsskikt som underlagrar en rörledning 
kan kalkhaltigt och lättnedbrytbart organiskt material 
blandas in. Kalkningen minskar effekten av den initiala 
pH-sänkningen. Det organiska materialet sänker grus
skiktets permeabilitet och dräneringsvattnets redoxpo
tential. Dessa extra åtgärder medför att markens ur
sprungliga kemiska balans återställs i snabbare takt. 

Det uppgrävda jordmaterialet bör läggas tillbaka i rör
graven och överflödigt material bör transporteras bort. 
Anaerob sulfidjord som ligger kvar ovanför grundvat
tennivån torkar ut. Vid regn kommer stora mängder 
oxidationsprodukter att sköljas ur det oxiderade skiktet, 
vilket kan leda till att porvattnets halt av sulfatjoner 
stiger och pH sänks. Genom att jordmateria] som ligger 
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ovanför ursprungsmarkytan jämnas med denna och 
genom att så gräs på dikesplatsen, kan sulfidiskt material 
skyddas mot uttorkning och oxidation. 

Efter utfört rörgravarbete måste kontroll av 
porfgrundvattnets halt av sulfatjoner och dess pH ske 
med jämna mellanrum för att i tid upptäcka om föränd
ringar uppstår i markkemin och om så är fallet kunna 
vidta lämpliga åtgärder. En åtgärd vid eventuellt stigan
de halt av sulfatjoner och sjunkande pH i porvattnet kan 
vara att en dränering av det aktuella området avbryts 
förutsatt att det inte skadar andra intressen. 

Arbetet har finansierats med medel från Betongföre
ningen. 
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DRÄNERING AV JÄRNRIK 
JORD 

Jacobsson A. och J. Måcsik 

Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geo

teknik 

I samband med att exempelvis hus

grunder anläggs måste även dräne
ringsinstallationer utföras. Syftet med 
dessa är att undvika fuktskador i käl
largolv respektive väggar. I markområ
den med järnrik jord finns risk för 
igensättning av utförda dräneringsin
stallationer. Sulfidjordar och järnrika 
moränjordar tillhör de jordarter där en 
extra stor risk för igensättning förelig
ger. 

Igensättningen förorsakas av att järn som 

finns löst i grundvattnet falls ut i dräne

ringsledningen som därvid slutar att fun

gera. Dränage vattnet blir kvar i jorden och 

skador uppstår förr eller senare. 

Som ett exempel på dränering av en 

järnrik jord har vi valt en tämligen nybe-

byggd moränjord i Alvik utanför Luleå. 

Artikeln gör inte anspråk på att vara full

ständigt klarläggande men den ger ändå en 

bra indikation på möjligheten att utföra en 

dränering med gott resultat. 

Vårt bidrag här avser att i möjligaste 

mån belysa orsak ti l l och verkan av utfäll

ning av järnföreningar i en dräneringsled

ning och hur detta kan motverkas. 

Moränjord i Alvik 

Den moränjord som nämns här innehåller 

mellan 4600 och 8400 mg järn per kg torr

substans jord. En vanlig sulfidjord, som 

jämförelse, innehåller 25 000 till 40 000 

mg järn per kg torrsubstans jord. 1 m 3 av 

den aktuella moränjorden väger ca 2 ton 

och innehåller mellan 9.2 till 16.8 kg ur-

lakbart järn. Ansenliga mängder av järn 

kan därför frigöras ifrån ett sådant morän

område. 

I en moränjord, som påverkas av en 

omväxlande hög och låg grundvattenyta, 

sker urlakning av järn. Trots att moränen 

innehåller ca 1/6 av det järn som en sul

fidjord kan innehålla, kan ett dränerings

system även i en moränjord sätta igen. En 

morän har högre permeabilitet än en sul

fidjord och därför kan stora mängder järn 

frigöras och tillföras dränledningen via 

tillflödande grundvatten. 

Låga halter organiskt material 

Moränjordar innehåller förhållandevis 

låga halter av organiskt material, förutom i 

det övre markskiktet ner t i l l ca en meters 

djup. Innehållet av organiskt material i en 

jord har stor betydelse för hur en jord rea

gerar kemiskt då exempelvis dess vatten-

mättnadsgrad förändras. Vid nedbrytning 

av organiskt material, i en vattenmättad 

jord, sjunker vattnets syrehalt. Vid låg 

syrehalt kan då reducerat järn hållas i lös

ning. 

Vissa organiska restärnnen, som bildas 

vid nedbrytaing av organiskt material, kan 

bilda föreningar med järn. Dessa är mind

re benägna för oxidation och utfällning än 

fritt järn och är därför lättrörliga (mobila) 

och kan transporteras långa sträckor med 

vatten. 

Genom att tillföra organiskt material i 

form av spån, bark etc. i det dränerings

grus som omger en dränledning kan ut

fällning i densamma av järnföreningar 

undvikas. Bakterier bidrar till nedbrytning 

av organiskt material i både syrerik och 

syrefri miljö. 
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Nedbrytning av organiskt material bi

drar t i l l : 

att s.k. kelatmaterial bildas, ex. 

fenol och olika organiska syror, 

att redoxmiljön hålls syrefri. 

att en fortsatt nedbrytning av ke-

latämnen och organiska syror bi

drar t i l l ett lågt Eh. 

För att rätt bedöma en jords tendens för 

eventuella dräneringsproblem i detta fall 

en järnrik moränjord, måste dess Eh och 

pH mätas. En jords Eh(står för redoxpo

tential och mäts i mV) och pH-värden kan 

bero på dess järninnehåll och hur järnet är 

uppbundet (FeOOH, FeS, FeS2 osv.) och 

organiskt innehåll. 

Man kan förenklat uttrycka Eh som ett 

mått på syrehalten i naturliga vatten. I 

syrerika miljöer råder ett högt Eh och i 

syrefattiga ett lågt. Vid normal eller hög 

grundvattennivå ligger Eh mellan -50 och 

50 mV. 

Igensättningsrisker 

Igensättningsrisk kan föreligga i en mo

ränjord även om dess innehåll av jäm är 

lågt. Ett t i l l en dräneringsledning t i l l 

strömmande grundvatten från en morän

jord kan i alla fall innehålla förhållandevis 

Utfälld jämhydroxid i en dräneringsledning 
(inspektionsbrunn i Måttsund). 

höga halter av löst jäm. När dränerings

vattnet sedan blandas med syrerikt vatten, 

medför detta en markant höjning av vatt

nets Eh. Det jäm som finns löst i vattnet 

fälls då ut som ferrioxider och ferrihyd-

roxider. 

Urlakning av järn kan öka om exem

pelvis nederbördsvattnet försuras, eller om 

grundvattnets syrehalt förändras. I en ej 

helt vattenmättad jord är den kemiska 

miljön förhållandevis syrerik. Grundvatt

nets Eh är då > 150 mV och pH är > 6 och 

den kemiska balansen medger då endast 

låga halter av ferrojoner(tvåvärt järn), upp 

t i l l några mg/l. 

När detta grundvatten samlas upp av ett 

dräneringssystem där det syrsätts, kommer 

dräneringsvattnets järnjonhalt att minska 

något pga. utfällning. Vid en låg grund

vattennivå kommer utfällning av FeOOH 

inte att orsaka några större utfällningspro-

blem inne i en dräneringsledning. Detta 

beror på en minimal vattentillrinning till 

dräneringsledningen och en låg järnhalt i 

vattnet. 

Höjs grundvattennivån vid exempelvis 

snösmältning sjunker porvattnets redox

potential, dvs. syremängden som finns i 

jorden minskar. Detta medför att morän

jordens innehåll av ferrijärn, i form av 

exempelvis Fe(OOH) delvis reduceras till 

ferrojärn som då kan gå i lösning. Därmed 

höjs porvattnets järnhalt från några mg/l 

t i l l flera tiotals mg/l. 

Om ett oluftat dräneringsvatten ifrån en 

moränjord blandas med ett syrerikt vatten, 

dvs. med vatten som har en hög redoxpo

tential, sker oxidations-/sedimentations-

processen mycket fort, inom några minu

ter. I tabellen redovisas en överslagsbe

räkning över den mängd FeOOH som kan 

bildas om ett dräneringsvatten med 50 
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Q [1/min] Q [mVår] Fe [kg/år] FeOOH [kg/år] FeOOH [I/år] 

1 526 25 40 141 

2 1051 50 80 283 

3 1577 76 120 424 

4 2102 101 161 565 

5 2628 126 201 707 

Beräknad volym FeOOH som kan fällas ut i en dräneringsledning under ett år (pj • 0.28 ton/ 

m3). 

mg/l löst järn utsätts för luftning. 

Kalkylen bygger på antagandet att 48 mg/l 

ferrojärn fällts ut och att vattenomsätt

ningen genom dräneringsledningen är 1 -

5 liter i minuten. En ferrihydroxidutfäll-

nings skrymdensitet (p är låg, ca 1.2 

ton/m3, dess torrdensitet (pd) är ca 0.28 

ton/ m 3 och dess porositet (n) är ca 0.91. 

Vid ett vattenflöde om 3 1/min blir FeO

OH volymen runt 424 liter på ett år. I en 

syrerik dräneringsledning som tar emot 

syrefritt, järnrikt vatten är risken för igen

sättning stor redan vid en låg vattenom

sättning. 

Dräneringsinstallation i Alvik 

Dräneringsinstallationen vid Alvik 

fungerar utmärkt, dvs. dränerings-

vattnets redoxmiljö är relativt sy-

refattig inne i dräneringsledning

en. Dräneringsvattnets höga järn

halt möjliggörs av ett lågt Eh, < 

50 mV och ett pH som inte över

stiger 6.5, Figur 1.1 enstaka rens

brunnar som vid låg grundvatten

nivå var luftpåverkade kan FeO

OH ackumuleras under torrare 

perioder. 

FeOOH kan sedimentera på 

botten i rensbrunnen Vid en normal 

vattenomsättning, dvs. under ett ne-

derbördsrikt år, kommer det upp

samlade vattnet i rensbrunnama att vara 

nära syrefritt. Under sådana förhållanden 

kan även ackumulerat utfällt jäm reduce

ras och transporteras ut ur dräneringssy

stemet och in i dagvattenledningen. Rens

brunnar av denna typ bör kontrolleras med 

jämna mellanrum för att upptäcka eventu

ell igensättning. 

Inne i dagvattenledningen vid Alvik 

blandas det syrefria dräneringsvattnet, Eh 

< 50 mV, med syrerikt bäckvatten, Eh > 

100 mV. Utloppsvattnet, som mynnar ut i 

ett dike, har låga järnhalter, ca 1- 2 mg/l. 

Detta tyder på att FeOOH ackumuleras 

inne i dagvattenledningen. Diket som 

100,0 

80,0 i 
"Sk 
B 

r 6o,o 

i 4 ° . ° -

20,0 . . 

0,0 

o 

+° 

O Porvatten 

A Porvatten efter mftaing 

+Brunnsvatten 

• Dräneringsvatten 

+ 

6,0 7,0 

pH 

8,0 

Fig 1. Förhållandet mellan löst jäm (mgA) och pH i 
por- och dräneringsvattenprover, från moränjorden 
i Alvik. 
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r^änermgsrör 

Grundvattnets 
srxömningsriktning 

Tätt geomembran 
10 vikt-% träflis 

40 vikt-% träflis 

Fig 2. Dränering av ett moränjordsområde där grundvattenytan växlar mellan hög (gvyl) och 

låg nivå (gvy2). 

dagvattenledningen mynnar ut i är trots 

detta täckt med en FeOOH-utfällning. 

En hypotes, som kan förklara den för

hållandevis stora mängd FeOOH i diket är 

att vid stora vattenflöden hinner järn 

transporteras ut ur dagvattenledningen 

innan oxidation och sedimentation sker. 

Sedan kan stora mängder järn fällas ut 

som FeOOH i dikeskanten vid utloppet. 

Dagvattenledningens innerdiameter är stor 

ca 800 mm, vilket utesluter risk för igen

sättning. Ledningens stora dimension gör 

att en eventuell rengöring av utfälld FeO

OH enkelt kan utföras. 

Tankar kring ett dräneringsutförande 

I de undersökningar som hittills har utförts 

visar det sig att en inblandning av orga

niskt material som exempelvis träflis, såg

spån, bark m.m. i dräneringsgruset mins

kar risken för igensättning. 

Om en järnhaltig jord och ett jämhaltigt 

grundvatten har konstaterats i ett morän

område bör följande förslag t i l l utform

ning av dräneringsinstallationer iakttagas: 

- Installation av spolbara dränerings

rör (enkla eller dubbla). 

- Inblandning av organiskt material i 

dräneringsgruset. Det organiska in

nehållet bör ligga mellan 30 och 40 

vikt-% TS i grusmaterialet som un

derlagrar ledningen. Inblandning av 

ca 10 vikt-% organiskt material i 

det grusmaterial som täcker led

ningen, se Figur 2. 

- Installation av ett tätt membran (ex

empelvis PE-folie) på nedströmssi-

dan om dräneringsdiket. 

- Installation av spolbara rensbrun

nar. Dessa kan tjänstgöra som se-

dimentationsfällor för utfällt FeO

OH. 

Både brunnar och dräneringsrör bör 

kontrolleras åtminstone en gång per år. 

Även luktintryck bör kontrolleras. Lukt, 

som exempelvis av svavelväte, ger en in

dikation på att syrefritt tillstånd råder inne 

i dräneringssystemet. Vattenprover bör tas 

från rensbrunn och dräneringsledning. 

Vattenprovernas Eh och pH samt järnin

nehåll bör undersökas. 
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S A M M A N F A T T N I N G 

Igensättning av dräneringsinstallationer i järnrika moränjordar är ett stort problem. Problemet 

uppkommer i samband med att moränjord kan lakas på stora mängder reducerat jäm, Fe + , i 

samband med att jordens redoxtillstånd blir anaerobt. När sedan det järnrika por-/grundvattnets 

redoxmiljö förändras mot ett mer aerobt tillstånd i en dräneringsledning, fälls FeOOH ut med 

igensättning som följd. I och med att en moränjords redoxtillstånd cykliskt förändras, beroende 

på tillgång på grundvatten, är igensättningsrisken i en dräneringsledning säsongsbetonad. 

För att undvika/minska risken för utfällning av FeOOH har nedbrytbart organiskt material, i 

form av träflis, använts i dräneringssystem på olika ställen i Luleå kommun sedan mitten på 80-

talet, bland annat i Alvik och på Hertsön. Denna undersökning visar att träflis i ett 

dräneringssystem kan bibehålla dräneringsvattnets anaeroba redoxtillstånd och därmed kan 

ferrojämets (Fe2 +) benägenhet till att oxideras och fällas ut minska. Vidare redovisas det att en 

installation av en spolbar dräneringsledning och brunn kan förlänga ett dräneringssystems 

livslängd. Det bör dock kontrolleras årligen och vid behov rensas på utfällda femhydroxider. 

Utfällning av FeOOH påskyndas om ett jämrikt anaerobt vatten blandas med ett aerobt vatten. 

Spillvattenledningen i Alvik är ett exempel på just detta, eftersom här blandas dräneringsvattnet 

med ett aerobt bäckvatten. Eftersom spillvattenledningen är spolbar och har stor dimension kan 

den lätt rensas från utfällt järn. 

En metodbeskrivning, baserad på fält- och laboratoriemätningar, har sammanställts i Bilaga B. 

Denna ligger till grund för en markkemisk undersökning, för att utröna om risk för utfällning 

och igensättning föreligger i ett dräneringssystem. 

Järnrikt grundvatten från moränjordar kan även orsaka igensättning av 

värmepumpsanläggningar etc. Igensättningsproblemen är även här säsongsvisa, eftersom 

grundvattnets redoxtillstånd beror på grundvattentillgången. En möjlig fortsättning på detta 

projekt kunde vara att undersöka och möjligen avhjälpa igensättningsproblemen i sådana 

installationer. 
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ABSTRACT 

Clogging of drainage constructions caused by iron precipitation, is a major problem in iron rich 

moraine soils. It occurs when big quantities of dissolved ferrous iron (Fe 2 +) is transported out 

of the soil under anaerobic conditions. The redox environment of an in situ moraine soil 

changes in cycles, depending on the ground water supply. When the redox condition of 

anaerobic ground water changes to more and more aerobic in a drainage constmction, ferrous 

iron will oxidise and precipitate as FeOOH. Clogging may in this case appear within a short 

time. 

To avoid/decrease precipitation of FeOOH in the drainage constructions, organic material like 

tree chips etc., has been used together with in the drainage gravel. In this work it is shown that 

tree chips can be useful in preserving anaerobic condition in drainage water and thereby 

decreasing the tendency of oxidation and precipitation in drainage construction. Drainage pipes 

and drainage wells should be flushable in order to prolong the life time of a drainage 

constructions. Inspection of a drainage construction installed in an iron rich moraine soil should 

take place yearly in order to detect clogging. When an iron rich anaerobic water is mixed with 

aerobic water, precipitation of FeOOH is speeded up. In a field station in Alvik (outside of 

Luleå), aerobic brook water is mixed with an anaerobic iron rich drainage water in a sewage 

pipe. This leads to precipitation of FeOOH in the pipe. However, the large dimensions of the 

pipe makes it possible to rinse the inside walls. 

A method description, based on the result from field and laboratory measurements is shown in 

Appendix B (Bilaga B). It contains a description of how to carry out a soil chemical 

investigation and how to control precipitation and clogging of drainage pipes. 

Precipitation of FeOOH is a problem in other applications as well. In heat-pump systems 

clogging occurs if ground water from an iron rich moraine soil is used 

Clogging is seasonal even here, depending on the redox environment of the ground water. 

Experience from this investigation may be useful in finding solutions to other clogging 

problems caused by precipitation of FeOOH. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 B A K G R U N D 

I markområden med järnrik jord kan igensättning av dräneringsinstallationer skapa problem, 

genom att uppförda byggnader m.m. fuktskadas så att exempelvis mögel kan uppstå i 

källarutrymmen. Igensättning förekommer främst där dränering utförts i sulfidjordar och vissa 

moräner. Grundvattnet innehåller här ofta höga halter av järnjoner. Det är angeläget att 

konstmera en dränering där igensättning kan undvikas. 

Igensättning av en dräneringsinstallation orsakas av att jäm(II), som förekommer i 

grundvattnet, oxideras till jäm(IJJ) och som sedan fälls ut som jäm(HI)salter exempelvis 

ferrioxider och ferrihydroxider. Utfällning av ferriföreningar påskyndas av järnbakterier. Dessa 

är inte aktiva inom det Eh-pH-område som råder in situ i en ostörd sulfidjord eller morän. I ett 

dräneringssystem däremot kan järnbakterier aktiveras, beroende på tillgång till syre. 

Järnbakteriers Eh-pH-aktivitetsområde är: pH mellan 2 och 8,9 respektive Eh mellan + 800 mV 

och + 60 mV, I en litteraturstudie har Andersson et al. (1982) gjort en inventering av befintliga 

åtgärder mot igensättning. Denna studie visade att vid laboratorieförsök har 

nedbrytningsprodukter från organiskt material gett minskad utfällning av järnhydroxider. 

För att minska risken för järnutfällning i ett dräneringssystem kan med fördel nedbrytbart 

organiskt material, som exempelvis spån, bark och slanor, läggas runt en dräneringsinstallation. 

Luleå kommun har haft problem med igensättning av dräneringsledningar inom vissa områden. 

Som exempel kan Hertsöområdet nämnas. I avsikt att förbättra dräneringstekniken har Luleå 

kommun och avdelningen för Geoteknik vid LuTH [Arvid Jacobsson] samarbetat. Det 

resulterade i att organiskt material i form av sågspån, hyvelspån och bark utnyttjades vid olika 

provsträckor närmast dräneringsledningen. Den första provsträckan utfördes redan 1985, Figur 

1.1. Sedan dess har även provsträckor utförts på andra platser, exempelvis i Alvik. 

Erfarenheter från tidigare arbeten med sulfidjordrelaterade igensättnings- och 

korrosionsproblem, Måcsik (1992), har bearbetats vidare i detta arbete i avsikt att uppnå en 

helhetssyn på ifrågavarande problem. En järnrik jords Eh-pH är beroende av jordens järnhalt, 

förekommande järnföreningars sammansättning (FeOOH, FeS, FeS2 osv), organiskt innehåll 

komstorlekssammansättning och vattenmättnadsgrad. Genom att jämföra utfällningsriskerna i 

dräneringssystem lagda i sulfidjordar och i andra järnhaltiga jordar, kan värdefull information 

om sambandet mellan igensättningsrisk och Eh-pH miljö erhållas. 

Vid nedbrytning av det tillförda organiska materialet förändras vattnets kemi 

(redoxpotentialen sjunker). Vissa organiska restämnen (kelatbildare) som bildas vid 

nedbrytningen bildar då föreningar med bland annatjärn. Dessa föreningar är lättrörliga 

(mobila) och kan transporteras långa sträckor med dräneringsvattnet utan risk för vidare 
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oxidation och utfällning, Froelich et. al. (1979) och Tassé et. al. (1994). Målsättningen med 

projektet är flerfaldigt, som: 

- att ta fram hur redoxmiljön i ett dräneringssystem påverkas av nedbrytbart organiskt material 

som finns i dräneringsgruset, och hur detta kan minska risken för utfällning och igensättning 

av ett dräneringssystem 

- att utvärdera långtidseffekterna av att använda organiskt material i ett dräneringsgrusmaterial 

- att söka förbättra dräneringstekniken i järnhaltig jord och därmed förhindra en igensättning av 

ett anlagt dräneringssystem. 

1.2 PROVTAGNING 

Två områden med järnrikt gmndvatten har valts ut t i l l smdieobjekt, vid denna undersökning om 

igensättning, nämligen Hertsön och Alvik. 

Hertsön 

Provsträckor med organiskt material i dräneringsgruset har gjorts på flera platser inom 

Hertsöområdet. Den första provsträckan utfördes för 11 år sedan, dvs. 1985. Här ges tillfälle att 

studera långtidseffekterna av hur organiskt material, intill dräneringsledningar, minskar utfäll-

ningsrisken. Det är också vår avsikt att ta upp ditlagt organiskt material och besiktiga hur 

påverkat detta är för att därigenom söka bilda oss en uppfattning om nämnda lågtidseffekter (ca 

10 år). 

En provplats har upprättats på Hertsön, vid Avaviksgatan där dräneringsledningen 

installerades 1985. Uppgrävningen av dräneringsgrusmaterial från denna provsträcka har 

kompletterats med uppgrävning av grusmaterial från en sträcka där organiskt material saknas. 

Alvik 

Här finns det både nyanlagda och gamla dräneringsledningar för avdränering av ett område med 

järnrikt gmndvatten. I de nya dräneringssystemen finns organiskt material inblandat i 

dräneringsgruset. Dräneringsvattnet från dessa system leds ti l l en dagvattenledning. Eftersom 

det tillrinnande grundvattnet kommer ifrån ett begränsat markområde, har dräneringssystemets 

konstruktion (dvs. om dräneringsgruset innehåller organiskt material eller inte) stor betydelse 

för hur snabbt ledningen sätter igen av utfällda ferriföreningar, vilket har givit oss ett unikt 

tillfälle för studier av utfallningsrisker i denna dräneringsinstallation och jämföra med andra där 

organiskt material saknas. 
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1.3 UTFÖRD UNDERSÖKNING 

Genom att dräneringssystemet vid Alviksskolan avvattnar ett begränsat markområde, med väl 

definierad jordsammansättning, har denna plats valts som den lämpligaste försöksplatsen, och 

huvuddelen i denna undersökning ligger i det arbete som utförs här. Hertsö-området är stort och 

dräneringssystemet avvattnar områden med olika stora utfällningsproblem. Det är svårt att hitta 

två dräneringssystem, ett med och ett utan organiskt material i dräneringsgrusmaterialet, som 

av vattnar jord med ungefär samma Fe-halt. På Hertsö-området har därför endast två provgropar 

grävts, den ena provgropen vid Avaviksgatan och den andra vid Plommonstigen som är belägen 

ca 1-1,5 km från Avaviksgatan, och som utgör ett problemområde p.g.a. igensättning. 

Dräneringen vid Avaviksgatan och Plommonstigen avvattnar ett område som består av morän 

med i huvudsak osvallat ytskikt. 
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2 MATERIALOCH METODER 

2.1 PROVTAGNING OCH INSTRUMENTERING ( A L V I K ) 

I Alvik har en provplats valts invid Alvikskolan. Störda jordprover har tagits med skruvborr, på 

varje halvmeter, ned till 3,5 m djup. I fem av borrhålen installerades, på 2,1 - 2,4 m djup, 

grundvattenrör av märket BAT(GMS). Provtagningsspetsar installerades på samma nivå, 

m.ö.h., som dräneringsrören ligger. Två av grundvattenrören installerades 1 m från 

dräneringsdiket, ett installerades i dräneringsgmset i nivå med ledningen och de sista två, 5 m 

respektive 10 m uppströms från dräneringsledningen, Figur 2.1. 

Drän I Drän 2 
\ 

=L, S 
Brann 2"* 

+ 11 möh 

BAT 5 

BAT 4 

Brunn 1 

Dräneringsledning 

Avser miljöteknisk Provbeteckning > 
undersökning med / 
laboratorieanalys BAT 2 Portrycksrnämmg 

Utlopp 

Störd provtagning 

/ "^^Provtagning av fast fas 
Provtagning av vatten 

Q Brunn nr 

X Provtagning av vatten 

Figur 2.1 Principskiss över Alviksskolan, visande dräneringsledningens läge och olika 

mätpunkters placering. 

Dräneringen slutfördes med dubbla spolbara dräneringsledningar. Av Figur 2.2 framgår 

dräneringskonstmktionen. Mängden inströmmande vatten till fastigheten minskades genom att 

diket avskär ett vattenförande skikt på 1,5 - 2 m. Avrinningsbotten (enligt Luleå kommun) 
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ligger på ca 2 m djup under den befintliga markytan. Dräneringsinstallationen ansluter sig till en 

dagvattenledning, som också avleder en bäck som rinner in i området från nordost. Bäckvatten 

och dräneringsvatten blandas därmed i dag vattenledningen. 

Dräneringsdike 
Principsektion (ej skalenlig) 

[mm] 

PE folie på 
nedströmssidan 

1 resp 2 st 
dränerings-
ledningar 
233/200 U U U 

200 200 200 

Finkornigt 
material 
tex silt 

Friktionsmaterial 
0-32 
finj ordshalten ej 
över 5 % 

200 

200 

Kringfyllning 
grus eller träflis 

Figur 2.2 Principskiss över dräneringsdiket. 

2.1.1 Jordprovtagning 

Provtagning av störda jordprover utfördes med hjälp av skruvborr. Upptagna jordprover 

förseglades omedelbart för att förhindra oxidation. Detta är speciellt viktigt där prover tagits i en 

reducerad zon. Jordprover togs i hela profilen, från markytan ned till ca l m under nivån för 

dräneringsledningens dräneringsgrus, Figur 2.3. Proverna förseglades och förvarades 

förseglade i kylrum (vid 4 - 7 °C), tills de skulle analyseras på metall- och svavelinnehåll. 

Provernas vattenmättnadsgrad och organiska innehåll bestämdes. 
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2.1.2 Provtagning av por-, grund- och dräneringsvatten 

Allmänt 

En jords redoxtillstånd reglerar vilka föreningar som löser sig i ett porvatten och vilka som 

förblir utfällda. Vid provtagning av porvatten från en jämhaltig jord är det därför viktigt att inte 

tillföra luft till marknivån där porvattenprovtagning kommer att ske. Öppna gmndvattenrör 

medför en sådan luftning av omgivande jordlager och därmed möjlighet till oxidation. Ett 

vattenprov från en aerobt påverkad jord är olämpligt för Eh/pH-mätningar och för analys, ef

tersom ett sådant prov har utsatts för oxidation före och under provtagning. 

I porvatten, speciellt från öppna gmndvattenrör, ingår förutom lösta och kolloidala material 

också jordpartiklar. Analys av ett sådant vattenprov är meningslöst eftersom föreningar som 

tidigare fällts ut på jordpartiklar kan frigöras och gå i lösning. 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras: 

- Vattenprov taget ur ett öppet gmndvattenrör har inte samma jonsammansättning och 

jonkoncentration, Eh och pH som det in situ porvattnet. 

- Efter luftning, av ett vattenprov är det omöjligt att avgöra om den ursprungliga jorden var 

aerob eller anaerob vid provtagningstillfället. 

- Vid analys av totalhalter (av metaller) kommer urlakat material från finpartiklar att ge 

förhöjda halter av lösta metaller i porvattnet. 

Slutna gmndvattenprovtagningssystem bör på gmnd av nämnda iakttagelser användas i 

redoxkänsliga markmiljöer. I aktuellt arbete skedde provtagning av porvatten i redoxkänslig 
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grundvattenmiljö, varför BAT(GMS) vattenprovtagningssystem användes. GMS står för 

Groundwater Monitoring System, BILAGA A. Med B AT-provtagningssystem kan aerob 

påverkan på upptaget porvatten hållas på en låg nivå. 5 st BAT(GMS)-rör installerades på 2,1 -

2,4 m djup, se Figurerna 2.1 och 2.3 

2.2 PROVTAGNING 

Alvik 

In situ porvattenprover togs på 5 platser runt dräneringsinstallationen, Figur 2.1. BAT 1,2,4 

och 5 installerades i den ostörda moränjorden, uppströms från dräneringsledningen. BAT 3 

installerades i det dräneringsgrusmaterial som omger dräneringsledningen. Förutom att in situ 

porvattenprover togs, togs det vattenprover i dräneringsledningen på 3 ställen, Drän 1, 2 och 3 

(rinnande vatten) och i brunnar på 3 ställen, Brunn 1,2 och 3 (stillastående vatten). I brunnarna 

kommer det stillastående vattnet att påverkas av oxidation i större grad än det rinnande vattnet i 

dräneringsledningarna. Ytterligare vattenprover togs i det inströmmande bäckvattnet och vid 

utloppet av dagvattenledningen, Figur 2.1. 

Hertsön 

På Hertsön grävdes provgropar intill två dräneringsledningar. En grävdes vid Avaviksgatan, där 

träflis har blandats in i dräneringsgrusmaterialet och en vid Plommonstigen, där 

dräneringsmaterialet bestod av rent grusmaterial. Dessa två platser ligger ca 1 -1,5 km från 

varandra, och dräneringsledningama avvattnar moränjordar med olika stor Fe-halt. 

Dräneringsledningen vid Avaviksgatan avvattnar ett område med morän (lerig sandig siltmorän) 

och den andra ledningen avvattnar ett område som troligen består av en morän med högre Fe-

halt. Det togs vattenprover från drängrusmaterialet från båda områdena. Vid Avaviksgatan togs 

det vattenprover från en brunn och jord-/dräneringsgrusprover från det uppgrävda diket. 

2.3 K E M I S K UNDERSÖKNING 

Målet med den kemiska undersökningen är att med hjälp av analyser och lakförsök göra en 

preliminär bedömning av jordens Eh, pH och K. Lakförsök med jordprov utfördes för att 

undersöka om det finns risk för urlakning och/eller utfällning av ferrihydroxider på något 

specifikt djup. 
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Analyser 

Jordprover från Alvik, från nivåerna 0 - 0,5 m, 0,5 - 1 m, 1 - 1,5 m, 1,5 - 2 m, 2 - 2,5 m och 

2,5 - 3 m undersöktes. Från Hertsön undersöktes jordprov från 1 m nivån. Av Tabell 2.1 

framgår vilka undersökningar som utförts. 

Tabell 2.1 Undersökningsschema 

Djup [m] Kornstorleks- Vattenkvot Organisk halt Dest. vatten Ättiksyra Metall-Djup [m] 

analys [vikt-%] [vikt-%] Eh, pH och K lösning Eh, 
pH och K 

analyser 

0 - 0,5 m X X X X X -

0,5 - 1 m x X X X X X 

1 - 1,5 m X X X X X X 

1,5-2 m X X X X X X 

2 - 2,5 m X X X X X X 

2,5 - 3 m X X X X X X 

i * 1 m X X X - - X 

Prov från Hertsön 

Naturliga lakningsförlopp 

De naturliga lakningsförloppen som sker in situ i en jord är svåra att efterlikna vid ett 

laboratorieförsök. För specifika Eh- och pH-förhållanden kan lakningsförsök i laboratoriemiljö 

ge viktiga informationer om urlakning av järn. Problemet är att utifrån laboratorieförsök bedöma 

hur porvattnets Eh, pH och därmed även dess jonsammansättning förändras med tiden in situ i 

jorden, Måcsik (1995). Några av de viktigaste förhållandena som styr urlakningen in situ i 

jorden är: 

- kontaktytan mellan jorden och porvattnet 

- porvattnets rörelse genom jorden 

- porvattnets Eh, pH och konduktivitet. 

Två viktiga faktorer som styr ett materials lakbarhet är, (1) materialegenskaper och (2) 

lakningsmetod. Bästa tolkningsresultat fås när flera lakningsmetoder kombineras. Vissa 

lakningsmetoder går ut på att kontrollera den totala mängden urlakningsbara ämnen, medan 

andra ger svar på hur mycket som kan lakas ut vid olika pH. Viktiga materialegenskaper och 

lakningsförhållanden som styr urlakningen vid en lakningsstudie är: 

- kontaktytan mellan material och lakvätska 

- mekanisk påverkan som skakning 
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- kvoten mellan mängden jord och mängden lakvätska 

- lakningstiden och temperaturen 

- lakvätskans Eh och pH. 

För att bedöma ett materials redoxpotential måste en studie ge information om 

- (1) mängden urlakningsbara ämnen som finns totalt i det undersökta materialet (analys av 

totalhalter); 

- (2) de initiala Eh-, pH- och K-förhållanden som råder i destillerat vatten; 

- (3) hur jordens Eh-, pH- och K- förhållanden förändras vid tillsats av organisk syra, som är 

en vanlig nedbrytningsprodukt av cellulosamaterial (Batch-försök). 

Analys av totalhalter 

Proverna lakas med en 7 M salpetersyra i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. Vid läkningen 

går löst bundna metaller i lösning, medan metaller i mineralkorn undgår upplösning. Proven 

centrifugeras före analys och slutbestämning av metaller sker med plasmaemissionsspektrometri 

ICP-AES, enligt EPA-metodema 200.7 och 200.8. Analysresultaten visar mängden 

urlakningsbara metaller som finns i ett prov. Resultaten anges i mg urlakad metall/kg TS. 

Analyserna utfördes av Svensk" Grundämnes Analys AB (SGAB). Av Tabell 2.1 framgår vilka 

prover som undersöktes. 

Initial läkning med destillerat (simulerat regnvatten) vatten 

Läkning med destillerat vatten ger information om en jords pH, konduktivitet och Eh och hur 

dessa parametrar förändras vid oxidation. Den provmängd som lakades ur motsvarade 20 g TS 

natuifuktig jord. Läkningen skedde i 50 ml destillerat vatten under 48 timmar på skakbord. Efter 

24 och 48 timmar mättes lakvattnets Eh, pH och K. I Tabell 2.1 redovisas de undersökta 

materialen. 

Batchförsök med utspädd ättiksyra 

Vid standardlakförsök används ofta svaga syror som lakvätskor. Läkningen i denna 

undersökning utfördes med utspädd ättiksyra enligt en modifierad EP-metod (Extraction 

Procedure). Prov och utspädd ättiksyra blandades på skakbord. Läkningen skedde i 100 ml 
-4 

2,62-10 M ättiksyra (HAc). Läkningen utfördes vid 20 °C och lakningstiden var 24 timmar. 

Efter avslutad läkning mättes lakvattnets Eh, pH och K. 
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Eh-, pH- och K-mätningar 

Mätningarna av Eh, pH och K utfördes på ofiltrerade lakvattenprover. Innan Eh registrerades i 

ett vattenprov fick redoxelektroden stå i en redoxbuffert på 220 mV. När elektroden visade ett 

stabilt värde, ca 220 mV sköljdes elektroden av med destillerat vatten. Därefter mättes 

vattenprovets redoxpotential. Värdet avlästes efter 5 minuter. Lakvattenprovemas pH och K 

avlästes när stabila värden uppnåtts. 
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3 F Ö R S Ö K & F Ö R S Ö K S R E S U L T A T 

3 . 1 BESKRIVNING AV JORDPROFILEN 

Samtliga analys- och mätvärden redovisas i BILAGA B. Enligt jordartskartan över Luleå

området, 24L Luleå NO, består både Hertsö- och Alviksområdet av morän med i huvudsak 

osvallade sediment. 

Kornstorleksanalys 

Det övre markskiktet intill Alvikskolan består av en lös till halvfast lagrad siltig sandmorän ner 

till 1 m djup. Det underlagras av en sandig lerig siltmorän från 1 till 1,5 m djup. På 1,5 till 2 

meter består jorden åter av en siltig sandmorän. Skiktet på 2,5 till 3 meter består av en fast 

lagrad sandig lerig siltmorän. I Figurerna 3.1 - 3.2 framgår resultaten från den granulometriska 

undersökningen. 

På Hertsön togs endast ett prov, vid Avaviksgatan på 1 m djup. Profilen bedömdes bestå av 

samma material ned till ca 2 m djup. Jorden består av en fast lagrad lerig sandig siltmorän, Figur 

3.2. 

Figur 3.1 Kornstorleksfördelning i undersökt jordprofil, vid låg- och mellanstadieskolan i 

Alvik, för nivåerna 0 - 0,5 m, 1 -1,5 m och 1,5-2 m,. 
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Figur 3.2 Kornstorleksfördelning i undersökt jordprofil, vid låg- och mellanstadieskolan i 

Alvik, för nivåerna 1,5 -2 m, 2 - 2,5 m och 2,5 - 3 m, och för nivån 1 m vid 

Avaviksgatan på Hertsön. 

Vattenkvot och glödgningsförlust (G) 

Markprofilens vattenkvot och organiska halt i Alvik presenteras i Figurerna 3.3 respektive 3.4. 

Det övre markskiktet innehöll 17 vikt-% vatten vid provtagningstillfället. På djup 0,5 - 1 m var 

markprofilens vattenkvot ca 23 vikt-%. Den tätare sandiga leriga siltmoränen på 1 -1,5 m djup 

hade låg vattenkvot, ca 5 vikt-%. De djupare liggande jordlagren hade vattenkvoter mellan 9 och 

10 vikt-%. Glödgningsförlusten i jord ifrån det översta markskiktet var ca 3 vikt-%. 

Markskiktet på 0,5 -1 m hade den högsta organiska halten i profilen, G var ca 8 vikt-%. 

Markprofilen från 1 t i l l 3 m innehöll låga halter av organiskt material, G var < 0,5 vikt-%. 

Jordprovet från Hertsön, 1 m, hade en vattenkvot på 9,8 vikt-% och G på 0,6 vikt-%. Dess 

halt av organiskt material (träflis) låg på 41,3 vikt-%. Resterande 58,7 vikt-% bestod av grus. 

Dräneringsgrusmaterialets vattenkvot låg på 85,4 %. Träflismaterialets G var ca 63 vikt-%. 
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Figur 3.3 Markprofilens vattenkvot [vikt-%], vid låg- och mellanstadieskolan i Alvik. 

2% 
G[vikt-%] 

4% 6% 8% 10% 

Figur 3.4 Markprofilens organiska halt (glödgningsförlust)[vikt-%], vid låg- och 

mellanstadieskolan i Alvik. 

Markprofilens pH 

Uppmätta pH-värden presenteras i Figur 3.5. Jordens pH låg mellan 5 och 5,8 i hela profilen. I 

det övre markskiktet, 0 - 0,5 m var pH 5,4. Markskiktet 0,5 - 1 hade det lägsta pH-värdet i 

profilen, pH var 5. Detta låga pH kan förklaras med den högre organiska halten 

(glödgningsförlusten) i markskiktet, eftersom det vid nedbrytningen av organiskt material bildas 

organiska syror. Profilen från 1 - 3 m hade pH mellan 5,7 och 5,8. 
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Figur 3.5 Markprofilens pH, vid låg- och mellanstadieskolan i Alvik. 

Markprofilens Eh 

Uppmätta Eh-värden presenteras i Figur 3.6. Markprofilens Eh steg med djupet. Visserligen 

fanns det organiskt material ned till 1 m djup, men jorden var syresatt på grund av att den inte 

var vattenmättad. Vid de höga Eh-värden som rådde i jorden på djup större än 1 m är FeOOH 

stabil. Det är FeOOH och inte syre som är redoxbestämmande i profilen. Eh resultaten visar att 

jorden saknar tillräckligt med organiskt material för att "aktivt" bibehålla en anaerob redoxmiljö. 

Eh[mV] 

240 260 280 300 320 

0 - 0,5 feØØØØØØØfØØ^ 

0,5 - 1 

å 1 - 1.5 p g ø s ø s ø s s ^ ^ 

I 1.5-2 

2-2,5 

2,5 - 3 j f m m m m m m m m f f t m m i m 

Figur 3.6 Markprofilens Eh, vid låg- och mellanstadieskolan i Alvik. 

Markprofilens konduktivitet 

Profilens konduktivitet framgår ur Figur 3.7. Det övre markskiktet, 0 - 0,5 m hade ett K på ca 

125 (iS/cm. På större djup, 0,5 - 1 m hade jorden ett K-värde som var ca 340 uS/cm. Den högre 

konduktiviteten kan förklaras med det förhållandevis låga pH som rådde på denna nivå. På djup 

större än 1,5 m var porvattnets konduktivitet låg, < 100 uS/cm. Det finns ett direkt samband 
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mellan porvattnets konduktivitet och dess pH, Figur 3.8. Liknande samband kan skönjas 

mellan porvattnets konduktivitet och jordens glödgningsförlust, Figur 3.9. 

K [u.S/cm] 

0 100 200 300 400 

0 - 0,5 j IIIIII 
0 ,5-1 11 HI 111111111111111111111 II 11111111111ITTTTTTTI 

£ 1 - 1 , 5 rTTTTTl 
CL, 
3 
'S 
= 1,5-2 fTTTTTn 

2-2,5 rjjTJjj 

2,5 - 3 QnjTJ 

Figur 3.7 Markprofilens K vid låg- och mellanstadieskolan i A Ivik.. 
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Figur 3.8 Sambandet mellan porvattnets konduktivitet och dess pH, vid låg- och 

mellanstadieskolan i Alvik. 
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Figur 3.9 Sambandet mellan porvattnets konduktivitet och jordens organiska halt, vid låg-

och mellanstadieskolan i Alvik. 

Markprofilens Fe-, Mn- och S-innehåll 

I Figur 3.10 redovisas halterna av syralösligt järn, mangan och svavel. Prov på 0 - 0,5 m har 

inte analyserats. Marken har i storleksordning samma järn- och manganinnehåll i hela profilen. 

Jämhaltema ligger mellan 5000 - 9000 mg/kg TS jord, medan manganhaltema ligger mellan 80 

-120 mg/kg TS jord. Svavelhalterna var låga i hela markprofilen. Mest svavel fanns i 

markskiktet 0,5 - 1 m, (600 mg/kg TS). Organiskt material innehåller höga halter av svavel

föreningar. Det förklarar de höga svavelhalterna på de nivåer där det organiska 

materialinnehållet är högt. På de djupare nivåerna var svavelhalterna < 100 mg/kg TS. Jorden 

innehåller inga detekterbara halter av pyritiskt (FeS2) material. 

Jordprovet från Hertsön, 1 m djup, innehöll 9240 mg/kg Fe, 135 mg/kg Mn och 91,6 mg/kg 

S. Moränjordarna i Alvik och på Hertsön har ungefär samma halter av Fe, Mn och S och samma 

kornstorleksfördelning. Dräneringsgrusmaterialet innehöll mindre järn än den omgivande 

jorden, 2810 mg/kg dess Mn-halt var 230 mg/kg. Dräneringsmaterialet innehöll mer svavel, 800 

mg/kg, än den omgivande moränen, < 100 mg/kg. De höga svavelhaltema kommer från det 

organiska materialet. Dräneringsgruset var fritt från ytutfällt FeOOH. 
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Figur 3.10 Profilens halter av Fe, Mn och S vid a) Alvik. b) Hertsön, 0,5 -1 mär jordprov 

och 2 - 2,5 m är dräneringsgrusmaterial. 

Läkning med destillerat vatten och utspädd ättiksyra (Alvik) 

Målsättningen med läkningen var att efterlikna de pH- och redoxförhållanden som kan råda vid 

anoxisk nedbrytning av träflis. Vid nedbrytningen bildas det bl. a. ättiksyra. Ättiksyran kommer 

i sin tur att brytas ned till koldioxid och vatten. Vid nedbrytningen höjs lakvattnets pH och Eh 

sänks. Vid försöken har 20 g TS jord lakats med 50 ml destillerat vatten i två dygn. Under det 

tredje dygnet lakades proverna med 100 ml 2,62-10 M ättiksyra (HAc). Den totala mängden 
-3 

HAc som tillsattes varje prov var 1,5-10 ml. Lakvätskornas pH, konduktivitet och Eh mättes 

varje dygn. Lakvätskans initiala Eh, pH och K var (4,1), (220 mV) respektive (100 uS/cm). 

0 - 0.5 m 

Provets pH sjönk (från 5,4 till 5,3) och K steg (från 132 ti l l 159 US/cm), från dag 1 till dag 2. 

Eh steg i provet från 277 mV till 315 mV. Tillsatsen av HAc medförde en kraftig ökning av 

utlösta joner i lakvattnet, K steg från 159 uS/cm till 230 pS/cm. Lakvattnets pH steg till 5,5 och 

dess Eh sjönk till 283 mV, Figur 3.11. 

0.5 - 1 m 

Detta skikt hade profilens lägsta pH och högsta K. Provets pH sjönk något, från 5 till 4.9, och K 

steg, från 326 till 445 pS/cm, under de två första dagarna. Eh steg från 293 mV till 316 mV. 

Tillsatsen av HAc medförde att pH steg till 5,2 och K sjönk till 78 uS/cm. Eh sjönk till 292 mV, 

Figur 3.11. 
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1 - 3 m 

Provemas pH och K påverkades ej nämnvärt av HAc tillsatsen. pH låg mellan 5,7 och 5,9 under 

hela försökets gång. Vid mätningarna dag 1 var K lågt i samtliga prover (43 - 52 pS/cm). Dag 2 

steg K något i samtliga prover (55-66 pS/cm). Tillsatsen av HAc medförde en sänkning av K 

(till mellan 32 och 36 pS/cm) i samtliga prover. Lakvattnets Eh sjönk i samtliga prover, Figur 

3.11. 
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Figur 3.11 Sambandet mellan porvattnets konduktivitet och dess pH 
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3 . 2 PORTRYCKSMÄTNING ( A L V I K ) 

Under sommaren och hösten var den totala nederbördsmängden ringa, vilket gjorde att 

grundvattennivån i området runt dräneringsrören låg i nivå med dräneringsledningens botten 

under större delen av 1995.1 Tabell 3.1 redovisas uppmätta portrycks värden. Sommaren 1996 

däremot var nederbördsrik. Grundvattenytans nivå steg och låg närmare markytan än under 

sommaren 1995. Grundvattenytan höjdes med ca 10 till 30 cm. Det negativa portrycket i punkt 

5 kan förklaras med att B AT-spetsen var belägen strax ovanför den vattenmättade zonen. 

Eftersom B AT-spetsen ligger i en förhållandevis permeabel siltig sandmorän och överlagras av 

en tät sandig lerig siltmorän, blir det ett visst undertryck på grund av det strömmande 

grundvattnet i den siltiga sandmoränen. BAT-spetsen i provpunkt 3 är belägen i 

dräneringsgmsmaterialet. Vid in situ permeabilitetsmätningar, utförda 96/07/15, har 

dräneringsgrusmaterialet och den ursprungliga moränens permeabilitet jämförts med varandra. 

Dräneringsgmsmaterialet har ca 3 till 4 ggr högre permeabilitet än det omgivande 

moränmaterialet. 
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Tabell 3.1 Resultat från portryclcsmätning. 

BAT djup [m] Provpunkt Grundvattennivå [m] 

95/06/18 96/07/15 

2,35 1 2,28 2,00 

2,00 2 1,93 1,85 

2,30 3 2,15 2,00 

2,35 4 2,28 1,10 

2,35 5 Negativt portryck -

- Mätvärde saknas p.g.a. tekniskt problem 

3 . 3 P O R - O C H DRÄNERINGSVATTNETS K E M I 

In situ porvattnets Eh och pH 

Uppmätta Eh och pH presenteras i Figur 3.12. BAT-spetsarna installerades på samma nivå, 

m.ö.h., som dräneringsledningen ligger. Vid det första provtagningstillfället, 95/06/18, låg 

porvattenprovemas Eh mellan 200 och 248 mV och pH låg mellan 5,9 och 7,8, Figur 3.12. 

BAT 1 och 2 hade lägst pH, 6,1 respektive 5,9. BAT 3 och 4 hade högre pH, mellan 6,8 och 

7,8. Moränjordens in situ Eh-pH-miljö tydde på en oxiderande miljö. Redoxmiljön bestämdes 

av redoxbufferten FeOOH, dvs för att sänka redoxpotentialen måste utfälld FeOOH reduceras. 

Under våren 96 medförde snösmältningen en höjning av grundvattenytan. Vid 

provtagningstillfället 96/05/10 var in situ porvattnets redoxpotential mycket lägre än året innan, 

Eh var < 50 mV. Även porvattnets in situ pH har höjts något från det första året. En 

nederbördsrik sommar hjälpte till att höja grundvattennivån ytterligare. Som det framgår i 

Tabellerna 3.2 och 3.3, har porvattnets redoxpotential sjunkit från ca 200 mV, 95/06/18, till < 0 

mV året efter. Vid det senaste provtagningstillfället har några BAT prover varit utsatta för 

luftning. Detta förklarar de högre En-värdena, Tabell 3.3. Av Eh- och pH -värdena framgår att 

in situ jordens redoxmiljö har övergått från aerobt (oxiderande) t i l l anaerobt (reducerande) 

tillstånd. 
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Figur 3.12 Samtliga por- och dräneringsvattenprovers Eh och pH. 

Dränerings-, brunns- och bäckvattnets Eh och pH 

Dräneringsvattenprov som togs under våren och sommaren 96 visade på anaerobt tillstånd. 

Vattenprovemas Eh var < + 20 mV och dess pH låg mellan 6,3 och 6,9. Proverna som togs 

96/05/10 hade högre Eh än proverna som togs 2 månader senare. Tack vare en högre 

grundvattenyta vid det senare provtagningstillfället var vattenomsättningen högre, och därmed 

kom dräneringsvattnet i kontakt med luft under en kortare tid inne i dräneringsledningen. 

Vattnets redoxpotential steg därmed inte i samma utsträckning. 

Vatten från brunnarna var mer aerobt påverkat än det rinnande dräneringsvattnet. Vid det 

senaste mätningstillfället, 69/07/15, sjönk vattenprovemas Eh även i brunnarna. Detta orsakades 

av att vattentillströmningen ökade p.g.a. ökad nederbördsmängd och av att dräneringsledningen 

är inbäddad i dräneringsgrus i anaerob miljö. Till det anaeroba tillståndet bidrar det inblandade 

träflismaterialets långsamma nedbrytning. 

Även utloppsvattnets Eh var högre 96/0510 än två månader senare. Vattnets Eh och pH sjönk 

från 157 mV (96/0510) till 125 mV (96/07/15) respektive från 7,2 till 6,9. 

Vattenprov från bäcken togs vid det senaste provtagningstillfället, 96/07/15. Vattnets Eh var 

108 mV och dess pH var 6,9. Bäckvattnets Eh/pH-miljö var samma som det oluftade 

utloppsvattnets Eh/pH-miljö. 

Resultat av Eh och pH-undersökningen 

Resultaten från Eh- och pH-mätningarna visar att hela dräneringssystemet, dräneringsledningar 

och brunnar, utsätts för omväxlande aerobt till anaerobt tillstånd, beroende av omgivande jords 

vattenmättnadsgrad, (dvs nederbördsmängden). Resultat från Eh- och pH-mätningarna visar 

dessutom att vattnet utsätts för oxidation inne i dag vattenledningen. Det kunde även noteras att 

bäckfåran, före dagvattenledningen, var belagd med rostutfällning. Allt tyder på att bäckvattnet, 
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innan det utsatts för oxidation, hade samma kemiska sammansättning som gmndvattnet och att 

dagvattenledningen och bäcken utgör en fälla för FeOOH. 

In situ vattenprovernas metallinnehåll 

På grund av den låga grundvattennivån 1995, kunde inga porvattenpover tas för analys. 

Porvattenmängden räckte bara till Eh-, pH- och konduktivitetsmätningar. De höga Eh värdena i 

in situ porvattenprovema tyder på att porvattnets Fe-halt var förhållandevis låg vid det första 

provtagningstillfället, 95/06/18. Under våren 1996, efter snösmältningen, steg 

grundvattennivån. En nederbördsrik sommar bidrog till att in situ porvattenprover kunde tas i 

tillräckligt stora mängder. 

Vid det första provtagningstillfället var in situ BAT provemas Eh > 200 mV. Det och ett 

förhållandevis högt pH-värde utesluter höga halter av löst Fe i vattnet. BAT-provema från 96 

hade låga Eh-värden, i oluftat tillstånd < 0 mV. Fe halterna var höga, mellan 37,7 och 73,1 

mg/l. Två månader senare låg porvattnets Fe-halt ännu högre, mellan 48,3 och 94,9 mg/l. 

Denna höjning kan förklaras med det stabila anaeroba tillståndet i jorden, vilket i sin tur 

möjliggjordes av en hög grundvattennivå. Vattenprover från BAT 3, som installerades inne i 

dräneringsgrusmaterialet, visar på något lägre Fe-halter. Eftersom dräneringsledningens 

redoxmiljö var anaerob måste minskningen av Fe-halten bero på absorption och utfällning av 

bland annat FeS. 

Tabell 3.2 Vattenprovemas metallinnehåll (96/05/10) 

Provtagningsplats pH Eh [mV] Fe [mg/l] Mn [mg/l] S [mg/1] Ca [mg/l] Si [mg/l] 

BAT 2 6,5 -34 73,1 1,5 44,8 30,2 20,9 

BAT 3 6,6 -45 37,7 0,9 16,8 19,5 18,0 

BAT 4 6,4 -35 61,8 1,1 20,5 26,0 29,4 

Drän 1 6,9 18 3,3 0,4 34,5 60,4 18,2 

Drän 2 6,8 19 22,1 0,6 18,6 38,5 16,3 

Brunn 2 7,0 19 16,4 0,5 22,0 44,2 16,8 

Brunn 1 6,6 117 163,0# 0,6 13,8 28,7 17,9 

Utlopp 7,2 
* 

157 1,0 0,2 4,8 5,8 4,5 

Utfälld FeOOH fanns i vattenprovet, efter filtrering (45 pm filter) var Fe-halten 2,5 mg/l. 
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Tabell 3.3 Vattenprovernas metallinnehåll (96/07/15) 

Provtagningsplats pH Eh Fe [mgA] Mn [mg/l] S [mgA] Ca [mgA] Si [mgA] 

BAT 1 6,8 19(1) 71,0 2,3 30,0 53,9 22,5 

BAT 2 6,5 -42 94,9 1,7 43,4 35,6 24,4 

BAT 3 6,2 -9(1) 48,3 0,8 8,3 20,5 24,2 

BAT 4 6,5 14(1) 75,3 0,9 11,7 25,8 41,1 

Drän 2 6,3 -16 44,6 1,0 13,7 34,5 18,6 

Brunn 2 6,5 -17 32,7 1,1 29,7 52,7 18,4 

Brunn 1 6,7 36 12,4 0,3 3,7 20,6 7,1 

Brunn 3 6,1 -21 - - - - -
Utlopp 6,9 125 1,2 0,1 4,3 6,6 5,9 

BAT 1 (L) 7,5 140 2,3 1,6 23,4 57,3 14,7 

BAT 3 (L) 7,7 142 3,0 0,7 8,7 20,8 15,5 

Bäck* 6,9 108 - - - - -

(1) Provet har kommit i kontakt med luftens syre. 
(L) Provet har luftats under 48 h. 
* Vid luftning skedde ingen utfällning av FeOOH. Vattenprovets Eh och pH anger en Fe-halt runt 1 - 2 mg/l. 

Dränerings-, brunns- och bäckvattnets metallinnehåll 

Av Figur 3.13 framgår att höga pH medför låga Fe2+-halter i por-/dräneringsvattnet. Det 

framgår också att medan in situ vattnet innehåller från 37,7 till 94,9 mgA Fe, ligger 

dräneringsvattnets Fe-halt mellan 22,1 och 44,6 mgA. Det finns en sänka för Fe i 

dräneringssystemet. Sänkan orsakas antingen av utfällning av reducerade jämföreningar som 

exempelvis FeS, i anaeroba miljöer, eller utfällning av oxiderade sådana, exempelvis FeOOH, i 

aeroba miljöer. I brunn 1, se Figur 3.14, står vatmet stilla och är i direkt kontakt med luft, innan 

det dräneras vidare mot brunn 2. Vid vattenprovtagningstillfället 96/05/10 kunde stora mängder 

utfälld FeOOH (i kolloidal form) konstateras i dräneringsvattnet i bmnn 1. Den totala Fe-halten, 

dvs löst Fe 2 + och Fe 3 + samt utfällt Fe (FeOOH), var 163 mgA. Efter filtrering (genom ett 43 pm 

filter) var vattnets Fe-halt ca 2,5 mgA vilket tyder på mängdförhållandet FeOOH » [Fe 3 + + 

Fe ] . 

Vid nästa provtagningstillfälle, 96/07/15, var vattnet klarare och innehöll mindre FeOOH-

utfällning, FeOOH « Fe 2 +. Den totala Fe-halten (löst Fe och FeOOH) vid detta mättillfälle var 

12,4 mgA. Minskningen av Fe-halten berodde dels på att FeOOH har sedimenterat och dels på 

att Fe 2 + hölls kvar i lösning och transporterats ut ur dräneringssystemet. Det senare kunde ske 

tack vare att brunnen hade en högre vattenomsättning, på grund av den rikliga nederbörden och 

att vattnets Eh sjönk markant, från 117 mV till 36 mV. 
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Brunn 2 får sitt dräneringsvatten dels från Drän 1 och dels från brunn 1 (via Drän 2), Figur 

3.14. Fe halten i brunn 2 låg vid det första provtagningstillfället på 16,4 mg/l, vilket var ca en 

tiondel av halten i brunn 1. Detta berodde dels på en utspädning från Drän 1, som hade Fe-halt 

på 3,3 mg/l, och dels på att FeOOH hade sedimenterat i bmnn 1 och inte följt med det 

avdränerade vattnet genom Drän 2. 
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Figur 3.13 Förhållandet mellan löst Fe [mgA] och pH i por- och dräneringsvattenprover, 

från Alvik. 

Dräneringsvatten från Drän 2 innehöll 22 mg/l löst Fe vid det första mättillfället och 44,6 mg vid 

det andra. Vid provtagningstillfällena var vattenproverna klara och hade låga redoxpotentialer. 

Efter luftning steg provemas redoxvärde och mer och mer FeOOH fälldes ut. 

Dräneringsledningen mynnar ut i en väl luftad dagvattenledning. Här blandas järnrikt 

dräneringsvatten med bäckvatten. Vattnet vid utloppet av dagvattenledningen, Figur 2.1, 

innehöll endast ca 1 mg/l Fe. Detta kan bero av två saker 1) dräneringsvattnet späds ut med 

bäckvattnet som har en mycket låg Fe-halt, och 2) FeOOH fälls ut i dagvattenledningen. 

Drän 

+ 11 möh 

i Drän 2 Brunn 1 

Dräneringsledning 

Mot dagvatten
ledningen 

Brunn 2 

Figur 3.14 Principskiss över ett dräneringsavsnitt vid Alviksskolan. 

Luftningens effekt på Eh, pH och Fe-halt 

Porvatten från BAT 1, 3 och 4 samt dräneringsvatten från dräneringsledningens utlopp har 

undersökts med avseende på Eh, pH och Fe-halt. Porvatten från BAT 1 och 3 analyserades på 



26 

Fe även efter luftning. Av Figur 3.15 framgår att pH steg i samtliga vattenprover, från pH 6,5 -

6,7 till 7,6 - 7,9. BAT-provemas (in situ porvatten) Eh steg från ett värde < ±0 mV ti l l ca 150 

mV. Dräneringsvattnets initiala Eh låg på ca 100 mV. 
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Figur 3.15 a,b Tidsberoendet av porvattnets a) Eh och b) pH förändring vid luftning. 
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Figur 3.15 c Porvattnets Eh-pH förändring vid luftning. 

O in situ 
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Vid luftning av BAT-provema (BAT 1 och 3) steg vattnets Eh och pH. De anaeroba 

porvattenproverna var klara (före luftning). Vattenprovernas Eh och pH låg på < 0 (mellan 0 

och -120 mV) respektive runt 6,5. Analys av vattnets innehåll av löst Fe (Fe2 +) visade på höga 

halter, mellan 50 -70 mg/l. Efter luftning (24h) blev proverna rostfärgade. Provernas Eh låg 

runt 30 till 70 mV, dess pH-värde hade inte påverkats, det låg kvar på 6,5. Efter ytterligare 

luftning (48h) var vattnets Eh ca 140 mV. Vattenproverna var klara igen, eftersom Fe-innehållet 
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hade sedimenterat som FeOOH i behållarnas botten. Vattenprovernas Fe halt sjönk från 50 

mg/l till 2-3 mg/l, Figurerna 3.16 och 3.17. Resultaten visar att ju längre tid ett dränerings 

eller porvatten får stå i kontakt med luft, exempelvis i en brunn, desto mer påverkas det av 

luftens syre. Igensättningsrisken ökar därmed. 

0 1 2 

Tid Pag] 

Figur 3.16 Luftningens påverkan på dräneringsvattnets pH och Fe-halt. 

0 1 

Tid [Dag] 

Figur 3.17 Luftningens påverkan på dräneringsvattnets Eh och Fe-halt. 
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4 D I S K U S S I O N 

Moränjorden i Alvik innehåller mellan 4600 och 8400 mg/kg TS järn. En sulfidjord innehåller 

mellan 25 000 och 40 000 mg/kg TS jäm. Om moränjorden påverkas av omväxlande hög och 

låg grundvattenyta kommer urlakningen av jäm att accelerera. Trots att moränen innehåller ca 

1/6 av det jäm som en sulfidjord kan innehålla, kan ett dräneringssystem sätta igen, eftersom 

moränens förhållandevis låga järnhalt kompenseras av dess högre permeabilitet och därmed 
3 

större grundvattentillrinning till dränledningen. (Som ett mått kan det anges att 1 m av den 

aktuella moränjorden, ca 2 ton, innehåller mellan 9,2 och 16,8 kg urlakbart Fe. Ett 

moränområde kan därmed släppa ut ansenliga mängder Fe.) 

Undersökningsresultaten från både sulfid- och moränjordar visar att risken för utfällning av 

FeOOH beror på förändringar av jordens ursprungliga redoxtillstånd. I en anaerob sulfidjord, 

med låg redoxpotential, har porvattnet ett högt pH och innehåller låga halter av järn- och sul

fatjoner. Risken för utfällning av FeOOH i ett dräneringssystem, som får sitt dräneringsvatten 

från en sådan jord, är då obefintlig. Anaeroba markskikt, som påverkas aerobt, kan dock 

urlakas på flera tusen mg järnföreningar per kg torrsubstans jord. En permanent sänkning av 

gmndvattennivån i en sulfidjord medför därför att por/dräneringsvattnet försuras och berikas på 

jäm- och sulfatjoner. Vid hög vattenomsättning kan ett sådant jämhaltigt och försurat 

dräneringsvatten ge svåra igensättningsskador och vid betongkontakt med detta vatten ge 

upphov till korrosionsskador. 

I en sulfidjord kvarstår problemet med järnutfällning och korrosionsangrepp så länge som 

grundvattennivån inte är återställd. Rörgravarbeten som inte orsakar en permanent sänkning av 

den naturliga grundvattennivån medför inte heller någon risk för igensättning och betongkorro

sion, eftersom en hög och stabil grundvattennivå minskar por/grundvattnets järnhalt och därmed 

dess kemiska aggressivitet. Med andra ord bör dränering av en sulfidjord undvikas. 

En jämhaltig moränjord kommer hela tiden att släppa ifrån sig jäm, oberoende av hög eller låg 

grundvattenyta. Urlakningen av jäm kan dock öka om exempelvis nederbördsvattnet försuras, 

eller om dess redoxmiljö förändras. Redoxmiljön i en moränjord är förhållandevis aerob vid en 

låg grundvattennivå. Grundvattnets Eh ligger då mellan 150 mV och 250 mV och pH ligger 

mellan 5,9 och 7,8, exempelvis vid provtagningstillfället 95/06/18, Figur 4.1. Inom detta Eh-

pH område i ett grundvatten medger den kemiska balansen endast låga halter av ferrojoner, upp 

till några mg/l. I grundvatten, som rinner till ett dräneringssystem som är väl luftat, kommer 

jämjonhalten att minska ännu mer eftersom Eh förskjuts mot ett mer aerobt förhållande. 
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Vid låg grundvattennivå kommer utfällning av FeOOH inte att orsaka större 

utfällningsproblem inne i en dräneringsledning, tack vare låg Fe-halt i vattnet och en långsam 

vattentillrinning till dräneringsledningen. 

En höjning av grundvattennivån medför att porvattnets redoxpotential sjunker och att jorden 

blir anaerob. En sådan förändring kunde noteras vid mätningarna utförda 96/05/10 och 

96/07/15, Figur 4.1. Därmed kunde jordens Fe 3 + reserv reduceras och gå i lösning, vilket höjde 

porvattnets Fe-halt från några mg/l till > 60 mg/l. 
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Figur 4.1 In situ Eh-pH tillstånd i anaeroba till aeroba sulfidjordar, i moränen i Alvik och 

uppmätta Eh-pH tillstånd i lakade jordprover från laboratorieundersökningar. 

Vid de senaste mätningarna under sommaren 96 låg in situ porvattenprovemas Fe-halt mellan 60 

och 80 mg/l. Undersökningen av hur det anaeroba och Fe-rika vattnet påverkas vid luftning 

visar att vattnets redoxmiljö påverkas fort, inom några timmar höjs Eh från ca - 40 mV till ca 20 

mV. Under denna oxidation får vattnet en rostbrun färg, allt mörkare med tiden. Efter 24 h är 

vattnet fullt med kolloidala FeOOH partiklar. Vattnets redoxpotential är då ca 100 mV. Inom 

ytterligare 24 h sedimenterar FeOOH-partiklama. Vattnet blir då åter klart och dess 

redoxpotential är > 100 mV (100 mV -170 mV), utloppsvattnet där dagvattenledningen mynnar 

ut i ett dike, kan nämnas som exempel, Figur 4.1. Under denna oxidationsprocess, som sker 
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förhållandevis långsamt, minskar vattnets Fe-halt från ca 30 - 80 mg/l till < 2 mg/l. Vattnets pH 

stiger från ca 6,3 till 7,6 och någon korrosionsrisk för betongmaterial föreligger inte. Om ett 

anaerobt dräneringsvatten blandas med ett syrerikt vatten, dvs med vatten som har hög 

redoxpotential, sker oxidationsförloppet mycket fort, inom minuter. I Tabell 4.1 redovisas en 

överslagsberäkning över mängden FeOOH som kan bildas om ett dräneringsvatten med 50 mg/l 

löst Fe utsätts för luftning. Denna kalkyl bygger på antagandet att 48 mg/l Fe fälls ut och att 

vattenomsättningen genom dräneringsledningen är 1 - 5 liter i minuten. En ferrihydroxidutfäll-

nings skrymdensitet (p) är låg, ca 1,2 ton/m3, dess torrdensitet (pä) är ca 0,28 ton/m3 och dess 

porositet (n) är ca 0,91. Vid ett vattenflöde om 3 1/min blir FeOOH volymen runt 424 liter på ett 

år. Redan vid en låg vattenomsättning är risken för igensättning stor i en aerob 

dräneringsledning som tar emot anaerobt, järnrikt vatten. 

Tabell 4.1 Beräknad volym FeOOH som kan fällas ut i en dräneringsledning under ett år. 

Q [1/min] Q[m 3/år] Fe [kg/år] FeOOH [kg/år] FeOOH [1/år] 

1 526 25 40 141 

2 1051 50 80 283 

3 1577 76 120 424 

4 2102 101 161 565 

5 2628 126 201 707 

pd = 0,28 ton/m 

I syfte att undvika igensättning i dräneringsledningen vid Alvik har dräneringsvattnets Eh-

pH-miljö anpassats, genom tillsats av organiskt material, så att ferrojonerna som transporteras 

in i dräneringssystemet oxideras långsamt. Dessutom kan en viss självrening ske tack vare en 

förhållandevis stabil anaerob redoxmiljö inne i dräneringssystemet. Detta möjliggörs genom en 

tillsats av träflis i dräneringsgmset. En nedbrytning av det organiska materialet medför: 

- att syret i ett syrerikt nederbördsvatten förbrukas på väg in till dräneringsledningen. När det 

sedan blandas med tillrinnande gmndvatten har det ett lågt syreinnehåll. Oxidation uteblir och 

därmed också utfällning av FeOOH. 

- att det tillrinnande grundvattnets låga redoxpotential bibehålls och därmed bibehålls även 

järnets löslighet i dräneringsvattnet. 

- att vid en sänkning av gmndvattennivån kommer dräneringsvattnets redoxmiljö att vara 

anaerob trots aerobt tillstånd i den omgivande jorden. Uppsamlat Fe i dräneringsledningen 

minskar då, innan dräneringsvattnets redoxmiljö blir aerob. 

- att vid en höjning av grundvattennivån är det dräneringsvattnet som blir anaerobt först, följt 

av den omgivande jorden. Under denna period är det till dräneringssystemet tillströmmande 
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grundvattnets Fe-halt låg. En dissociation och reduktion av utfällt FeOOH medför att 

uppsamlat Fe kan transporteras ut ur dräneringssystemet. 

Undersökningen av dräneringsvattenprover visar att dräneringsinstallationen vid Alvik 

fungerar utmärkt, dvs dräneringsvattnets redoxmiljö är anaerob inne i dräneringsledningen. 

Dräneringsvattnets höga järnhalt möjliggörs av ett lågt Eh, < 50 mV och ett pH som inte 

överstiger 6,5. Det enda undantaget från detta är Brunn 1 som vid låg grundvattennivå är aerobt 

påverkad. Här kan FeOOH ackumuleras under torrare perioder. Vid normal vattenomsättning, 

dvs under ett nederbördsrikt år, kommer det uppsamlade vattnet i Brunn 1 att vara nära 

anaerobt. Under sådana förhållanden kan även ackumulerat utfällt Fe reduceras och 

transporteras ut ur dräneringssystemet och in i dag vattenledningen. Brunnar av denna typ bör 

dock kontrolleras med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell igensättning. 

Inne i dagvattenledningen blandas det anaeroba dräneringsvattnet, Eh < 50 mV, med aerobt 

bäckvatten, Eh > 100 mV. Utlopps vattnets låga Fe-halt, 1 mg/l tyder på att FeOOH ackumuleras 

inne i dagvattenledningen. Diket som dagvattenledningen mynnar i är trots detta täckt med en 

FeOOH-utfällning. En hypotes, som kan förklara den förhållandevis stora mängd FeOOH i 

diket, är att omslag från aerobt till anaerobt tillstånd och vice versa, påverkar järnets löslighet 

inne i dagvattenledningen. Sedan kan stora mängder jäm fällas ut som FeOOH i dikeskanten vid 

utloppet. Dagvattenledningens innerdiameter är stor, ca 800 mm, vilket utesluter risk för 

igensättning. Ledningens stora dimension gör att en eventuell rengöring av utfälld FeOOH 

enkelt kan utföras. 

Dräneringsvattnets redoxtillstånd kan bibehållas eller sänkas genom att i dräneringsgmset blanda 

in reduktionsmaterial. Exempel på reduktionsmaterial är lättnedbrytbart organiskt material 

och/eller reducerat slaggmaterial. Vinsten med ett organiskt material är att det dels sänker 

redoxpotentialen och dels bildar kolloidala nedbrytningsprodukter som kan binda jäm under en 

längre tid även i aeroba miljöer. Lämpligt slaggmaterial bör ha reducerande effekt på 

dräneringsvattnet och innehålla låga halter av urlakningsbara toxiska ämnen. Slaggmaterial bör 

dock undersökas ur miljösynpunkt innan det används i större skala. 
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5 S L U T S A T S E R 

Ur igensättningssynpunkt i en dräneringsinstallation är det viktigt hur järntransporten äger rum i 

det transporterande mediet, om den sker i form av fria joner eller joner bundna till 

kelatbildare/organiska syror. 

Vid förhöjda redoxvärden i ett dräneringsvatten oxideras förekommande fria ferrojoner och 

befintligt dräneringssystem kan snabbt sättas ur funktion av utfälld ferrihydroxid. Vinstema 

med tillsats av specifikt organiskt material till ett dräneringsgrus är att dräneringsvattnets 

redoxpotential sjunker. En sänkt redoxpotential minskar risken för utfällning av ferrihydroxider 

genom att löst ferrojärn inte oxideras till ferrijäm. 

Nedbrytning av det organiska materialet kan ske i både aeroba och anaeroba miljöer. I det 

initiala nedbrytningsskedet i en vattenmättad zon är det aeroba bakterier som bryter ned 

organiskt material. Allt eftersom porvattnets syreinnehåll förbrukas, sänks porvattnets 

redoxpotential. Anaeroba bakterier kan ta över nedbrytningen av organiskt material. 

Nedbrytningen av organiskt material bidrar till: 

- att kelatmaterial bildas, exempelvis fenol och olika organiska syror 

- att redoxmiljön hålls anoxisk, dvs syrefri 

- att en vidare nedbrytning av kelatämnen och organiska syror bidrar 

till ett lågt Eh. 

Moränjordar innehåller förhållandevis låga halter av organiskt material, förutom i det övre 

markskiktet ner till ca 1 m djup. In situ porvattnets Eh ligger mellan 200 och 250 mV vid låg 

grundvattennivå. Vid normal eller hög grundvattennivå ligger Eh mellan -50 och 50 mV. En 

moränjord behöver inte innehålla stora mängder jäm för att medföra igensättningsrisk. Ett till en 

dräneringsledning tillströmmande gmndvatten kan innehålla förhållandevis höga halter av löst 

järn i alla fall. När dräneringsvattnet sedan blandas med syrerikt vatten, medför detta en markant 

höjning av vattnets Eh. Det ferri/ferrojäm som finns i vattnet fälls då ut som ferrioxider och 

ferrihydroxider. 

Inblandning av organiskt material i dräneringsgruset medför en sänkning av dräneringsvattnets 

redoxpotential. Ferrojonema skyddas därmed frän oxidation och snabb utfällning genom: 

- anaerob miljö (syrefattig). 

- kelatbindning 

Låg redoxpotential i ett grundvatten, Eh mindre än 0 mV, medför att stora mängder reducerat 

jäm kan finnas löst i gmndvattnet. Grundvattnets redoxbuffert i en moränjord, fattig på 

organiskt material, är låg. Vid tillgång till syre, exempelvis i en luftad dräneringsledning, 

oxideras de reducerade metallerna och bildar oxider och hydroxider. Dessa fälls sedan ut och det 

bildas utfällningar som med åren kan medföra en fullständig igensättning av ett 
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dräneringssystem. Vad är då vinsten med att blanda in organiskt material i dräneringsgruset? 

Som tidigare nämnts, sänks dräneringsvattnets redoxpotential vid nedbrytning av organiskt 

material. Vid nedbrytningen oxideras det organiska materialet, dvs vid tillgång till syre 

förbrukas syret. Genom att syre förbrukas i dräneringssystemet, minskar risken för oxidation 

av Fe. Det Fe som finns i vattnet oxideras därmed långsammare och fälls inte ut, som FeOOH i 

samma utsträckning. Redoxpotentialen kan vid full vattenmättnad sänkas till nivåer där sulfat 

kan reduceras till sulfid. Sulfat kommer från det organiska materialet och frigörs vid dess 
2+ 2- - 2-

nedbrytning. Fe i kontakt med S (SH,H 2 SochS ) fälls snabbt ut som FeS, en svart 

beläggning, vilken kunde noteras inne i dräneringsledningarna. 
Vid en sänkning av gmndvattennivån, p.g.a. en torrare period, kommer FeS att dissociera 

2- 2+ 
och transporteras ut ur dräneringsledningen som H 2S, S0 4 respektive Fe . Sulfiden oxideras 

genom olika mellansteg till sulfat. Ferrojärnet kommer inte att oxideras så länge det finns 

tillgång till reducerade svavelföreningar. 

Där dräneringsvattnet lämnar dränledningen och når ett dräneringsdike eller en 

dagvattenledning, kan Fe 2 + slutligen oxideras och fällas ut. Detta kunde konstateras vid utloppet 

och inne i dagvattenledningen. 

Vid nästa grundvattenhöjning, då dräneringsgruset åter vattenmättas, kommer en stor del av 

det FeOOH som bildats och fällts ut inne i dräneringssystemet att dissociera och Fe 3 + att 

reduceras. På så sätt kan dräneringsledningens dräneringsfunktion bibehållas under en längre 

period än i en dräneringsledning utan tillsats av organiskt material i form av träflis. Utan tillsats 

av organiskt material kommer ackumulationen av utfällt FeOOH att vara markant högre i 

dräneringssystemet. 

Omväxlande vattenmättade och torrlagda perioder kommer dock att tära på förrådet av 

organiskt material. Nedbrytningen av det organiska materialet är störst vid övergångarna mellan 

torrt och vattenmättat tillstånd, då det finns tillgång till 0 2 . Därför är det av vikt: 

- att försöka optimera dränledningens djup så att cyklemas antal minimeras, det vill säga 

antalet övergångar mellan anaerobt och aerobt tillstånd 

- att ta hänsyn till att vid stora grundvattennivåvariationer tillsätta mer organiskt material, 

eftersom det medför en ökad nedbrytningstakt av dessa. 

Cyklerna med omväxlande anaerobt och aerobt tillstånd kan vara till nytta om organiskt 

material finns inblandat i dräneringsgrusmaterialet. Detta sker genom att det jäm som har fällts 

ut som FeS eller som FeOOH kommer att dissociera och transporteras ut ur dräneringssystemet 

vid varje omslag. De bästa transportförhållandena av jämjoner finns under dessa övergängar. 

Ett dräneringssystem med inblandning av reduktionsmaterial i dräneringsgruset och ett tätt 

skikt ovanför dräneringsgraven, som kan förhindra att syremättat nederbördsvatten når 

ledningen, kan fungera under lång tid utan driftstörning orsakad av utfällningsproblem med 
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FeOOH. Undersökningen från Hertsön visar att träfiismaterial som har legat i 

dräneringsgrusmaterialet under en dräneringsledning i 11 år var i det närmaste opåverkad av 

nedbrytning. I detta fall bestod dräneringsgrusmaterialet av ca 40 vikt-% TS träflis och 

resterande av grus. 

Uppdämda ledningar, i syfte att bibehålla vattenmättat och anaerobt tillstånd kan motverka sitt 

syfte, genom att dränledningen slammas igen av utfälld FeS alternativt FeOOH (beroende av 

anaerobt respektive aerobt tillstånd) tillsammans med annat finmaterial som når 

dräneringsledningen. 

Det bör vidare undersökas om samma effekt kan uppnås om exempelvis reducerande 

slaggmaterial blandas in i ett dräneringsgrus. Inblandning av slagg bör inte vara högre än 10 

vikt-%. Slaggmaterialet bör dessutom inte innehålla höga halter av lätturlakningsbara 

tungmetaller och sulfider. Slaggmaterialet kommer att sänka dräneringsvattnets redoxpotential 

markant redan vid låga halter. Det bör även undersökas om organiskt material tillsammans med 

reducerat slaggmaterial kan minska oxidationsbenägenheten hos ferrojärn. 

I Bilaga B redovisas en kort manual hur ett dräneringssystem bör installeras och undersökas i en 

jämrik moränjord. 
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A G R U N D V A T T E N P R O V T A G N I N G 

A . l B A T ( G M S ) - S Y S T E M 

För grundvattenprovtagning användes BAT-"Groundwater Monitoring System" (BAT-(GMS)). 

BAT(GMS) är ett grundvattenövervakningssystem som utvecklats i Sverige av BAT Envitech 

inc. En del av utrustningen består av ett rostfritt stålrör med en filterspets som är perforerad och 

fylld med ett inert poröst material, Figur A. 1. Spetsen är isolerad från det övre röret med ett tätt 

gummimembran. Delarna i BAT(GMS)-systemet är sinsemellan täta och det är små 

vattenmängder som tas vid en provtagning. Provtransporten mellan delarna (spetsen och 

provröret) sker igenom en kanyl. Tätningsmembranen klarar flera hundra penetrationsmoment 

utan läckage, vilket är viktigt eftersom bland annat syre påverkar den kemiska balansen i en 

sulfidjord. 

För grundvattenprovtagning används ett specialtillverkat provrör försett med ett tätt lock av 

gummimembran. På följande sätt utförs en grundvattenprovtagning med BAT(GMS)-

provtagare, se även Figur A.2: 

1 det specialtillverkade provröret tvättas och fylls med kvävgas. Detta görs för att ta bort 

syre och förhindra en eventuell oxidation av lättoxiderbara ämnen i vattenprovet, 

2 den inerta gasen evakueras genom att undertryck alstras i provröret. 

3 en sond innehållande det undertryckspreparerade provröret sänks ned till B AT-

provtagarspetsen, 

4 när sonden är nere vid B AT(GMS)-filterspetsens membran, punkteras detta med en 

fjäderupphängd dubbeländig kanyl. När den undre kanylen har penetrerat BAT-spetsens 

membran, trycks en fjäder ihop och den övre kanylen penetrerar provrörets membran, 

5 undertrycket i provröret medför att porvatten och/eller gas sugs in från den undre 

spetsens omgivning. 
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BAT-filterspets 

Poröst, hån -/ft*. 
fyllnadsmaterial 

Figur A. 1 BAT(GMS)-filterspets. 

Fördelama med BAT(GMS) är: 

att provmängden är liten (liten störning) 

att provtagningen sker in situ 

att vattnet inte behöver pumpas upp i stora mängder 

att den kemiska sammansättningen påverkas marginellt 

att provtagningsmetoden även är lämplig för lättflyktiga ämnen 

att provtagningen endast påverkar B AT-spetsens närmaste omgivning 

att även portrycks- och permeabilitetsförsök kan utföras i samma B AT-rör. 
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Tryck 

Figur A.2 BAT(GMS)-provtagare. 

(1) BAT-provtagarspetsen installeras på önskat djup. Provröret som är 

preparerat med ett undertryck av N2 gas sänks ned till BAT-spetsen. 

(2) Kanylens nedre nål trycks igenom spetsens tämingsmembran. 

(3) Kanylens övre nål trycks igenom provrörets membran, varvid 

röret fylls med porvatten och/eller por gas. 

A . 2 PROVTAGNING AV POR/DRÄNERINGSVATTEN 

Jordens redoxpotential styr vilka föreningar som kan finnas lösta i ett porvatten och vilka som 

fälls ut. Ett öppet grundvattenrörs närmaste omgivning påverkas aerobt. Tillförsel av syre 

medför att jordens redoxpotential runt grundvattenröret höjs. Vattenprov från öppna 

gmndvattenrör är mindre lämpliga för analys, eftersom prov härifrån redan utsatts för 

oxidation. 

I ett grundvattenprov, speciellt från öppna gmndvattenrör, ingår förutom lösta salter och 

kolloida material en del jordpartiklar. Ett oluftat porvattenprov har i stort sett samma jon

sammansättning, jonkoncentration, Eh och pH som porvattnet in sim. Även ett luftat 

porvattenprovs Eh och pH ger en viss information om den ursprungliga in sim jordens Eh och 

pH, om det luftade vattenprovets totala koncentration av järn och sulfat är kända. Porvattnet får 

inte innehålla jordpartiklar. 

Jordpartiklar i ett porvattenprov medför att utfällda sulfidmineral, som exempelevis FeS, kan 

dissociera och att sulfid kan oxideras om provet utsätts för luftning. Därmed förändras både 

provets ursprungliga Eh-pH-tillstånd och dess totala koncentration av järn- och sulfatjoner. Det 

är då omöjligt att avgöra om jorden var aerob eller anaerob vid provtagningstillfället. 
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B AT(GMS)-systemet möjliggör provtagning i inert atmosfär. Porvattenprover, tagna med 

BAT(GMS)-provtagare, innehåller endast små mängder jordpartiklar. Mätning av provvattnets 

Eh och pH, samt jäm- och sulfathalter bör utföras så snabbt som möjligt efter provtagning. 

A . 3 PORTRYCKSMÄTNING 

Portrycksmätning utfördes med BAT(GMS)-provtagare. Utrustningen klarar av portryck mellan 

-10 till 150 meter vattenpelare, med en upplösning av 0,01 meter vattenpelare. Samma B AT-rör 

användes vid portrycksmätning och för provtagning av grundvatten. 
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B M E T O D B L A D 

B . l INLEDNING 

Metodbladet behandlar dels de mätningar som måste utföras för att kunna göra en bedömning av 

risken för igensättning av ett dräneringssystem som skall installeras i en moränjord och dels en 

beskrivning av hur en installation av ett dräneringssystem bör utföras för att minska eventuell 

utfällnmgsrisk. Bedömningsunderlaget måste baseras på mätningar som är utförda både vid hög 

och vid låg grundvattennivå. Exempelvis kan mätningarna utföras efter snösmältningsperioden 

(hög grundvattennivå) och efter en långvarig torrperiod (låg grundvattenyta). 

Det bör noteras att detta metodblad är utvecklat utifrån vunna erfarenheter från studier på 

järnhaltiga moränjordar i Luleå med omnejd. Andra järnhäl tiga jordar kan ha annorlunda 

mineralsammansättning och därmed annorlunda markkemi. Exempel på järnrika jordar som har 

annorlunda markkemi är pyrithaltiga (FeS^ moräner. Dessa jordars markkemi liknar mer en 

sulfidjords ("svartmocka" rik på FeS) markkemi, Måcsik, (1994) och (1995) 

B . 2 UNDERLAG T I L L METODBLAD 

Insamling av skriven dokumentation inom området, som jordartskarta, grundvattendata, 

information om grundvattnets järninnehåll, pH osv, kombinerat med besök på plats, 

okulärbesiktning av dikeskanter och evenmella dräneringsinstallationer i området är nödvändigt. 

Vid förekomst av en jämhaltig moränjord bör en geoteknisk och geohydrologisk utredning 

kompletteras med en markkemisk utredning. En markkemisk undersökning kan ge information 

om de risker för igensättning som kan föreligga på grund av kemiska/biologiska processer i 

jordvannet. Vid en systematisk bedömning av igensättningsrisken i ett planerat 

dräneringssystem skall områdets topografi, jordartsprofil, geohydrologi, por/dräneringsvattnets 

Eh och pH, koncentrationen av järnjoner och dräneringsrörets placering beaktas, Figur B . l . 
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Topografi 

Jordartsprofil »Geoteknik/ 
Geohydrologi 

Geohydrologi 

Por/dräneringsvattnets Eh och pH 

Por/dräneringsvattnets sulfathalt 
> Markkemi 

Por/dräneringsvattnets järnhalt 

Dräneringsrörets placering 

Figur B.l Arbetsgång för en systematisk bedömning av igensättningsrisken i ett 

dräneringssystem. 

B . 3 G E O T E K N I K OCH GEOHYDROLOGI 

B . 3.1 Topografi 

Områdets lutning har betydelse för igensättningsrisken. I sluttande områden kan stora 

vattenflöden i järnrika jordar medföra ett inflöde av löstjärn till ett dräneringssystem. 

B . 3.2 Jordartsprofil och Geohydrologi 

Jordartsprofilen i ett område ger information jordartssammansättning och jordens ungefärliga 

permeabilitet. Analys av upptagna jordprover ger information om humvida jämhaltig jord 

och/eller skikt av järnhaltigt material förekommer i profilen. En typisk jämhaltig moränjord 

innehåller ca 4000 till 9000 mg/kg TS järn. Som en jämförelse kan det nämnas att en sulfidjord 

innehåller mellan 25 000 och 40 000 mg/kg TS jäm. Om en jämhaltig moränjord påverkas av 

omväxlande hög och låg grundvattenyta kommer urlakningen av järn att accelerera. Ändring av 

mängden löst jäm i ett dräneringsvatten orsakas av en förändring i de markkemiska förhål

landena. Trots att morän kan innehålla ca 1/6 av det järn som en sulfidjord kan innehålla, kan ett 

dräneringssystem i en sådan morän sätta igen. Moränjord har hög permeabilitet och möjliggör 

därmed en större gmndvattentillrinning till dränledningen. Mer jäm kan då frigöras från jorden. 

När ett dräneringsarbete skall utföras i en järnrik jord är det viktigt att geohydrologin fastställts 
o 3 

och att aktuellt område klassats som in- eller utströmningsomrade. 1 m av en jämnk 
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moränjord, ca 2 ton, innehåller mellan 9,2 och 16,8 kg urlakbart Fe. Från ett moränområde som 

klassats som järnrikt kan därför ansenliga mängder Fe frigöras under lång tid, och orsaka 

utfällningsproblem i utströmningsområden. 

En jämhaltig moränjord släpper ifrån sig jäm, oberoende av hög eller låg grundvattenyta. 

Urlakningen av jäm kan dock öka om exempelvis nederbördsvattnet försuras, eller om dess 

redoxmiljö förändras. 

I anaeroba sulfidjordar kan stora mängder reducerade järnföreningar lagras i jorden, som 

sulfider, hydroxider och bundet till organiskt material. Moränjordar har lägre buffringskapacitet 

av reducerat järn, eftersom dessa jordar saknar tillräckligt stora mängder sulfider och organiskt 

material för att lagra jäm. Vid anaerobt tillstånd kan därför stora mängder reducerat jäm 

transporteras ut ur jorden. Aeroba moränjordar kan lagra stora mängder utfällt jäm (exempelvis 

ferrihydroxider). I dräneringsinstallationer som är mer syresatta än den omgivande jorden kan 

ferrojärn oxideras och fällas ut som ferriföreningar. Detta sker efter regn och 

snösmältningsperioder. Vår och höst utgör de perioder då stor utfällningsrisk föreligger. 

B.4.2 Eh och pH samt innehåll av järnjoner i por/dränerings vatten 

Redoxmiljön i en moränjord är förhållandevis aerob vid låg grundvattennivå. Grundvattnets Eh 

ligger då mellan 150 mV och 250 mV och pH ligger mellan 5 och 8. Inom detta Eh-pH område i 

ett grundvatten medger den kemiska balansen endast låga halter av ferrojoner, upp ti l l några 

mg/l. I grundvatten, som rinner till ett dräneringssystem som är väl luftat, kommer jämjonhalten 

att minska något eftersom Eh förskjuts mot ett mer aerobt förhållande. Vid låg grundvattennivå 

kommer utfällning av FeOOH inte att orsaka större utfällningsproblem inne i en 

dräneringsledning, tack vare låg Fe-halt i vattnet och en långsam vattentillrinning till 

dräneringsledningen. 

En höjning av grunvattennivän medför att porvattnets redoxpotential sjunker och jorden blir 

anaerob. Därmed kan jordens Fe 3 + reserv (FeOOH) reduceras och gå i lösning, vilket höjer 

porvattnets Fe-halt från några mg/l till > 40 mg/l. I ett luftat dräneringssystem kommer reducerat 

järn att oxideras och fällas ut som ferrihydroxider. Vattnets järnhalt minskar då från > 40 mg/l 

till 1 - 3 mg/l. Risken för igensättning är stor. 

B . 4 M A R K K E M I 

B.4.1 Konsekvenser av grundvattennivåns fluktuation 
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B. 4.3 Luftningens effekt på Eh, pH och Fe-halt 

Undersökningen utförs på vattenprover (initiellt oluftade) som får stå i direkt kontakt med 

luftens syre i en öppen behållare. Ett in situ porvattens Eh stiger vid luftning, från ett värde < 

±0 mV till ca 200 mV. 

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 

Eh [mV] 

Figur B.2 Sambandet mellan ett vattnets Eh och dess innehåll av löst jäm. 

Ett anaerobt porvattenprov är färglöst, dvs klart före luftning. Vattenprovemas Eh och pH ligger 

på < 0 (mellan -150 och ±0 mV) respektive runt 6,5. Analys av vattnets innehåll av löst Fe 

(Fe 2 +) visar på höga halter, > 40 mg/l, Figur B.2. Ett anaerobt och Fe-rikt vatten påverkas vid 

luftning genom att inom några timmar Eh höjs från ca > ±0 mV till ca 20 mV. Under denna 

oxidation får vattnet en rostbrun färg, allt mörkare med tiden. Efter 24 h är vattnet fullt med 

kolloidala FeOOH partiklar. Vattnets redoxpotential är då ca 100 mV och dess pH är ca 6,5. 

Inom ytterligare 24 h sedimenterar FeOOH-partiklama. Vattnet blir då åter klart och dess 

redoxpotential är > 100 mV (100 mV - 250 mV). Porvattnets pH är då mellan 7 - 8 . Under 

denna oxidationsprocess minskar vattnets Fe-halt från ca 40 - 80 mg/l till < 2 mg/l, Figur B.3. 

Vattnets pH stiger från ca 6 till 8 och någon korrosionsrisk för betongmaterial föreligger därför 

inte. Denna oxidation sker förhållandevis långsamt. Om ett anaerobt dräneringsvatten blandas 

med ett syrerikt vatten, dvs med vatten som har hög redoxpotential, sker det nyss beskrivna 

oxidationsförloppet mycket fort, inom minuter. 
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Figur B.3 Luftningens påverkan på dräneringsvattnets Eh och Fe-halt. 

I Tabell B . l redovisas en överslagsberäkning över mängden FeOOH som kan bildas om ett 

dräneringsvatten med 50 mg/l löst Fe utsätts för luftning. Denna kalkyl bygger på antagandet att 

48 mg/l Fe fälls ut och att vattenomsättningen genom dräneringsledningen är 1 - 5 liter i 
„ 3 

minuten. En ferrihydroxidutfällnings torrdensitet är lag, ca 0,28 ton/m , pa grund av dess höga 

porositet. Vid ett vattenflöde om 3 1/min blir FeOOH volymen mnt 424 liter på ett år. Redan vid 

låg vattenomsättning är risken för igensättning stor i en aerob dräneringsledning som tar emot 

anaerobt järnrikt vatten. 

Tabell B. 1 Beräknad volym FeOOH som kan fällas ut i en dräneringsledning under ett år. 

Q D/min] Q [m3/år] Fe [kg/år] FeOOH [kg/år] FeOOH [I/år] 

1 526 25 40 141 

2 1051 50 80 283 

3 1577 76 120 424 

4 2102 101 161 565 

5 2628 126 201 707 

pd = 0,28 ton/m J 

B.4.4 Provtagning av por- och grundvatten 

En jords redoxtillstånd reglerar vilka föreningar som löser sig i ett porvatten och vilka som 

förblir utfällda eller faller ut. Vid provtagning av porvatten från en sulfidjord är det viktigt att 

inte lufta vattenprovet så att sulfidjordens redoxtillstånd påverkas. För provtagning av porvatten 
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rekommenderas därför BAT(GMS)- eller motsvarande slutna vattenprovtagningssystem. Med 

BAT-systemet kan aerob påverkan på upptagna porvattenprover hållas på en låg nivå under 

provtagning. 

I ett porvattenprov, speciellt från öppna grundvattenrör, ingår förutom lösta och kolloidala 

material också jordpartiklar. Dessa vattenprover är mindre lämpliga för analys, eftersom sådana 

prov har utsatts för oxidation före och under provtagningen. Jordpartiklar i ett porvattenprov, 

från en anaerob jord, medför att utfällda mineral som finns på jordpartiklarna kan frigöras och 

att exempelvis löst Fe 2 + kan oxideras. Därmed förändras både vattnets ursprungliga Eh och pH 

och den totala koncentrationen av jämjoner. Omgivande jordlager runt ett öppet grundvattenrör 

påverkas dessutom aerobt. Vattenprov taget ur ett öppet grundvattenrör har inte samma 

jonsammansättning och jonkoncentration, Eh och pH som porvattnet som tagits in situ från 

samma jord. Efter luftning, av ett porvattenprov där jordpartiklar ingår, är det omöjligt att 

avgöra om den ursprungliga jorden var aerob eller anaerob vid provtagningstillfället. 

B . 5 E N PRELIMINÄR BEDÖMNING AV IGENSÄTTNINGSRISKEN 

B. 5.1 Igensättningsrisk 

Ur igensättningssynpunkt i en dräneringsinstallation är det viktigt hur stora mängder löst jäm 

som det finns i vattnet och hur järntransporten äger mm i det transporterande mediet, om den 

sker i form av fria joner eller joner bundna till kelatbildare/organiska syror. Vid förhöjda 

redoxvärden i ett dräneringsvatten oxideras förekommande fria ferrojoner och befintligt 

dräneringssystem kan snabbt sättas ur funktion av utfälld ferrihydroxid. Lösligheten för 

föreningar med ferrijärn ökar något vid extremt lågt pH (< 3). Kelatbundet jäm fälls inte ut lika 

fort vid luftning eftersom bindningen mellan jämjoner och kelatbildare minskar 

utfällningsbenägenheten och nedbrytningen av kelatämnen förbrukar syre. Denna 

syreförbrukning medför att vattnets Eh hålls på en låg nivå. Förhållandet mellan haltema av 

jämjoner och järnkelater i porvatten bestäms av: 

vattnets Eh och pH 

nedbrytningshastigheten av lämpligt organiskt material till kelatbildare 

hur snabbt kelatbildare bryts ned. 
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B. 5.2 Insamling av nödvändig information 

För att bedöma ett por/dräneringsvattens igensättningspotential skall vattnets Eh, pH och 

jämhalt mätas. Mätningama görs på oluftade och luftade porvattenprover. Resultaten noteras i 

föreskriven tabellform, Tabell B.2. Porvattenprovet får inte innehålla jordpartiklar. Om så är 

fallet skall dessa filtreras bort direkt efter provtagning. 

Tabell B.2 Tabell för notering av mätvärden för Eh, pH och jämjonhalter. 

Prov pH Eh [mV] Jämjon [mg/l] 

Oluftat (t = 0 h) (a) 

Luftat (tj = 24 h) 

Luftat (t 2= 48 h) (b) 

(a) analys 

(b) analys eller visuell bedömning av mängden utfälld järnhydroxid 

Mätningarna av de i metodbladet ingående parametrarna utförs i 2 steg: 

STEG 1 Eh och pH och järnjonhalten mäts i ett oluftat porvattenprov 

STEG 2 Eh och pH och eventuellt järnjonhalten mäts i samma porvattenprov efter luftning (24 

h och 48 h) I vissa fall räcker det med att konstatera att utfällning av ferrihydroxider 

sker i vattnet efter luftning. 

Det är viktigt att mätningarna i STEG 1 utförs innan porvattenprovet kommer i kontakt med luft, 

eftersom Eh och pH snabbt förändras vid luftning. I STEG 2 bestäms Eh och pH efter det att 

porvattenprovet varit i kontakt med luft i en öppen provbehållare. Utifrån analysvärden på 

porvattnets järninnehåll (löst i porvattnet) vid olika tidpunkter (t = 0 - 24 h) bedöms 

utfällningsrisken av ferrihydroxider. 

t = 0 timmar 

mätning av Eh och pH direkt vid provtagningstillfället. Luftning av vattenprovet medför 

felaktiga resultat. 

Eh = mV, pH = Fe-halt = mg/l 

Anteckna vattnets färg i en skala på 1 - 4, där: 

1 helt genomskinligt 

2 transparant med lite rostbrun färgnyans 

3 transparant med små kolloidala FeOOH partiklar 

4 genomskinligt med sedimenterat FeOOH. 

Efter avslutad undersökning får provet stå under 24 timmer i en öppen behållare. 
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t = 24 timmar 

mätning av Eh och pH 24 timmar efter provtagningstillfället. 

Eh = mV, pH = Fe-halt = mg/l 

Anteckna vattnets färg i en skala på 1 - 4, där: 

1 helt genomskinligt 

2 transparant med lite rostbrun färgnyans 

3 transparant med små kolloidala FeOOH partiklar 

4 genomskinligt med sedimenterat FeOOH. 

Efter avslutad undersökning får provet stå under ytterligare 24 timmer i en öppen behållare. 

t = 48 timmar 

mätning av Eh och pH 48 timmar efter provtagningstillrallet. 

Eh = mV, pH = Fe-halt = mg/l 

Anteckna vattnets färg i en skala på 1 - 4, där: 

1 helt genomskinligt 

2 transparant med lite rostbrun färgnyans 

3 transparant med små kolloidala FeOOH partiklar 

4 genomskinligt med sedimenterat FeOOH. 

B. 5.3 Bedömningsunderlag 

Medan ett porvattenprovs Eh och pH lätt ändras vid luftning, ändras de, i provet uppmätta, 

totala haltema av lösta och utfällda jämföreningar inte. De totala haltema beror på jordens 

redoxtillstånd vid provtagningstillfället, förutsatt att provet är fritt från jordpartiklar. I Tabell 

B. l redovisas typiska analytiska värden för porvattenprover från anaeroba och aeroba 

moränjordar. I Figur B.4 redovisas de tre typiska Eh/pH-tillstånden, (A, B och C) i en 

moränjord. Igensättningsrisken bedöms genom att jämföra uppmätta mätvärden med värden 

presenterade i Tabell B.3. 
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Figur B.4 Eh-pH tillstånd i porvattenprover från en anaerob moränjord (A), an aerobt 

påverkad moränjord (B) och en aerob moränjord (C). 

Tabell B.3. Riskbedömningssystem. Uppmätta värden i oluftade och luftade vattenprover 

Porvattenprov PH Eh Jämjon-halt Risk för igensättning i ett 

[mV] [mgA] aerobt dräneringssystem 

Oluftat A > 6 < 0 >30 Stor 

Luftat (#) 6-9 > 150 1-3 

Oluftat B > 6 0-150 <45 Liten - Medelstor 

Luftat (#) 6-9 <200 1-3 

Oluftat C 5-8 > 150 1-3 Liten 

Luftat (#) 5-8 <200 1-3 

(#) Uppmätta värden efter luftning i 48 h 

B.6 DRÄNERINGENS UTFORMNING 

B.6.1 Dräneringsrörets placering 

Cyklerna med omväxlande anaerobt och aerobt tillstånd kan vara till nytta om organiskt 

material finns inblandat i dräneringsgrusmaterialet. Detta sker genom att det jäm som har fällts 

ut som FeS eller som FeOOH kommer att dissociera och transporteras ut ur dräneringssystemet 

vid varje omslag mellan aerobt och anaerobt tillstånd. De bästa transportförhållandena av 

järnjoner finns under dessa övergångar. 

Ett dräneringssystem med inblandning av reduktionsmaterial (exempelvis organiskt material) 

i dräneringsgruset och ett tätt skikt ovanför dräneringsgraven, som kan förhindra att syremättat 
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nederbördsvatten når ledningen, kan fungera under lång tid utan driftstörning orsakad av 

utfällningsproblem med FeOOH. Undersökningen från Hertsön visar att träflismaterial som har 

legat i dräneringsgrusmaterialet under en dräneringsledning i 11 år var i det närmaste opåverkat 

av nedbrytning. I detta fall bestod dräneringsgrusmaterialet av ca 40 vikt-% TS träflis och 

resterande av grus. 

Uppdämda ledningar, i syfte att bibehålla vattenmättat och anaerobt tillstånd kan motverka 

sitt syfte, genom att dränledningen slammas igen av utfälld FeS alternativt FeOOH (beroende av 

anaerobt respektive aerobt tillstånd) tillsammans med annat finmaterial som når 

dräneringsledningen. 

Dräneringsrör 

Grundvattnets 
strö rimmasriktning 

Tätt geomembran 
10 vikt-% träflis 

40 vikt-% träflis 

Figur B.5 Dränering av ett sulfidjordsområde, där gvy 1 är den planerade grundvattennivån 

och gvy 2 är den verkliga grundvattennivån efter utförd dränering. 

Om jämhaltig jord och grundvatten konstateras i ett moränområde bör följande förslag till 

utformning av dräneringsinstallationer följas: 

- Installation av spolbara dräneringsrör (enkla eller dubbla). 

- Inblandning av organiskt material i dräneringsgruset. Det organiska innehållet bör ligga 

mellan 30 och 40 vikt-% TS i grusmaterialet som underlagrar ledningen. Inblandning av ca 

10 vikt-% organiskt material i det grusmaterial som täcker ledningen, se Figur B.5. 

- Installation av tät membran (exempelvis PE-folie) på nedströmssidan om dräneringsdiket. 

- Installation av spolbara brunnar. Dessa kan tjänstgöra som sedimentationsfällor för utfällt 

FeOOH. 

Kontroll 

Både brunnar och dräneringsrör bör kontrolleras åtminstone en gång per år. En sådan kontroll 

bör bestå av en okulär besiktning av brunnarnas kondition. Även luktintryck bör kontrolleras. 

Lukt, som exempelvis av svavelväte, ger en viktig indikation på att anaerobt tillstånd råder inne i 

dräneringssystemet. Vattenprover bör tas från bmnn och dräneringsledning och 

vattenprovemas Eh och pH samt Fe innehåll skall då undersökas. Denna undersökning utförs 

på samma sätt som föreskrivs i kapitel B.7.1. 
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B.6.2 Organiskt material runt dräneringsrör 

Omväxlande vattenmättade och torrlagda perioder kommer att tära på förrådet av organiskt 

material i ett dräneringssystem. Nedbrytningen av det organiska materialet är störst vid 

övergångarna mellan torrt och vattenmättat tillstånd och vice versa, då det finns tillgång till 0 2 . 

Därför är det av vikt: 

- att försöka optimera dränledningens djup så att cyklemas antal minimeras, det vill säga 

minimera antalet övergångar mellan anaerobt och aerobt tillstånd. 

- att ta hänsyn till att vid stora grundvattennivåvariationer tillsätta mer organiskt material, 

eftersom detta medför en ökad nedbrytningstakt. 





F Ö R O R D 

Fyra olika FOU-projekt inom ämnesområdet Miljögeoteknik har utförts: 

> Ytstabilisering med Consolid, finansierad av Vägverket Norr och Vägverket 

Borlänge 

> Ytstabilisering med ett cementbaserat tillsatsmedel (EMC) av en vägsträcka vid 

Karungi, finansierad av Vägverket Norr 

> Ytstabilisering med ett cementbaserat tillsatsmedel (EMC) av en vägsträcka vid 

Vistträsk, finansierad av Vägverket Norr 

> "Lakningsegenskaper hos Hyttsten och LD-slagg som fyllnadsmaterial vid 

vägbyggnationer", finansierad av SSAB i Luleå. 

och resulterat i denna rapport. 
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SAMMANFATTNING 

Det förekommer ett stort antal olika material som används vid vägbyggnation. I denna 

rapport redovisas resultat från undersökningar av tre olika material, Consolid, och EMC 

(energetically 

modified cement) som tillsatsmedel vid ytstabilisering, och ett fyllnadsmaterial 

bestående av Hyttsten och LD-slagg. 

• Consolid består av två material, ett i vätskeform, C 444 och ett i pulverform, SD (solid 

dry). Undersökningen visade att C 444 är ett kapillärbrytande material baserat på 

aromater och PAH-ämnen (polycykliska kolväten). C 444 innehåller cancerogena 

ämnen och bör därför hanteras med försiktighet, både ur miljösynpunkt och ur 

arbetarskyddssynpunkt. Större spill av C 444 ti l l mark och ytvatten skall undvikas. 

Vid eventuellt utsläpp måste sanering vidtagas. SD-materialet är ett finkomigt 

material. Damningsrisken är stor och vid dess hantering måste därför andningsskydd 

användas. 

• EMC består av Portland cement med tillsats av ytaktivt kiselmaterial. Jordmaterialen 

som undersöktes var: 

- siltig grusig sand (sigrSa), Vistträsk 

- lerig silt (leSi) och siltig ler (siLe), Karungi. 

Resultaten visade att det sandiga materialet, efter stabilisering var vattenavstötande 

och att dess hållfasthet påverkats marginellt av frysning/tining. Resultaten från 

Karungi (leSi och siLe) visade att 

- med stigande lerhalt minskar den uppnådda hållfastheten hos det stabiliserade 

materialet 

- med stigande silthalt minskar det stabiliserade materialets hållfasthet mer av 

frysning/tining. 

Eftersom vägsektionen vid Karungi består av både leSi och siLe kommer vägens 

hållfasthet att variera. 

Resultaten, som helhet, visade att det finns ett starkt samband mellan uppnådd 

hållfasthet efter stabilisering och w/t kvoten (vattenkvot % / mängd tillsatsmedel i 

vikt %) hos ett jordmaterial. Utifrån en laboratorieundersökning kan optima] 

vattenkvot för ett aktuellt vägmaterial och en specifik tillsatsmedelsmängd 

bestämmas. 

• Fyllnadsmaterial bestående av 90 % Hyttsten och 10 % LD-slagg har undersökts med 

avseende på lakningsegenskaper. Undersökningen, där en cyklisk läkning har utförts, 

visade att utsläppet av bl. a. löst vanadin (V) och aluminium (Al) ökar med stigande 

L/S-kvot (liquid/solid). Lakvätskans V-halt översteg internationella riktvärden för V 

i grundvatten. Obehandlad LD-slagg lämpar sig därför inte som fyllnadsmaterial vid 

vägbyggnationer. Genom fastläggning eller urlakning av föroreningsämnen, kan LD-
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slagg förbättras ur miljösynpunkt. Till detta behövs det vidare forskning, där 

möjligheten att fälla ut och mineralisera vanadin studeras. 
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A B S T R A C T 

Different materials and additives are used in road constructions. In this report, results 

from investigations made on three different materials, Consolid and energetically 

modified cement (EMC) as stabilisers in earth roads and a road constmction material 

consisting of 90 Air Blast Furnace slag (ABF-slag) and LD-slag, are shown. 

• Consolid consists of a liquid fraction, C444, and a powder fraction, DS (dry solid). 

The investigation showed that C444 had a good capillary breaking quality. However, 

C 444 is partly based on aromatic compounds (e.g. benzene, toluene etc.) and partly 

on polyaromatic hydrocarbons (PAH). Some of these compounds are carcinogenic 

and should be handled with care, due to environmental and industrial welfare. Spill 

in soil and surface water must be avoided, and spillage must be remediate. Due to 

rise of dust, SD is a powder product, particulate respirator is therefore needed when 

handling it. 

• EMC-cement consists of Portland Cement and activator additives. The following soil 

materials were investigated: 

- silty gravelly sand (sigrSa), Vistträsk 

- clayey silt (leSi) and silty clay (siLe), Karungi. 

The results showed that after stabilisation the sand material repelled water. Its 

strength decreased only marginally due to freezing/thawing. The results from 

Karungi showed that: 

- the shear strength of a stabilised sample decreases with increasing clay content. 

- after freezing/thawing the shear strength of a stabilising agent decreases with 

increasing silt content. 

The road at Karungi consists of clayey silt and silty clay. Achieved strength of the 

road wil l therefore vary depending on the silt and clay contents of the stabilised soil 

type. 

The investigations showed that there is a correlation between achieved shear strength 

of a sample and w/t (water content % I amount of additive in weight % ) . From a 

laboratory investigation an optimum water content can be obtained in order to get the 

highest shear strength for a soil material and for a specific amount of additive. 

• Leachability of a road construction material, consisting of 90 weight % ABF-slag and 

10 weight % LD-slag were investigated. The results from cyclic leaching tests, 

conducted with distilled water, showed that the leachability of V and Al increased 

with increasing L/S ratio (liquid to solid ratio). The content of V in the leachate 

exceeded international regulatory values for ground water. Untreated LD-slag is 

unsuitable as filler material, however, extraction or immobilisation of leachable V 

can improve LD-slag as construction material. Precipitation and mineralisation of V 

are research areas that need further laboratory investigations. 



MILJÖBEDÖMNING AV V Ä G B Y G G N A D S M A T E R I A L 

B A K G R U N D 

Det förekommer ett stort antal olika tillsatsmedel, som används vid vägbyggnation, i 

syfte att förbättra en jords eller vägmaterials hållfasthetsegenskaper, bärighet, 

packbarhet etc. Det är i de flesta fall väl dokumenterat hur de geotekniska egenskaperna 

förbättras vid användning av dessa tillsatsmedel, men ofta saknas det en 

"innehållsförteckning" vad gäller miljöbelastande ämnen. Dessutom saknas det rutiner 

för hur en sådan innehållsförteckning skall tas fram. Detta är väsentligt idag, eftersom 

en del av dessa tillsatsmedel är restprodukter från industrin och kan innehålla ämnen 

som inte får spridas okontrollerat till mark och vatten. 

Det finns idag en stor mängd nya och gamla vägbyggnadsmaterial (tillsatsmedel, 

kemikalier etc.) som kan påverka balansen i naturen på ett negativt sätt. Dessa materials 

påverkan bör utredas ur en miljösynpunkt innan de används i full skala och i stora 

mängder. Dvs. vid val av material som skall tillföras ett jord-, berg- eller vägmaterial 

vid förstärkningsarbeten, tätningsarbeten etc. skall det föregås av en 

lämplighetsprövning ur miljösynpunkt. En sådan lämplighetsprövning bör baseras på ett 

materials innehåll och lakbarhet av eventuella miljöbelastande ämnen, samt dess 

långtidsbeständighet. En hög lakbarhet av diverse ämnen som tungmetaller och vissa 

organiska föroreningar, kan medföra att ett yt- och grundvattens föroreningshalter 

överstiger de riktvärden och de naturliga bakgrundsvärden som finns. 

En lämplighetsprövning ur miljösynpunkt bör i möjligaste mån baseras på ett svenskt 

riktvärdessystem. Naturvårdsverket (NV) har utarbetat ett riktvärdessystem för 

förorenad mark. Det finns tre olika riktvärdesnormer, en för känslig markanvändning 

(KM) med de lägsta tillåtna haltema, en för mindre känslig mark med grundvatten skydd 

(MKM GV) och en för mindre känslig mark (MKM) med de högsta tillåtna haltema, 

Naturvårdsverket, Rapport 4638. 

Tyvärr saknas det idag ett riktvärdessystem för grundvatten (arbete med ett sådant 

pågår). Det är nämligen så att även om ett jordmaterial (ej ytnära) är "starkt" förorenat, 

så är det urlakningshastigheten av miljöfarliga ämnen som är av störst intresse och inte 

markens totala innehåll av ämnet ifråga. Det betyder att ett starkt förorenat jordmaterial, 

där föroreningen sitter hårt bundet till jordmaterialet är mindre intressant ur 

miljösynpunkt än ett jordmaterial med acceptabel föroreningsnivå, men där föroreningen 

lakas ut i stora mängder och i höga halter t i l l ett gmndvatten. Här bör en bättre 

helhetssyn eftersträvas, av hur en förorening definieras och hur den bedöms ur 

miljösynpunkt. Eftersom svenska riktvärden för grundvattenförorening saknas idag, bör 

jämförelser göras med andra riktvärdessystem, exempelvis Kanadensiska och 

Berlinlistans riktvärden för grandvattenföroreningar. 
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Metodiken bör utvecklas vidare 

Vid en miljögeoteknisk utredning av ett material gäller det att i första hand ta reda på 

vilka typer av eventuella föroreningar som det kan innehålla. För att kunna utföra en 

sådan utredning, på ett tillfredsställande sätt, är det nödvändigt att veta hur olika 

föroreningar som finns i ett material kan tänkas uppträda och spridas ti l l omgivningen, 

ti l l jord, grund- och ytvatten. Vid kartläggning av detta behövs det kunskaper om: 

• den behandlade jordens, vägmaterialets geotekniska egenskaper, som t ex hållfasthet, 

permeabilitet och kapillaritet 

• vägbyggnationsmaterialens innehåll av miljöbelastande ämnen och egenskaper hos 

dessa som t ex flyktighet och löslighet i vatten 

• vad som händer när olika föroreningar kommer ner i jorden? Exempelvis transport, 

nedbrytning, fixering, utfällning, adsorption etc. 

• tjälens betydelse för vägmaterialets hållfasthet, lakbarhet etc. 

Figur A visar att vid en bedömning av en behandlad jord, det skuggade området, behövs 

det kunskaper om både jord och tillsatsmedel (vägbyggnadsmaterial). Viktiga 

kunskapsområden för att bedöma en jord är: geologi, jordmateriallära, markkemi och 

geohydrologi. Det är även viktigt att ha kunskap om olika tänkbara föroreningar och 

deras egenskaper. Kunskaper om den aktuella produkten (det behandlade jord- eller 

vägmaterialet), jorden och det aktuella tillsatsmedlet är ett måste vid bedömning av 

vilka miljöeffekter det behandlade materialet kan ge upphov t i l l . 

Geoteknik 
Jordmateriallära 
Markkemi 
Ingenjörsgeologi 
Geologi 
Geohydrologi 

Vägbyggnations-
material/tillsatsmedel 
Olika komponenters 
egenskaper. 

- löslighet 
- flyktighet 
- toxicitet 

biotillgänglighet, etc. 

Spridningsvägar 
Val av provtagningsmetod Effekt på miljö och människa 
Val av undersökningsmetodik 

Riskbedömning 

Bedömning av tillsatsmedlets lämplighet 

Figur A Bedömning av ett vägbyggnationsmaterials/tillsatsmedels lämplighet ur 

miljösynpunkt. 

Ett vägmaterial är ofta ett poröst medium som kan beskrivas som ett öppet system med 

fast-, vätske- och gasfas. Systemet är öppet eftersom både energi och materia kan flöda 
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t i l l och från atmosfären, biosfären och hydrosfären. Den kemiska sammansättningen hos 

det porvatten som förekommer i materialet beror på det tillförda vattnets (exempelvis 

regnvattnets) ursprungliga sammansättning och de reaktioner som kan ske på och i de 

partiklar som vägmaterialet består av. I den omgivande jorden kan de till grund-

porvattnet tillförda föroreningamas sammansättning och koncentration förändras genom 

sorption (inkluderat jonutbyte), utfällning, dispersion, utspädning och mikrobiologisk 

aktivitet. 

Innehåll och lakbarhet av ett miljöskadligt ämne, som tungmetaller, aromater, PAH 

(polycykliska aromatiska kolväten) etc, såväl som dess geotekniska egenskaper är 

avgörande för ett tillsatsmedels lämplighet. En lämplighetsprövning ur miljögeoteknisk 

synpunkt bör därför baseras på: 

1. de geotekniska egenskaperna hos materialet 

2. de totala mängderna extraherbara föroreningar från den obehandlade och det 

behandlade jord- vägbyggnadsmaterialet 

3. extraherbara föroreningar vid naturliga förhållanden, dvs. undersökning av urlakad 

mängd av en viss förorening vid exempelvis cyklisk och sekventiell läkning. 

4. hur materialets relevanta geotekniska egenskaper, som hållfasthet etc, påverkas av 

cyklisk och sekventiell läkning. 

5. hur materialets relevanta geotekniska egenskaper, som hållfasthet etc, påverkas av 

urlakning och av cyklisk frysning/tining. 

Detta område är i stort behov av vidare forskningsinsatser. 
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1 Y T S T A B I L I S E R I N G M E D CONSOLID 

1.1 P R O B L E M B E S K R I V N I N G 

1.1.1 Allmänt 

Vägverket vill använda ett nytt 2-komponents ytstabiliseringsmedel, Consolid, som kan 

ersätta oljebaserade ytstabiliseringsmedel (oljegrus) som används idag. En av fördelama 

med detta nya material (enligt försäljaren Temaco) är att stabiliseringsmedlet har en bättre 

långtidsstabilitet. Vägen kan dessutom packas om flera gånger (flera år) utan tillsats av 

nytt ytstabiliseringsmedel, dvs medlet antas sitta kvar på jordpartiklarna. Consolid är dock 

ett material, antagligen en restprodukt, som saknar en fullständig innehållsförteckning. 

Consolid har använts enbart vid småskaliga försökssträckor i södra Sverige. 

Nya material och metoder, där det finns risk att de kan påverka balansen i naturen, bör 

utredas ur miljösynpunkt innan de används i full skala och i stora mängder. Val av 

material som skall tillföras ett jord- eller bergmaterial, vid exempelvis förstärkningsar

beten, tätningsarbeten etc. skall föregås av en lämplighetsprövning ur miljösynpunkt. En 

sådan lämplighetsprövning måste, fömtom arbetsmiljöaspektema, även beakta materialets 

innehåll och lakbarhet av eventuella miljöskadliga ämnen och dessutom dess långtidsbe

ständighet. En hög lakbarhet av diverse miljöskadliga ämnen som tangmetaller och orga

niska föroreningar, kan medföra att ett yt- och grundvattens föroreningshalter överstiger 

de naturliga bakgrundsvärden som finns. Där dricksvatten tas från grundvattenzonen, får 

föroreningshalterna inte överstiga de riktvärden som finns för dricksvatten. Vägverket 

Norr har beställt detta arbete i syfte att klargöra Consohdens lämplighet ur miljösynpunkt. 

1.1.2 Lämplighetsprövning ur miljösynpunkt 

Naturvårdsverket (NV) har utarbetat ett riktvärdessystem för förorenad mark. Det finns 

tre olika riktvärdesnormer, en för känslig markanvändning (KM) med de lägsta tillåtna 

haltema, en för mindre känslig mark med grundvattenskydd (MKM GV) och en för 

mindre känslig mark (MKM) med de högsta tillåtna haltema. Tyvärr saknas det idag ett 

riktvärdessystem för grund-vatten (arbetet med ett sådant pågår). Det är nämligen så att 

även om ett jordmaterial (ej ytnära) är "starkt" förorenat, så är det urlakningshastigheten 

av miljöfarliga ämnen som är av störst intresse och inte markens totala innehåll av ämnet 

ifråga. Det betyder att ett starkt förorenat jordmaterial, där föroreningen sitter hårt bundet 

till jordmaterialet är mindre intressant ur miljösynpunkt än ett jordmaterial med acceptabel 

föroreningsnivå, men där föroreningen lakas ut i stora mängder och i höga halter till 

gmndvattnet. Här bör en bättre helhetssyn eftersträvas, av hur en förorening definieras 

och hur den bedöms ur miljösynpunkt. Eftersom svenska riktvärden för grundvattenföro

rening saknas har i denna skrift jämförelse gjorts med Berlinlistans riktvärden för grund

vattenföroreningar. 
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1.2 M A T E M Å L B E S K R I V N I N G 

1.2.1 Vägmaterial 

Prov från tre vägsträckor, aktuella för ytbehandling, har samlats in för att stabiliseras i 

laboratoriemiljö. Vägmaterialens kornstorleksfördelning har undersökts. Vid stabilise

ringsförsöken har grövre fraktioner siktats bort i syfte att höja finfraktionen till > 20 %. 

Prov 1 (Pl) togs från väg 695, 250 m från väg 356 vid Bjurån, prov 2 (P2) från väg 695 

och prov 3 (P3) från väg 607, Ängesbyn. Proverna togs från körbanans mitt, 1,5 m från 

vägmitt och på nivån 0,01 - 0,3 m. 

1.2.2 Consolid 

Vid ett stabiliseringsarbete kommer vägmaterial, med ett finmaterialinnehåll > 20 %, att 

fräsas upp och blandas med Consolid (SD/C 444). För 300 liter jord används 3,5 kg SD 

och 0,2 liter C 444 utspädd till ca 4 liter. För bra resultat krävs det att vägmaterial och 

tillsatsmedel blandas till en homogent material. 

Consolid-pulvret (Solid Dry, SD) och Consolid-vätskan (Consolid 444, C 444) analyse

rades på metallinnehåll och det senare nämnda materialet även på organiska komponenter, 

P A H (polycykliska aromatiska kolväten) och aromater. Vätskan saknar en fullständig 

innehållsförteckning. Risk finns för att den även kan innehålla andra organiska kompon

enter. Analyserna har utförts av "Svensk Grundämnes analys AB, som är ackrediterat av 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för analys av miljövatten, slam och 

sediment". 

1.3 M A T E R I A L E N S I N N E H Å L L 

1.3.1 Solid Dry 

Pulvret är ett CaO-baserat material, CaO utgör ca 64,3 vikt-%. Dess innehåll av tung

metaller är ca två gånger högre än bakgrundshalterna i det undersökta vägmaterialet från 

P2, väg 695. Inblandningsmängden av pulvret är < 1 vikt% (3,5 kg SD blandas med 480 

kg vägmaterial). Det stabiliserade materialets innehåll av tungmetaller kommer därför inte 

att öka nämnvärt jämfört med det naturliga vägmaterialets. Pulvermaterialets metallhalter, 

vägmaterialet från P2 och preliminära riktvärden för tungmetaller, framtagna av Natur

vårdsverket, redovisas i tabell 1.1. Tungmetallinnehållet i SD ligger under de riktvärden 

som anges för känslig mark i Sverige. 
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Tabell 1.1 Analyserade metallhalter (mg/kg) i pulvermaterialet SD och i vägmaterialet 

från P2 samt NV:s riktvärden för känslig mark. 

Element Pulver Vägmaterial NV:s riktvärden 
SD frånP2 för känslig markanvändning* 

As 2,3 2,1 15 

Cd 0,14 0,05 0,4 

Co 7,4 2,2 30 

Cr 90,0 45,3 120 

Cu 6,8 12,4 100 

Hg 0,08 < 0 , 0 4 ° 1 

Ni 39,0 4,3 35 

Pb 18,4 7,0 80 

Zn 25,5 44,5 350 

* Källa: Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverket, Rapport 4638. 

"Halt under detektionsgräns. 

1.3.2 Consolid 444 

Vätskan innehåller små mängder av mngmetaller, där Cr utgör 159 ug/1, Cu, 115 ug/1, Ni 

902 ug/1 och Zn, 1350 ug/1- Haltema är höga jämfört med naturliga halter i gmndvatten, 

tabell 1.2. Detta innebär att uüäckage av koncentrerad C 444 skall undvikas. C 444 kom

mer att spädas ut ca 20 ggr innan behandling, dvs innan stabilisering och avgången av den 

utspädda vätskan till yt- och gmndvatten antas därför bli begränsad. 

Tabell 1.2 Analyserade metallhalter (ßg/l) i Consolid 444, och utdrag ur Berlinlistan 

(ßg/l) ßr förorenat grundvatten vatten * 

Element Vätska Utspädd 20 ggr Berlinlistan * 

C444 C444 

1 n in 

As 7,4 0,37 40 60 80 

Cd 0,3 0,02 5 10 15 

Co 7,3 0,37 50 150 200 

Cr 159 7,95 50 100 200 

Cu 115 5,75 40 60 150 

Ni 902 45,1 50 75 100 

Pb 8,92 0,45 40 60 150 

Hg < 0,02° - 1 2 3 

Zn 1350 67,5 1000 1500 2000 

° Halt under detektionsgräns. 

* Källa: Vägledning för miljötekniska markundersökningar, Del II: Fältarbete, Rapport 

4311. 

I är vattenskyddsområde, II är floddal och III är ett område utan akvifer 
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Enligt Vägverkets och Tremaco (försäljarens) rekommendationer skall 0,2 liter C 444 

spädas ut till ca 4 liter. Blandningen tillförs och fördelas i 300 liter jord. Jordmaterialets 

finhaltinnehåll bör vara > 20 vikt%. Den största föroreningsfaran föreligger därför vid 

okontrollerat spill samt uüäckage vid stora mängder nederbörd, som kan laka ut tung

metaller från den stabiliserade massan. Lakningsförsök på stabiliserat vägmaterial kom

mer att ge svar på tungmetallemas mobilitet. 

Vid en ockulärbesiktning av vätskefasen (C 444), utförd på avdelningen för geoteknik vid 

LTU, framkom att vätskan innehöll även lättflyktiga organiska ämnen (aromater). Den 

kompletterande analysen visar att vätskan innehåller höga halter av PAH och aromater. 

Analysen anges i mg/kg våtsubstans, som är likvärdig med mg/liter. Även andra orga

niska ämnen kan finnas i vätskan. Av försäljaren bör det därför utkrävas en fullständig 

beskrivning av materialets organiska innehåll. Den koncentrerade C 444 bör hanteras med 

stor försiktighet, eftersom den innehåller flera ämnen som är cancerogena och som kan ge 

upphov till nervskador. Dessutom kan ämnena bensen, toluen och xylen bilda en explosiv 

blandning med luft (bör utredas). Innehållet av summa aromater är 238 mg/liter, och sum

ma 16 PAH är 42,3 mg/liter. En del av PAH innehållet, ca 27,3 mg/liter är cancerogent. 

Analysresultat av PAH och aromater redovisas i tabell 1.3. På grund av risk för spill av 

koncentrerad men även utspädd C444, bör denna inte användas i närheten av känslig 

mark. Vid en olyckshändelse, där C 444 läcker ut i jorden, bör saneringsåtgärder omedel

bart vidtagas. Avdunstning av lättflyktiga ämnen, som bensen, toluen, etylbensen och 

xylen (BTEX), till atmosfären måste undersökas i fältmiljö. 

Tabell 1.3 PAH och aromater i Consolid 444, och utdrag ur Berlinlistan för förorenat 

grundvatten*. Notera att Berlinlistans riktvärden anges i ßg/liter. 

Element Vätska Utspädd 20 ggr Berlinlistan* 

[mg/kg]* [mg/kg]* [M-g/l] [ M l [u.g/1] 

I n in 

X cancerogen PAH 0,79 0,04 0,2 

1 16 EPA-PAH 42,3 2,12 5 10 20 

bensen 14 0,7 5 10 20 

toluen 74 3,7 20 40 80 

etylbensen 20 1 

xylen 130 6,5 20 40 80 

£ aromater 238 11,9 20 40 80 

* l mg/kg ]=[ mg/liter] 

* Observera att Berlinlistans halter anges i ßg/liter = 10'3 mg/l 

I är vattenskyddsområde, II är floddal och III är ett område utan akvifer 
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1.4 M A T E R I A L E N S L A K B A R H E T 

1.4.1 Provtillverkning 

Två vägmaterial har valts ut för att stabiliseras med Consolid. Dessa var vägmaterial från 

Bjurån, Pl och från Ängesbyn, P3. Enligt tillverkaren bör jorden ha ett finmaterialinne-

håll på ca 20 %. För att tillfredsställa detta krav har jordmaterialen siktats och separerats 

så att för jord från Pl har material > 5,6 mm tagits bort och för jord från P3 har material > 

2 mm tagits bort, figur 1.1. För jord från Pl var det separerade materialets fin-materialhalt 

22,5 % och för jord från P3 var den 20,9 %, figur 1.1. 
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Figur 1.1 Resultaten från våtsiktning för jordarna från Pl, P2 och P3, samt de 

separerade materialens kornstorleksfördelning. 

Enligt rekommendation från tillverkaren skall till 300 hter jord tillsättas 0,2 liter C444, 

utspädd med vatten t i l l 40 liter, och 3,5 kg SD. Vid laboratorieförsöken har samma 

mängdförhållanden använts, 

0,5 liter jord (lab.) 6,7 ml (0,33 ml C 444) 

300 liter jord (fält) 

0,5 liter jord (lab.) 

300 liter jord (fält) ~ 3,5 kg SD 

4 liter (0,2 / C 444) 

5,8 gSD 

dvs 6,7 ml utspädd C 444 och 5,83 g SD tillsattes till 0,5 liter jord (825 g). Provmateria

len som tillverkades framgår ur tabell 4. Proven lakades i tre steg med destillerat vatten. I 

det första steget lakades proven under 24 timmar, därefter byttes lakvätskan ut med destil

lerat vatten. Lakvätskan analyserades på metaller och vätskans pH och konduktivitet regi

strerades. Proverna lakades därefter under ytterligare 24 timmar (steg 2). Därefter ersattes 
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Tabell 1.4. Tillverkade prov. Det tillverkades dubbelprov på de stabiliserade jordproven 

och på stabiliseringsblandningen SD+C 444 (CC).  

Material SD C444 
(Utspädd) 

Jord Lakning/analys 

Jord 1:1 5,83 g 6,7 ml 0,825 g 24 och 72 timmar 

Jord 1:2 5,83 g 6,7 ml 0,825 g 24 och 72 timmar 

Jord 3:1 5,83 g 6,7 ml 0,825 g 24 och 72 timmar 

Jord 3:2 5,83 g 6,7 ml 0,825 g 24 och 72 timmar 

P 1 - - 0,825 g 72 timmar 

P 3 - - 0,825 g 72 timmar 

CC1:1 5,83 g 6,7 ml - 24 och 72 timmar 

C C 1:2 5,83 g 6,7 ml - 24 och 72 timmar 

lakvattnet med destillerat vatten igen (steg 3). Lakvätskans pH och konduktivitet under

söktes. Efter ytterligare läkning i 24 timmar (L 72 timmar) analyserades lakvattnet på 

metaller och pH och konduktivitet registrerades. 

1.4.2 Resultat och diskussion 

Resultaten av lakförsöken redovisas i tabellerna 1.5 - 1.7.1 avsaknad av en svensk rikt-

värdesnorm för grundvatten, har en tysk riktvärdesnorm, Berlinlistan, angivits som ett 

bedömningsunderlag. 

De ursprungliga vägmaterialen från PI och P3 har pH 6,4 respektive 7,3 och konduktivi

tet 1,4 mS/cm respektive 0,35 mS/cm. Vägmaterialet från Pl är mer försurat än från P3. 

Resultaten från läkningen av jord från Pl visar att vad gäller metallurlakning, så klarar 

den stabiliserade jorden den riktvärdesnorm som gäller för ett vattenskyddsområde, tabell 

1.5. De stabiliserade provemas pH ligger mellan 11,1 och 11,8 och kondukti viten mellan 

0,71 och 1,80 mS/cm. De höga pH och konduktivitetsvärdena orsakas av SD materialet. 

Resultaten från läkningen av de stabiliserade vägmaterialen från P3 visar att vad gäller 

Cd-, Cr-, Cu- och Ni-halter, så överstiger de första lakvattnen, efter 24 timmars läkning, 

de riktvärden som anges i Berlinlistan. Dubbelproven visar dock på stora variationer vad 

gäller just dessa metaller i lakvattnet efter 24 timmars läkning. Detta visar att stabilise

ringsprocesserna är svåra att bedöma och mindre punktutläckage av metaller kan förekom

ma, tabell 1.6. De stabiliserade provemas pH ligger mellan 10,6 och 11,5 och kondukti

v e n mellan 0,71 mS/cm och 1,89 mS/cm. De höga pH och konduktivitetsvärdena orsa

kas av SD materialet. 

Resultaten från läkning av enbart stabiliseringsmedelsblandningen CC (SD+utspädd 
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C 444) visar att vad gäller innehållet av Cr, Cu, Ni och Zn så var de urlakade mängderna 

under detektionsgränsen i lakvattenproven. Detta tyder på att de nämnda metallerna 

fastläggs/cementeras. Mämingama av lakvattenprovemas pH och konduktivitet visar på 

höga värden, pH mellan 11,8 och 13,2 och konduktivitet mellan 7,14 mS/cm och 10,39 

mS/cm, tabell 1.7. 

Tabell 1.5 Analyserade metallhalter i ostabiliserat och stabiliserat vägmaterial från Pl 

efter läkning i 24 och 72 timmar, samt Berlinlistans riktvärden för förorenat 

grundvatten.  

Element Halt Jordl 1:1/24 1:2/24 1:1/72 1:2/72 Berlinlistan IWm 

C a mg/l 196 193 175 61,9 55,9 

Fe mg/l 0,047 0,062 0,164 0,036 -

K mg/l 26,2 2,46 2,56 1,86 1,9 

Mg mg/l 6,27 - - - -

Na mg/l 26,7 1,26 1,34 - -

P mg/l - 0,263 0,204 - -

S mg/l 10,1 4,19 4,31 1,91 1,41 

Si mg/l 13,4 8,47 8,74 8,34 8,31 

Al Ug/1 - 2130 2310 3570 3300 

As ug/1 - - - - - 40/60/80 

B ug/1 29 - - - 19 

Ba "g/1 163 - - - -
Cd Ug/1 - - - - - 5/10/15 

Co ug/1 - - - - - 50/150/200 

Cr P-g/1 - - - - - 50/100/200 

Cu ug/1 13,9 21,8 16,8 - - 40/60/150 

L i Ug/1 - - - - -
Mn ug/1 1160 - - - -

Mo ug/1 - - - - -

Ni ug/1 - - - - - 50/75/100 

Pb ug/1 - - - - - 40/60/150 

Sr ug/1 298 327 289 148 141 

V ug/1 - - - - -
Zn ug/1 - - - - - 1000/1500/2000 

pH 6,4 11,8 11,4 11,3 

Konduktivitet mS/cm 1,40 1,80 1,64 0,71 

- Halt under detektionsgräns, se bilaga 1. 
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Tabell 1.6 Analyserade metallhalter i ostabiliserat och stabiliserat vägmaterial frän P3 

efter läkning i 24 och 72 timmar, samt Berlinlistans riktvärden för förorenat 

grundvatten.  

Element Halt Jord 3 3:1/24 3:2/24 3:1/72 3:2/72 Berlinlistan I/II/in 

Ca mg/l 39 182 194 60,8 60,9 

Fe mg/l 0,17 0,53 0,23 - 0,063 

K mg/l 12,2 4,58 2,7 1,94 2,28 

Mg mg/l 2,58 0,56 - - -

Na mg/l 18,7 2,35 1,44 0,551 0,707 

P mg/l - 0,37 0,231 - -

S mg/l 13,3 5,28 5,8 1,83 1,68 

Si mg/l 11,4 10,1 10,4 9,39 9,46 

Al ng/i - 2750 1790 2750 2890 

As Hg/1 - - 106 - - 40/60/80 

B 

Ba 

ug/1 

Hg/1 

43 

38,6 

119 

54,5 

- - 37 

12,9 

Cd ug/1 - 30,7 - - - 5/10/15 

Co ug/1 - 48,5 - - - 50/150/200 

Cr ug/1 - 82,8 - - - 50/100/200 

Cu ug/1 37,6 179 50,5 11,9 34,7 40/60/150 

L i ug/1 - 86,3 - - -
Mn ug/1 131 - - - -
Mo ug/1 - - - - -

Ni Hg/1 - 80,4 - - - 50/75/100 

Pb ug/1 - - - - - 40/60/150 

Sr ug/1 67,2 325 319 151 156 

V ug/1 - 120 17 24 41 

Zn ug/1 - 12,2 - - - 1000/1500/2000 

PH 7,3 11,5 11,6 10,6 

Konduktivitet mS/cm 0,35 1,73 1,89 0,71 

- Halt under detektionsgräns, se bilaga 1. 
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Tabell 1.7 Analyserade metallhalter i Consolid (CC) efter läkning i 24 och 72 timmar, 

samt Berlinlistans riktvärden för förorenat grundvatten. 

Element Halt CC1/24 CC2/24 CC1/72 CC2/72 Berlinlistan VOM! 

Ca mg/l 1130 1190 728 716 

Fe mg/l - - - -

K mg/l 50 49,6 2,9 3,16 

Mg mg/l - - - -
Na mg/l 7,96 7,82 0,662 0,725 

P mg/l - - - -
S mg/l - - 0,348 -
Si mg/l 0,246 0,269 0,343 0,374 

Al ug/1 189 245 797 910 

As ug/1 - - - - 40/60/80 

B ug/1 104 79 59 12 

Ba ug/1 399 373 133 137 

Cd ug/1 - - - - 5/10/15 

Co ug/1 - - - - 50/150/200 

Cr ug/1 - - - - 50/100/200 

Cu ug/1 - - - - 40/60/150 

L i ugA 68,9 67,9 - 15,5 

Mn ug/1 - - - -
Mo ug/1 - - - -
Ni ug/1 - - - - 50/75/100 

Pb ug/1 - - - - 40/60/150 

Sr ug/1 5450 5170 1340 1330 

V ug/1 - - - -
Zn ug/1 - - - - 1000/1500/2000 

pH 11,8 12,7 13,2 13,2 

Konduktivitet mS/cm 10,39 10,95 7,14 8,18 

- Halt under detektionsgräns, se bilaga 1 
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Tabell 1.8 Innehåll av Z cancerogena PAH, £16 PAH och aromater i den stabiliserade 

jorden och utdrag ur Generella riktvärden för förorenad mark 

Naturvårdsverket, Rapport 4638.  
Element Vätska Utspädd C 444 stabiliserad jord Riktvärden 

[mg/kg]* [mg/kg]* [mg/kg TS] KM 
[mg/kg TS] 

M K M G V 
[mg/kg TS] 

M K M 
[mg/kg TS] 

X cancerogena PAH 0,79 0,04 0,0003 0,3 7 7 

X 16 PAH 42.3 2,12 0,0168 20 40 40 

bensen (B) 14 0,70 0,0057 0,06 0,2 0,4 

toluen (T) 74 3,70 0,0300 8 25 25 

etylbensen (E) 20 1,00 0,0081 8 30 35 

xylen (X) 130 6,50 0,0528 12 50 50 

X aromater CBTEX) 238 11,90 0,0966 

KM = känslig markanvändning, MKM GV = Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd 

och MKM - Mindre känslig markanvändning. 

Den stabiliserade jordens innehåll av PAH och aromater framgår av tabell 1.8.1 avsaknad 

av en svensk riktvärdesnorm för grundvatten, har den svenska rikvärdesnormen för föro

renad jord använts för att bestämma den stabiliserade jordens föroreningsgrad. Som det 

framgår i tabell 1.8, ligger den stabiliserade jordens innehåll av PAH och aromater under 

de riktvärdesnormer som gäller för förorenad mark. 

1.5 KOMPLETTERANDE ANALYS 

1.5.1 Kompletteringsbehov 

Vid ett möte 98/01/21 framgick det att Consolidmaterialet bör undersökas vidare innan en 

provsträcka kan stabiliseras. Följande punkter bör utredas vid denna undersökning: 

1. Hur påverkas ursprungsmaterialets kapillaritet vid en tillsats av Consolid? 

2. Urlakning av PAH och VOC från ett Consilidstabiliserat vägmaterial: 

• färskt material (dagsfärskt) 

• gammalt material (material som har stått i ca två månader) 

3. En jämförelse mellan ett Consohd stabiliserat vägmaterial och vägmaterial stabiliserat 

med oljebaserat material. Detta för att "visa" att materialet inte medför/tillför vägen och 

dess omgivning en extra miljöbelastning och speciellt i jämförelse med alternativa 

material som bitumen. 

4. En fullständig varudeklaration efterfrågas från tillverkaren. 

5. Undersökning av det stabiliserade materialets packningsegenskaper. 
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1.5.2 Provtill verkning 

Jordmaterialet som använts vid denna undersökning kommer från de tre provtagningsplat

serna P l , P2 och P3. Endast material < 5,6 mm har använts, för att följa de krav på jord

material som ställs av tillverkaren, Consolid. Jordmaterialets finmaterialhalt ligger på ca 

21,1 %, se figur 1.2. Provmaterialåtgången var följande: 

• ca 12 kg ostabiliserat referensmateria] till proctorpackning 

• ca 12 kg Consolidstabiliserat material till proctorpackning 

• ca 3 kg ostabiliserat referensmaterial till kapillaritetsförsök 

• ca 3 kg Consolidstabiliserat material till kapillaritetsförsök 

• ca 1 kg till lakningsförsök på PAH och aromater. Här lakas två stabiliserade prov, ett 

som har stått i ca 2 månader, och ett dagsfärskt material. 

0 I i i • >>M • < 4 H 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Korndiameter, d [mm] 

Figur 1.2. Biandmaterialets kornstorleksfördelning. 

1.5.3 Packningsförsök 

I figur 1.3 redovisas resultaten från packningsförsöken. Referensmaterialet och det 
Consolidbehandlade materialet hade ungefär samma packningsegenskaper. Det 
Consolidbehandlade materialet uppvisar ett hydrofobt beteende, vilket gör att det är svårt 
att blanda in tillräcklig mängd vatten. Efter packning har det visat sig att referensmaterialet 
inte höll ihop, medan det Consolidstabiliserade materialet höll ihop när det trycktes ut ur 
packningscylindern. Denna "ihopcementeringseffekt" beror på Consolidpulvret, Solid 
Dry. 
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Figur 1.3 Packningsförsök med referensprov och Consolidstabiliserat prov, samt 

vattenrnättnadsgränserför kompaktdensiteterna 2,75 och 2,65 ton/m?. 

1.5.4 Kapillaritetsförsök 

Den kapillära stigningen startar momentant i referensmaterialet, figur 1.4. Fem dygn efter 

försöksstarten är den kapillära stighöjden ca 0,18 m. Slutbestämning av den kapillära stig

höjden sker efter 30 dygn. Materialets torrdensitet i kapillärröret var ca 1,85 ton/m3. 

Vid fyllningen i plexiglasbehållaren uppförde sig det Consolidstabiliserade provet som 

referensmaterialet. Materialets tondensitet blev samma som referensprovens, 1,85 ton/m3. 

Vad gäller den kapillära stigningen uppför sig det stabiliserade materialet hydrofobt och 

vattenupptaget startar långsamt. Efter det första dygnet har den uppfuktade zonen endast 

nått till vattenytans nivå. Fyra timmar senare börjar den kapillära stigningen i röret, men 

till en viss del kan detta ha orsakats av de kapillära kraftema på plexiglasrörets vägg. Den 

kapillära stighöjden efter fem dygn är ca 0,041 m (4,1 cm). 
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Figur 1.4 Den kapillära stigningen i referensprovet och i det konsolidstabiliserade 
provet. 

1.5.5 Lakningsförsök 

Lakningsförsök utfördes på två stabiliserade prov, ett dagsfärskt material och ett som har 

stått i ca två månader. Proven lakades i 24 timmar med destillerat vatten. Lakvattnet analy

serades med avseende på PAH och VOC. Resultaten redovisas i tabell 1.9. För de PAH, 

16 st, som analyserades, låg alla värden under detektionsgränsen utom för naftalen som 

låg precis över. För aromatema låg endast haltema för toluen och xylen över detektions

gränsen. För alla aromater var haltema långt under riktvärdena enligt Berlinlistan, se tabell 

1.9. 

Det vore av intresse att jämföra dessa resultat med den urlakning av PAH och BTEX som 
fås från ett oljestabiliserat material. 

Tabell 1.9 Innehåll av Z cancerogena PAH, Z16 PAH och aromater i lakvatten från 

lakförsök på Consolidstabiliserat material och som jämförelse halter i 

använd Consolidvätska och riktvärden enligt Berlinlistan. 

Element Utspädd 20 
ggr 

[mg/kg]* 

Lakvatten från stabiliserat 
material 

färskt gammalt 

[Ug/1] [pg/1] 

Berlinlistan* 

n 

[ug/1] 

m 

[ug/1] 

Z cancerogena PAH 0,04 < det. gr < det. gr 0,2 

£ 16 EPA-PAH 2,12 < det. gr 0,27 5 10 20 

bensen 0,7 < 0,2 < 0,2 5 10 20 

toluen 3,7 0,6 0,4 20 40 80 

etylbensen 1 < 0,2 < 0,2 

xylen 6,5 0,4 0,3 20 40 80 

Z aromater 11,9 1,0 0,7 20 40 80 

* [mg/kg] ~ [mg/liter] 

Observera att Berlinlistans halter anges i ßg/liter = 7 0~3 mg/l 
I är vattenskyddsområde, II är floddal och III är ett område utan akvifer 
° Halt under detektionsgräns 
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1.6 SLUTSATSER 

1.6.1 Tolkning av resultaten 

Stabilisering med Consolid bygger på att genom tillsatsen av C 444 och SD får jordmate

rialets kom en beläggning av C 444 och en del av porerna fylls med SD vilket har en 

cementerande effekt. Ytbeläggningen påverkar med stor sannolikhet inte kornfriktionen i 

jordmaterialet, men väl materialets vattenadsorptionskapacitet. De BTEX (bensen, toluen 

etc.) som finns i C 444, medför att PAH-ämnen hålls i lösning. När BTEX avdunstar, 

efter att stabiliseringsmedlet blandats in i jordmaterialet, kommer PAH-ämnen att ge en 

vattenavstötande ytbeläggrting på jordmaterialet. Som kapillaritetsförsöken visar, har det 

stabiliserade materialets vattenuppsugningsförmåga reducerats avsevärt. Förutsagt att 

denna PAH-beläggning inte lakas ut ur vägmaterialet, kommer vägmaterialet att vara vat-

tenawisande. Några frågetecken som ett fältförsök kan ge svar på är som följer: 

• ytbeläggningens långtidsstabilitet under vårt klimat? 

• hur påverkar tjäle det stabiliserade vägmaterialet och vägbanan? 

• Det är enbart 0,1 - 0,2 m av vägmaterialet som stabiliseras. Tjälen kommer att tränga 

ned avsevärt djupare i vägbanken. Hur kommer detta att påverka vägbanans kvalité 

efter tjällosnning? 

1.6.2 Allmän bedömning av stabihseringsmedlen SD och C 444 

SD är ett CaO-baserat material. Det bör dock begäras information av tillverkaren om det 

innehåller organiska komponenter. På grund av dess finkornighet är damningsrisken stor. 

Urlakningsförsök, där stabiliserat jordmaterial lakats med destillerat vatten i flera omgång

ar, visar att tongmetallemas lakbarhet ur det stabiliserade materialet är lågt. Visst utläckage 

kan förekomma om det stabiliserade materialet inte är homogent utblandat. Detta kommer 

även att medföra försämrad effekt på det stabiliserade vägmaterialet materialegenskaper, 

som kapillär stighöjd etc. 

Även C 444 är ett material som innehåller en del tungmetaller. Efter utspädning, ca 20 ggr 

kommer den utspädda vätskans innehåll av mngmetaller att klara de riktvärden som finns 

idag. C 444 innehåller dock en hel del organiska komponenter, som PAH och enkla aro-

mater. C 444 kan även innehålla andra organiska komponenter och en fullständig inne

hållsförteckning bör begäras av försäljaren även för detta material. Innehållet av organiska 

komponenter kan påverka tungmetallers löslighet ur det stabiliserade materialet. C 444-

vätskans innehåll av aromater (BTEX) är hög. Trots en utspädning på 20 ggr kommer 

vätskans halter att vida överskrida Berlinlistans riktvärden för BTEX i gmndvatten. 

BTEX är lättflyktiga ämnen och kommer att avgå under och efter stabiliseringsarbetet. De 

som hanterar C 444 bör därför använda skyddsutrustning. Det bör noteras att mängden 

C 444 som tillsätts till ett jordmaterial är liten. 0,2 liter C 444 späds ut till 4 liter innan det 

blandas ner i 300 liter jord. Denna "utspädning" medför att jordmaterialet klarar de rikt-
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värden som gäller för förorenad jord. Jorden absorberar C 444 väl och någon spridning 

av vätskan, vid en tillsats av 4 liter utspädd C 444 till 300 liter jord, före-ligger inte. 

En överslagsberäkning visar att för en vägsträcka på 100 m, där vägbanas bredd är 6 m 

och där stabilisering sker till 0,1 meters djup ger en total jordvolym på 60 m 3 , dvs 60000 

liter jord. Denna jordvolym stabiliseras med 

3,5 kg SD * 200 = 700 kg SD 

och 

0,2 liter C 444 * 200 = 40 liter C 444 

vilket motsvarar ca 40 kg C444.140 kg C 444 är halten summa aromater ca 

40 kg * 236 mg(BTEX)/kg C 444 = 9440 mg BTEX 

dvs 9,44 g BTEX (summa aromater) kommer att avdunsta på en vägsträcka på 100 m. 

Denna avdunstning sker under en längre tid. 

Lakförsöken på det Consolidstabiliserade materialet visar att varken det färska eller det två 

månader gamla provet lakas på PAH eller BTEX i några nämnvärda halter. Det visar att 

PAH fastläggs i det stabiliserade materialet eller avdunstar. BTEX är mer lättflyktigt och 

avgår till största del i gasform. 

1.6.3 Bedömning av materialen ur arbetarskyddssynpunkt 

Vad beträffar SD så består den av ett finkornigt material. Damningsrisken är stor. 

Materialet innehåller dessutom Si0 2 , vilket kan orsaka andningsbesvär. 

Trots att C 444 innehåller PAH och aromater har tillverkaren inte deklarerat detta. C 444 

är på grund av sitt innehåll av aromater ett besvärligt material ur miljösynpunkt. C 444 

inne-håller cancerogena PAH-ämnen och bör därför hanteras med stor försiktighet. Som 

tidiga-re beskrivits bör C 444 hanteras med stor försiktighet både ur miljösynpunkt och ur 

arbe-tarskyddssynpunkt. Hudkontakt skall undvikas och inandningsskydd är ett krav vid 

arbete med materialet. C 444 kan enligt tillverkaren inte bilda en explosiv blandning med 

luft. 

Vid användning av Consolid bör en handlingsplan utarbetas för åtgärder vid en eventuell 

olyckshändelse vid utsläpp ti l l mark och vid utsläpp till yt- och gmndvatten. 

Varje fall där stabilisering med Consolid föreslås bör utredas, vad gäller lakbarhet i aktuell 

jord. 
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1.6.4 Övriga frågeställningar 

Materialet är outprövat i Sverige. Det finns med andra ord en del frågeställningar som 

berör den kemiska miljön och som kan resultera i en nedsatt stabiliseringseffekt med 

tiden. Exempelvis: 

• Hur påverkas den stabiliserade jorden av utsläpp av organiska lösningsmedel, som kan 

hamna i marken vid en spillolycka. 

• Finns det risk att C 444 löses upp med stabilitetsnedsättning som effekt? 

• Hur påverkas jordens hållfasthetsegenskaper om/när det mycket basiska materialet SD 

är utlakat? 

Dessa frågeställningar bör utredas i falt. 
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2 Y T S T A B I L I S E R I N G AV E N VÄGSTRÄCKA VID 

V I S T T R Ä S K M E D HJÄLP AV E M C - 5 0 0 

2.1 PROBLEMBESKRIVNING 

Undersökningen utfördes för att utreda möjligheterna att stabilisera en vägsträcka med 

EMC-500, som är en snabbhärdande cement. Som referens har vanlig Portlandcement 

(PC) använts. För att undersöka mängden cementmaterial (stabiliseringsmedel) som 

behövs, har följande försök utförts: 

• kornstorleksanalys av aktuellt jordmaterial 

• Proctorpackning av aktuellt jordmaterial 

• enaxliga tryckförsök på tillverkade provkroppar 

• frysförsök, med tillhörande enaxligt tryckförsök på den upptinade provkroppen 

• permeabilitetsförsök, med tillhörande enaxligt tryckförsök på provkroppen. 

Syftet med undersökningen är att bestämma mängden tillsatsmedel som behövs för att 

förbättra vägmaterialets hållfasthetsegenskaper. 

Det befintliga vägmaterialet består av ett siltigt grusigt sandmaterial. Stabiliseringen är 

tänkt så att 20 cm av vägmaterialet stabiliseras med hjälp av en tillsats av cement. 

1. Den mängd cement som krävs för stabilisering av vägmaterialet har uttryckts i kg 

cement/kg TS vägmaterial. Tre olika inblandningsmängder med EMC-500 har an

vänts, 2,5 %, 5 % och 7,5 %. Som referensmaterial har 5 % PC använts. 

2. Härdningstiden var 15 dagar och 28 dagar. 

3. Försöksomgångarna har utförts med extra vattentillsatser på 2 och 4 %. 

4. För permeabilitetsförsök har ett prov med 5 % EMC använts. 

5. Ett prov med 5 % EMC har tillverkats för frysförsök, där en vattenmättad provkropp 

frystes ner i tre cykler (mellan +10 och - 10°C). 

För att bestämma den maximala torrdensiteten för befintligt vägmaterial har Proctor

packning utförts, utan cementtillsats. 

2.2 MATERIALBESKRIVNING OCH FÖRSÖKSUTFÖRANDE 

Vägmaterialet består av ett siltigt, grusigt sandmaterial. Vägmaterialets ursprungliga 

vattenkvot låg, vid provtagningstillfället, på ca 5,2 %. Vägmaterialet innehåller organiskt 

material i form av rottrådar och trärester. Okulärbesiktning på hela sektionen finns i bilaga 

2 "Okulär jordartsbedömning". 

Beskrivning av provtillverkning: Vägmaterialet finfördelades och enstaka större grusbitar 

(> 40 mm) togs bort innan cement tillsattes. Efter inblandning tillsattes vatten, 2 och 4 

viktprocent av torrsubstansen (TS). Proverna packades därefter i provhylsor (d - 5 cm 

och 1 = 10 cm). 
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Efter härdning kontrollerades provkroppamas hållfasthet med hjälp av enaxliga tryckför

sök. Vid ett enaxligt tryckförsök utsätts ett cylindriskt jordprov (10 cm högt och 5 cm i 

diameter) för en enaxligt ökande tryckspänning, tills dess att brott uppstår i provet. Provet 

trycks ihop med en konstant hastighet, 1,5 mm/minut. Under försökets gång registreras 

vertikaltrycket och deformationen. Redovisad odränerad skjuvhållfasthet beräknas under 

antagande att brott inträffar längs en glidyta med 45° lutning och utgör halva tryckspän

ningen vid brott. 

2.3 RESULTAT 

2.3.1 Komstorlek och packningsegenskaper 

De vägmaterial som är aktuella består av ett siltigt, grusigt sandmaterial. I figur 2.1 visas 

tre vägmaterials komstorleksfördelning. Vid stabiliseringsförsöken har Z-provet använts. 

Materialet längs vägsträckningen kan anses vara homogent, se bilaga 2 "Okulär 
jordartsbedömning". 

Q I 1 1 1 . i i n| • •• M„,| 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Fri maskvidd d [mm] 

Figur 2.1 Resultaten från våtsiktning för Z-prov och prov från sektionen 0/100H och 

1/350V. 

I figur 2.2 a) redovisas resultaten från packningsförsöken på det urspmngliga vägmate

rialet. Vid en vattenkvot, w, på 5 - 8 % uppnås de högsta densitetsvärdena. Materialets 

skrymdensitet, p, för ursprungsmaterialet ligger på ca 2,3 ton/m3. Vägmaterialets kom

paktdensitet, p s, ligger på 2,7 ton/m3. Materialets maximala torrdensitet, p d , ligger mnt 

2,2 ton/m3.1 figur 2.2 b) redovisas de stabiliserade provemas torrdensitet. 
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Figur 2.2 a) Packningsförsök med Z-prov. Torrdensiteter (o) samt vattenmättnads-

gränser för kompaktdensiteterna 2,75 och 2,65 ton/m1 anges i figuren, 

b) De stabiliserade provemas torrdensitet (A). 

2.3.2 Hållfasthetsutveckling efter 15 dagar 

Resultaten från de enaxliga tryckförsöken, efter 15 dagar, redovisas i tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Resultaten från de enaxliga tryckförsöken efter 15 dagar. 

Tillsats-medel Tillsats-mängd Tillsatt vatten w Härdningstid P 

(blandning) [dygn] [ton/m3] [kPa] 

EMC-500 2,5% 2% 7,2% 15 2,34 807 

EMC-500 2,5% 5% 10,1% 12 2,17 380 

EMC-500 2,5% 5% 10,1% 12 2,22 366 

EMC-500 2,5% 5% 10,1% 12 2,15 371 

EMC-500 2,5% 5% 10,1% 12 2,18 360 

EMC-500 5,0% 2% 7,2% 15 2,38 2386 

EMC-500 5,0% 4% 9,2% 15 2,36 1256 

P C 5,0% 2% 7,2% 15 2,35 2703 

P C 5,0% 4% 9,2% 15 2,30 1534 

EMC-500 7,5% 2% 7,2% 15 2,38 4256 

EMC-500 7,5% 4% 9,2% 15 2,29 3296 
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Av figur 2.3 framgår provkropparnas skrymdensitet, p, och erhållna x^-värden efter 15 

dagars härdningstid. De låga x fc-värdena för proverna med p mellan 2,15 och 2,23 ton/m3 

orsakades av att till dessa prov tillsattes 5 % vatten och i mindre utsträckning av att dessa 

prov undersöktes efter 12 dagars härdningstid, se tabell 2.1. De övriga proverna under

söktes efter 15 dagar. Vid w = 10 % ger packningsförsöken lägre torrdensitet än vid w 

mellan 6 - 7 %. 

5000 T 

gj 4000 4-

•S 3000 4-
C/5 Kl 

3 2000 
> 

t "»o + 

o 
2,10 

• m • 
—i 1 1 b— 
2,15 2,20 2,25 2,30 

Skrymdensitet [ton/m3] 

2,35 2,40 

Figur 2.3 Förhållandet mellan skrymdensitet och skjuvhållfasthet, TM efter 15 dagar 

för samtliga provkroppar utan hänsyn till mängd tillsatsmedel. 

I figur 2.4 redovisas resultat från enaxliga tryckförsök, efter 15 dagar, för de enskilda 

provkropparna. De gråa symbolerna representerar prov med w på mellan 9 och 10 %. 

Symbolerna utan gråton representerar proverna med w på ca 7 %.Av figur 3.4 framgår att 

högre w än 6 - 7 % försämrar provkropparnas hållfasthetsegenskaper, dvs högre vatten

kvot, vid samma mängd tillsatsmedel, ger lägre x^-värden. Större mängd tillsatsmedel ger 

högre x f a-värden. Vid 5 % tillsatsmedel ger vanlig Portlandcement högre hållfasthet än 

motsvarande mängd EMC-500. 
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AEMC(5%) 
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Figur 2.4 Förhållandet mellan mängd tillsatsmedel och skjuvhållfasthet, efter 15 

dagars härdningstid. De gråa symbolerna representerar prov med w på 

mellan 9 och 10 %. Symbolerna utan gråton representerar proverna med w 

på ca 7 %. 
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2.3.3 Hållfasthetsutvecklingen efter 28 dagar 

Provkroppar undersöktes efter 28 dagars härdningstid. I tabell 2.2 redovisas erhållna 

resultat på x f a och beräknade E-modulvärden från dessa försök. 

Observera att erhållna E-modulvärden är underskattade. Vid de höga tryck som prov

kropparna belastas med, deformeras även själva kraftgivaren, vilket i sin tor leder till att 

deformationen som registreras är högre än deformationen av provet. 

I bilaga 3 "Resultat efter 15 och 28 dagar" jämförs hållfasthetsegenskaperna hos 15 

och 28 dagar gamla provkroppar. Av dessa resultat framgår att för EMC 2,5 % kommer 

x f a att öka med tiden, från 807 kPa till 850 kPa. En ökning av T f t erhölls för EMC 5 % 

oberoende av vägmaterialets vattenkvot. För 6,3 % ökade x^ från 2386 till 2869 kPa. Vid 

högre vattenkvot, w på 9,2 %, steg x f c från 1256 ti l l 2000 kPa. EMC 7,5 % -proverna 

uppvisade ungefar samma x^ efter 15 som efter 28 dagar, för prov med w på 7,2 %. x^ 

var 4256 kPa efter 15 och 4056 kPa efter 28 dagar. En högre vattenkvot, w lika med 9,2 

%, gav något lägre x f c-värden, 3296 kPa, efter 15 dagar. Efter 28 dagar steg x^-värdet 

Tabell 2.2 Resultat från enaxliga tryckförsök och beräknad E-modul. 

Vikt-% TS Cement Tillsatt At Pa w E-modul 

vatten [ton/m3] [kPa] [MPa] 

E M C 2,5% 5,0% 12 2,17 10,1% 380 75 

E M C 2,5% 5,0% 12 2,22 10,1% 366 75 

E M C 2,5% 5,0% 12 2,15 10,1% 371 75 

E M C 2,5% 5,0% 12 2,18 10,1% 360 75 

E M C 5,0% 2,0% 15 2,38 6,3% 2386 954 

E M C 5,0% 2,0% 28 2,42 6,3% 2869 897 

E M C 5,0% 2,0% 32 2,36 6,3% 2741° 721 

E M C 5,0% 2,0% 32 2,41 6,3% 3137°° 710 

E M C 5,0% 4,0% 15 2,36 9,2% 1256 550 

E M C 5,0% 4,0% 28 2,41 9,2% 2000 465 

E M C 7,5% 2,0% 15 2,38 7,2% 4256 2529 

E M C 7,5% 2,0% 28 2,35 7,2% 4056 2617 

E M C 7,5% 4,0% 15 2,29 9,2% 3296 1178 

E M C 7,5% 4,0% 28 2,32 9,2% 4120 1030 

P C 5,0% 2,0% 15 2,35 7,2% 2703 931 

P C 5,0% 2,0% 28 2,35 7,2% 2792 725 

P C 5,0% 4,0% 15 2,30 9,2% 1534 642 

P C 5,0% 4,0% 28 2,31 9,2% 1489 496 

E M C 2,5% 2,0% 15 2,34 7,1% 807 327 

E M C 2,5% 2,0% 28 2,33 7,1% 850 262 

° Frysförsök, OBS! E-modulen är underskattad. 

Permeabilitetsförsök Materialets verkliga E-modul är högre än de redovisade. 
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till 4120 kPa. Referensmaterialet PC 5 % gav ett T h på ca 2700 kPa vid w på 7,2 % för 

både 15 och 28 dagarsprovema. Vid en högre w (9,2 %) ligger provens % mnt 1500 kPa 

både efter 15 dagar och 28 dagar. 

En delslutsats som kan dras utifrån dessa resultat är att efter 28 dagar ger PC och EMC ett 

likartat resultat vid en optimal vattenkvot, om ca 7 fc. PC gav en lägre hållfasthet än EMC 

vid en vattenkvot som överstiger den optimala vattenkvoten för vägmaterialet. En förkla

ring till detta kan vara att EMC-500 innehåller en större andel ytaktivt material, som hjäl

per till att ett EMC-stabiliserat material kan härda även om vattenkvoten är högre än den 

optimala. Cementeringsprocessen i ett PC-stabiliserat material störs av en förhöjd vatten

kvot. 

2.3.4 Frys- och permeabilitetsförsök 

Innan frys-tiningscykeln påbörjades placerades provet i ett vattenbad under 48 timmar för 

att höja provets vattenkvot inför frysningsförsöken. Materialet vägdes före och efter för 

att kontrollera höjningen av vattenkvot. Provets ursprungsvikt var 463,5 g. Efter 48 tim

mar i vattenbad vägde provet 0,4 g mer. Provets vattenkvot höjdes därmed från 6,3 % till 

6,4 %, en marginell ökning. 

Resultaten från enaxliga tryckförsök visar att efter tre frysningscykler var minskningen av 

T f a marginell för det EMC-stabiliserade (5%) materialet, t f c låg på 2741 kPa. Motsvarande 

provkroppar (EMC 5%) hade 2869 kPa efter 28 dagar, och 3137 kPa för provet från per-

meabilitetsförsöken, figur 2.5 och bilaga 3 "Resultat efter 15 och 28 dagar". 

c 
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1000 

- EMC5%-w6,3% (32/frys) 
• EMC5%-w6,3 (32/perm.) 
-EMC5%-w6,3% (28) 
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2869 kPa 

n. 2741 kPa 

X 

\ x 
V i 

1 2 

Deformation [%] 

Figur 2.5 Resultat från enaxlig tryckförsök efter en härdningstid på 28 och32 dagar. 

Observera att deformationen i figuren härstammar från provkropp och från 

kraftgivare. 
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Permeabilitesförsöket visar att det EMC-stabiliserade (5 %) provet är vattenavstötande. En 
vattenpelare på 0,2 m under 72 timmar räckte inte till för att pressa vatten igenom provet. 

Provets vattenkvot höjdes från 6,3 % till 6,5 % under försökets gång. Materialet kan an

ses vara impermeabelt vid dessa låga tryck. Tack vare det att materialet är vattenavvisande 

är det också mindre känsligt för frysning/tiningscykler. 

2 .4 SLUTSATSER 

Vägmaterialet, som har stabiliserats, var en siltig grusig sand, med en vattenkvot, w, på 

5,2 %. En tillsats av 2,5 % cement gav efter 15 dagars härdningstid T^-värden mellan 400 

och 800 kPa, beroende på vägmaterialets vattenkvot. Lägre T fa-värden vid högre vatten

kvot. För att uppnå högre %-värden och E-modul kan EMC-tillsatsmängden höjas t i l l det 

dubbla, 5 %. T^-värdena för EMC (5%) ligger mellan 1256 och 2386 kPa efter 15 dagar 

och mellan 2000 och 2896 kPa efter 28 dagar. De lägre värdena erhölls vid högre vatten

kvot i ursprungsmaterialet. Vägmaterialets skrymdensitet, p, är ca 2,3 ton/m3 i det aktuel

la fallet. Detta ger följande: 

• i 1 m 3 vägmaterial väger torrsubstansen (TS) ca 2190 kg. 

• en tillsatsmängd på 5 % av TS, ger ca 110 kg cementmaterial per kubikmeter 

vägmaterial. 

• vid 20 cm stabiliseringsdjup, behövs det ca 22 kg EMC per kvadratmeter vägyta. 

Undersökningen visar att: 

1. vanlig Portlandcement (PC 5%) ger högre v v ä r d e n än EMC-500 (EMC 5%) efter 15 

dagar 

2. efter 28 dagar, vid en vattenkvot på 6,3 %, är det ingen större skillnad i hållfasthet 

mellan EMC- och PC-stabiliserade prover (5 %) 

3. vid högre vattenkvot (9,2 %) ger EMC (5 %) bättre hållfasthetsvärden än PC (5 %) 

4. vägmaterialets vattenkvot är en viktig faktor för hur utvecklas hos det stabiliserade 

materialet. Resultaten i figur 2.6 visar att w/t över 1,5 (där w = blandningens vatten

kvot och t = tillsatsmedelsmängd) ger T&-värden lägre än 1500 kPa 

5. den optimala vattenkvoten, när maximal torrdensitet uppnås, är 6 - 7 %. Vid denna 

vattenkvot fås därmed även de mest hållfasta proverna 

6. det EMC-stabiliserade materialet är vattenavstötande efter härdning, dvs vattenupp-

sugningsförmågan är liten 

7. i och med liten vattenuppsugningsförmåga ger 3 frysning/tiningscykler ingen noter-bar 

hållfasthetssänkning. 
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Figur 2.6 Förhållandet mellan de stabiliserade materialens X^-värden och w/t, där w 

är blandningens vattenkvot (%) och t är tillsatsmedelsmängden i vikt%. 

Det aktuella vägmaterialet är lämpligt för stabilisering, exempelvis med EMC (5 %). Extra 

hänsyn bör tas t i l l vägmaterialets vattenkvot, eftersom den är avgörande för hållfasthets

utvecklingen i det stabiliserade materialet. På grund av de stabiliserde materialens höga 

T fc-värden är en exakt utvärdering av en E-modul svår med den för oss tillgängliga utrust

ningen. Provemas hållfasthet är mer lik betongs än en jords. E-modulen finns angiven i 

tabell 2.2 men dessa värden underskattar materialets verkliga E-modul. 
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3 Y T S T A B I L I S E R I N G AV E N VÄGSTRÄCKA VID KARUNGI 

M E D HJÄLP AV E M C - 5 0 0 

3 . 1 P R O B L E M B E S K R I V N I N G 

Undersökningen utfördes för att utreda möjligheterna att stabilisera en vägsträcka med 

EMC-500, som är en snabbhärdande cement. Som referens har vanlig Portlandcement 

(PC) använts. För att undersöka mängden cementmateria] (stabiliseringsmedel) som 

behövs, har följande försök utförts: 

• komstorleksanalys av aktuellt jordmaterial 

• Proctorpackning av aktuellt siLe-material 

• enaxliga tryckförsök på tillverkade provkroppar 

• frysförsök, med tillhörande enaxligt tryckförsök på de upptinade provkropparna. 

Syftet med undersökningen är att bestämma mängden tillsatsmedel som behövs för att 

förbättra vägmaterialets hållfasthetsegenskaper. 

Sektionen som är tänkt att stabiliseras består av två jordmaterial: 

- siltig ler (siLe) 

- lerig silt (leSi) 

Stabiliseringen är tänkt så att 20 cm av vägmaterialet stabiliseras med hjälp av en tillsats av 

cement. 

1. Två aktuella jordmaterial, en siLe och en leSi, har stabiliserats. 

2. Tre olika inblandningsmängder med EMC-500 har använts, 2,5 %,5% och 7,5 %. 

Som referensmaterial har 5 % P C använts. Den mängd cement som krävs för stabilise

ring av vägmaterialet har uttryckts i kg cement/kg TS vägmaterial. 

3. Härdningstiden var 14 dagar och 27 dagar. 

4. Försöksomgångarna har utförts med extra vattentillsats på 2 %. 

5. Ett prov per jordtyp, med 5% EMC, har tillverkats för frysförsök, där det stabiliserade 

jordmaterialet fryses ner i två cykler (mellan -10 och + 10°C). 

För att bestämma den maximala torrdensiteten för befintligt vägmaterial har Proctor

packning utförts, utan cementtillsats. 

3 . 2 M A T E R I A L B E S K R I V N I N G O C H F Ö R S Ö K S U T F Ö R A N D E 

Vägmaterialen består av en siltig ler till en lerig silt. Vägmaterialens ursprungliga vatten

kvot låg, vid provtagningstillfället, på ca 25 respektive 40 %. Vägmaterialen innehåller 

järnutfällningar och organiskt material i form av rottrådar. Okulärbesiktning på prover 

över hela sektionen och resultat från vattenkvotsmätoing finns i bilaga 4 "Okulär jord

artsbedömning och vattenkvot". 
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Beskrivning av provtillverkning: Vägmaterialet finfördelades innan cement tillsattes. Efter 

inblandning tillsattes vatten, 2 viktprocent av torrsubstansen (TS). Proverna packades 

därefter i provhylsor (d = 5 cm och 1 = 10 cm). 

Efter härdning kontrollerades provkropparnas hållfasthet med hjälp av enaxliga tryckför

sök. Vid ett enaxligt tryckförsök utsätts ett cylindriskt jordprov (10 cm högt och 5 cm i 

diameter) för en enaxligt ökande tryckspänning, tills dess att brott uppstår i provet. Provet 

trycks ihop med en konstant hastighet, 1,5 mm/minut. Under försökets gång registreras 

vertikaltrycket och deformationen. Redovisad odränerad skjuvhållfasthet beräknas under 

antagande att brott inträffar längs en glidyta med 45° lutning och utgör halva tryckspän-

ningen vid brott. 

3.3 R E S U L T A T 

3.3.1 Kornstorlek, vattenkvot och packningsegenskaper 

De vägmaterial som är aktuella består av siLe och leSi. I figur 3.1 visas dessa två 

materials komstorleksfördelning. Benämningen siltig ler och lerig silt baserades på 

okulärbesiktning. Vid stabiliseringsförsöken har både siLe och leSi använts. Materialet 

längs vägsträckningen kan anses vara inhomogent, se bilaga 4 "Okulär jordarts

bedömning och vattenkvot". Sektionen består av två material, ett som benämns siLe 

och ett som benämns leSi. 

Jordmaterialens ursprungliga vattenkvot var ca 25 % och ca 40 %, beroende på lerinne-

håll, högre vattenkvot vid högre lerhalt. Maximal torrdensitet vid Proctorpackning av 

—o—1/60-leSi 
—B—1/340-siLe 

o I i \ • • . i \ I . • . . t - i 

0,001 0,01 0,1 1 10 100 

Korndiameter d [mm] 

Figur 3.1 Resultat från våtsiktning och sedimentationsanalys för prov från 

sektionen 1/60 och 1/340. 
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Figur 3.2 a) Packningsförsök med siLe. Torrdensiteter (o) samt vattenmättnads-

gränser för kompaktdensiteterna 2,75 och 2,65 ton/m3 anges i figuren, 

b) Stabiliserade siLe (+) och leSi (x)provernas torrdensitet. 

ursprungsmaterialet, figur 3.2 a, uppnås vid en optimal vattenkvot på mellan 12 -14 %. 

Högre vattenkvot ger lägre torrdensitet hos materialet. De stabiliserade materialens 

vattenkvot ligger på ca 27 % och ca 42 % efter 2 % extra vattentillsats. Som framgår av 

figur 3.2 b, ligger de stabiliserade provernas torrdensitet kring 1,3 ton/m3 för siLe 

materialet och 1,6 ton/m3 för leSi materialet. 

3.3.2 Hållfasthetsutvecklingen efter 14 dagar 

Resultaten från de enaxliga tryckförsöken, efter 14 dagar, redovisas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Resultaten från de enaxliga tryckförsöken efter 14 dagar.  

Tillsats Jordart Tillsats Tillsatt w Pd E-modul 
medel mängd vatten [ton/m3] [kPa] [MPa] 

E M C leSi 2,5% 2% 27% 1,56 48 1,0 

E M C leSi 5,0% 2% 27% 1,60 146 3,6 

E M C leSi 7,5% 2% 27% 1,61 237 15,3 

P C leSi 5,0% 2% 27% 1,59 171 4,6 

E M C siLe 2,5% 2% 42% 1,29 36 0,5 

E M C siLe 5,0% 2% 42% 1,29 77 1,8 

E M C siLe 7,5% 2% 42% 1,30 106 3,9 

PC siLe 5,0% 2% 42% 1,30 75 1,8 
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FjgM/- 3.3 Förhållandet mellan torrdensitet och skjuvhållfasthet, X^ efter 14 dagar för 

a) siLe-materialet och b) leSi-materialet. 

Av figur 3.3 framgår provkropparnas torrdensitet och erhållna x^-värden efter 14 dagars 

härdningstid. 

I figur 3.4 redovisas resultat från enaxliga tryckförsök, efter 14 dagar, för de enskilda 

provkropparna. Av figur 3.4 framgår att en högre lerhalt försämrar provkropparnas håll

fasthetsegenskaper. Med högre lerhalt följer även högre vattenkvot hos vägmaterialet. 

Högre vattenkvot, vid samma mängd tillsatsmedel, ger lägre x f t-värden. En större mängd 

tillsatsmedel ger högre x fc-värden. Den gråa symbolen representerar prov med Portland

cement (PC 5 %). Övriga symboler representerar proverna med EMC-500. 
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Figur 3.4 Förhållandet mellan mängd tillsatsmedel och skjuvhållfasthet, X^ efter 14 

dagars härdningstid. Den gråa symbolen representerar prov med Portland

cement (PC 5 %). Övriga symboler representerar proverna med EMC-500. 
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Figur 3.5 Resultat från enaxliga tryckförsök efter en härdningstid på 14 dagar. 

Vid 5 % tillsatsmedel ger vanlig Portlandcement något högre hållfasthet för leSi och 

ungefår samma hållfasthet för siLe, som motsvarande mängd EMC-500, figurerna 3.4 

och 3.5. 

3.3.3 Hållfasthetsutvecklingen efter 27 dagar 

Provkroppar undersöktes efter 27 dagars härdningstid. I tabell 3.2 redovisas erhållna 

resultat på x f o och beräknade E-modulvärden från dessa försök. 

I bilaga 5 "Resultat efter 14 och 27 dagar" jämförs hållfasthetsegenskaperna hos 14 

och 27 dagar gamla provkroppar. Av dessa resultat framgår att för EMC 2,5 % kommer 

T f c att öka med tiden, från 36 kPa till 52 kPa. En ökning av x^ erhölls även för EMC 

5 %-provema oberoende av vägmaterialets lerhalt. För siLe-materialet ökade x^ från 77 

till 82 kPa. För leSi-materialet steg x^ från 146 ti l l 193 kPa. x^ steg för EMC 7,5 % -

prov-ema från 106 ti l l 135 kPa för siLe och från 237 kPa till 283 kPa för leSi. 

Referensmate-rialet (PC 5 %) gav ett x f a på 74 kPa efter 14 dagar och 94 kPa efter 28 

dagar för siLe och 171 kPa respektive 186 kPa för leSi. 
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Tabell 3.2 Resultat från enaxliga tryckförsök, beräknad E-modul och deformation vid 

brott (Dej). 

Tillsats Jord Tillsats- w w tid Pd E-modul Def. 
mängd (extra) (blandning) [dygn] [ton/m3] [kPa] [MPa] 

E M C leSi 2,5% 2,0% 27% 14 1,56 48 1,0 10% 

E M C leSi 2,5% 2,0% 27% 27 1,58 76 1,2 13% 

E M C siLe 2,5% 2,0% 42% 14 1,29 36 0,5 17% 

E M C siLe 2,5% 2,0% 42% 27 1,28 52 0,6 19% 

E M C leSi 5,0% 2,0% 27% 14 1,60 146 3,6 8% 

E M C leSi 5,0% 2,0% 27% 27 1,60 193 7,2 7% 

E M C siLe 5,0% 2,0% 42% 14 1,29 77 1,8 9,5% 

E M C siLe 5,0% 2,0% 42% 27 1,29 82 2,1 9% 

P C leSi 5,0% 2,0% 27% 14 1,59 171 4,7 7% 

P C leSi 5,0% 2,0% 27% 27 1,60 186 9,6 7% 

E M C leSi 7,5% 2,0% 27% 14 1,61 237 15,3 4% 

E M C leSi 7,5% 2,0% 27% 27 1,61 283 14,7 5,5% 

E M C siLe 7,5% 2,0% 42% 14 1,30 106 3,9 6,5% 

E M C siLe 7,5% 2,0% 42% 27 1,30 135 6,2 6,5% 

P C siLe 5,0% 2,0% 42% 14 1,30 74 1,8 9% 

P C siLe 5,0% 2,0% 42% 27 1,30 94 2,1 10% 

EMC° siLe 5,0% 2,0% 42% 28 1,31 76 1,9 9,5% 

EMC° leSi 5,0% 2,0% 27% 28 1,57 88 1,3 14% 

° Frysförsök 

3.3.4 Frys- och permeabilitetsförsök 

Frys-tiningscykeln påbörjades med de färdigblandade provernas befintliga vattenkvot. 

Efter avslutat frys-tiningsförsök (2 frys-tiningscykler) sjönk provernas vattenkvot med ca 

0,25 % för siLe provet och 1,5 % för leSi provet. Materialet med lägre lerhalt fry storkar i 

högre grad. Vatten kan enklare tränga ut ur provet ju grovkornigare materialet är. 

Resultaten från enaxliga tryckförsök visar att efter två frysningscykler var minskningen av 

marginell för det EMC-stabiliserade (5 %) siLe-materialet, t f a låg kvar på ca 80 kPa 

även efter frysförsöket. Motsvarande provkropp (EMC 5 %) med leSi-material gav ett Te
värde på 187 kPa efter 27 dagar, och 88 kPa efter det att provet har genomgått två 

fryscykler, figur 3.6 och bilaga 5 "Resultat efter 14 och 27 dagar". 
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Figur 3.6 Resultat från enaxliga tryckförsök efter en härdningstid på 32 dagar 

(frysförsök) och 27 dagar. 

3.4 SLUTSATSER 

Vägmaterialen, som har stabiliserats, var en siltig ler och en lerig silt, med en vatten-kvot, 

w, på ca 25 % respektive ca 40 %. En tillsats av 2,5 % cement gav efter 14 dagars härd

ningstid X^-värden mellan 36 och 48 kPa, beroende på vägmaterialets lerhalt. Lägre te

värden vid högre lerhalt. För att uppnå högre x^-värden och E-modul kan EMC-tillsats-

mängden höjas till 7, 5 %. x^-värdena för EMC (7,5 %) ligger mellan 106 och 237 kPa 

efter 14 dagar och stiger till 135 respektive 283 kPa efter 27 dagar. De lägre värdena 

erhölls för siLe-materialet och de högre för leSi-materialet. Vägmaterialens medeltorr-

densitet, p d, är ca 1,45 ton/m3 i det aktuella fallet. Detta ger följande: 

• i 1 m 3 vägmaterial väger torrsubstansen (TS) ca 1450 kg. 

• en tillsatsmängd på 7,5 % av TS, ger ca 109 kg cementmaterial per kubikmeter 

vägmaterial. 

• vid 20 cm stabiliseringsdjup, behövs det ca 22 kg EMC per kvadratmeter vägyta. 

Undersökningen, efter 14 dagar, visar att: 

1. vanlig Portlandcement (PC 5 %) och EMC-500 (EMC 5%) ger ungefär likvärdiga te

värden efter 14 dagar för båda materialen. 

2. vägmaterialens lerhalt och vattenkvot är viktiga faktorer för hur x f a utvecklas hos det 

stabiliserade materialet. Resultaten i figur 3.7 visar att w/t över 5,2 (där w = bland

ningens vattenkvot (%) och t =tillsatsmedelmängden (vikt%)) ger x fc-värden lägre än 

100 kPa för de undersökta proverna. 
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Figur 3.7 Förhållandet mellan de stabiliserade materialens tevärden efter 14 dagar 

och w/t, där w är blandningens vattenkvot och t är tillsatsmedelsmängden. 

3. vägmaterialets lerhalt varierar längst sektionen. Därmed kommer även stabiliserings

resultatet att variera. Ju högre cementtillsats desto högre variation i x f c. Vid en cement

tillsats på 2,5 % är skillnaden i T T O , efter 14 dagar, minimal, se figur 2.4. Vid en 

cementtillsats på 7,5 % är x^-värdena 106 kPa för siLe-materialet och 236 kPa leSi-

materialet. Vid höga cementtillsatser kommer därmed det stabiliserade materialets 

hållfasthet att variera längst sektionen, mellan ca 130 och ca 280 kPa. 

4. genom att inte tillsätta vatten vid stabiliseringsarbetet kan det stabiliserade materialets 

torrdensitet höjas något. Därmed kommer även materialets hållfasthet att öka. 

Vid frys-tiningsförsöken har leSi och siLe stabiliserad med 5 % EMC-500 använts. 

Resultaten från frysförsöken visar att ju lerigare ett vägmaterial är, desto mindre kommer 

det att påverkas av hållfasthetsnedsättning vid frysning. Det lerigare materialets, siLe, 

maximala hållfasthet kommer inte att överstiga 100 kPa i det aktuella fallet. Det siltigare 

materialet som betecknas som leSi har högre maximal hållfasthet, ca 180 kPa, men 

påverkas negativt av frysning. Materialets hållfasthet minskar efter två fryscykler från ca 

180kPatillca80kPa. 

Sektionen består av två olika jordar, en leSi och en siLe. Den stabiliserade sektionens 

hållfasthet kommer att variera längst sektionen, dels pga att hållfastheten varierar med 

lerhalten och dels pga att det siltigare materialets hållfasthet minskar efter några frys

cykler. Det är svårt att utifrån utförda försök bedöma hur den aktuella vägsektionen, 

stabiliserad med cement kommer att uppföra sig efter några år. Frysförsöken visar att det 

leriga siltmaterialet förlorar mycket av stabiliseringseffekten redan efter två fryscykler. Det 

vore mycket intressant att följa upp en vägsträcka stabiliserad med cement på aktuellt 

objekt. 
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4 L A K N I N G S E G E N S K A P E R HOS H Y T T S T E N O C H 

L D - S L A G G SOM F Y L L N A D S M A T E R I A L VID 
VÄGBYGGNATIONER 

4.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Det används idag ett stort antal olika material i syfte att förbättra ett väg- eller järnvägs

materials hållfasthetsegenskaper, bärighet, packningsbarhet etc. Dessa material saknar 

idag till stor del en "innehållsförteckning" vad gäller miljöbelastande ämnen. Behovet av 

och kravet på att dels karakterisera dessa vägbyggnadsmaterial och dels bedöma materia

lens lämplighet ur miljösynpunkt är stort. 

En hög lakbarhet av olika miljöskadliga ämnen som tungmetaller och vissa organiska 

föroreningar, kan medföra att ett yt- och grundvattens föroreningshalter överstiger de 

naturliga bakgrundsvärden som finns och människor, växter och djur kan därmed expo

neras för eventuella föroreningar. Material som skall tillföras ett jord-, berg- eller väg

material vid förstärkningsarbeten, tätningsarbeten etc skall därför före användning prövas 

ur miljösynpunkt. En lämplighetsprövning bör baseras på ett materials innehåll och lak

barhet av evenmella miljöbelastande ämnen, samt om tillfört materials förstärkande egen

skaper blir bestående under tillräckligt lång tid. Dessutom bör de miljöer som aktuellt 

material kommer att hamna i kontrolleras. Lakningsegenskaper blir annorlunda i en tät 

sulfidjord än i ett poröst vägmaterial. 

På uppdrag av SSAB har ett material bestående av 10 % LD-slagg ( L l ) och 90 % hyttsten 

(L2) undersökts. Materialet, som i denna undersökning har beteckningen Ll/L2( 10/90), 

är tänkt att användas som fyllnadsmaterial vid vägbyggen. Det är därför av intresse att 

kontrollera lakbarheten av metaller, som vanadin, krom etc. 

4.2 ALLMÄNT OM L l OCH L 2 OCH EN JÄMFÖRELSE MED 
RIKTVÄRDEN 

L2-materialet innehåller förhållandevis låga halter av vanadin, ca 460 mg/kg. Vanadinets 

lakbarhet ur detta material är låg, även vid låga pH i ett porvatten, figur 4.1. Läknings-

resultaten visar att lakbarheten av V ur L2-materialet är försumbart, speciellt vid höga pH 

värden. Ll-materialet innehåller höga halter av vanadin (Måcsik et al., 1996), ca 26 800 

mg/kg, och Cr, ca 1730 mg/kg, tabell 4.1. 
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Figur 4.1 Vanadinets lakbarhet ur L2-material. 

Vägmaterialet Ll/L2( 10/90) innehåller därmed också förhöjda halter av vanadin. I tabell 

4.1 redovisas idag gällande riktvärden för olika markanvändning (Namrvårdsverket, 

1996). 

• K M är förkortning för känslig markanvändning, med de lägst tillåtna halterna. 

Markkvaliten tillåter all markanvändning och grundvattnet skyddas. Med all 

markanvändning menas här att det inte finns några restriktioner, och marken kan 

användas som gmndvattentäckt, bostadsområde, odlingsmark etc. 

• M K M GV är mindre känslig markanvändning med grundvattenkydd. Markkvaliten 

begränsar markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan användas för 

kontor, industrier, vägar etc. 

• M K M är mindre känslig markanvändning. Markkvaliten begränsar markanvändning 

och grundvattnet skyddas inte. Marken kan användas för kontor, industrier, vägar etc. 

Tabell 4.1 Innehåll i fast material och Naturvårdsverkets riktvärden för jord. 

L l L2 Ll/L2(10/90) KM M K M G V MKM 

As [mg/kg] <10° - - 15 15 40 

Ba [mg/kg] 73 590 538 

Co [mg/kg] < r <6° - 30 60 250 

Cr [mg/kg] 1730 62 229 120 250 250 

Cu [mg/kg] <0,5° 6,2 6 100 200 200 

Fe [mg/kg] 186 000 196 500 195 450 

Mo [mg/kg] <2° <6° -
Mn [mg/kg] 26 600 - 2 660 

Ni [mg/kg] 72 <6° 7 35 150 200 

Pb [mg/kg] 2 800 - 280 80 300 300 

Sr [mg/kg] 128 415 386 

Zn [mg/kg] 34 7 10 350 700 700 

V [mg/kg] 26 800 458 3 092 120» 200» 200* 

S[%] 0,02 1,2 -1,5 1,2 

* De ekotoxikologiska värdena är satta som riktvärden och härrör ifrån tillgänglig litteratur. Motsvarande 

humantoxikologiska värden är: KM(120 mg/kg), MKM GV(300 mg/kg) och KM(13 000 mg/kg). 

"Halt under detektionsgräns. 

- Uppgift saknas. 

Avdelningen för Geoteknik, Miljögeoteknikgruppen 



35 

4.3 LAKNINGSFÖRSÖK 

4.3.1 Utförande 

En bestämd mängd av det aktuella materialet, Ll/L2( 10/90) har vägts upp och packats i en 

kolonn. Destillerat vatten har perkolerat igenom det packade materialet under 4 timmar, 

med ett flöde på 1 liter i timmen, dvs 4 liter. Ur det perkolerade vattnet har 50 ml lakvat-

tenprov tagits efter det att 0,1 liter, 3 liter och 3,9 liter lakvatten har perkolerat materialet. 

Dessa prov togs direkt från det utgående vattnet från kolonnen. Dessutom togs det 50 ml 

lakvatten ur det vatten som har samlats upp totalt efter det att 4 liter har perkolerat materia

let (summaprover). Vattenprovemas pH och konduktivitet mättes under försökets gång. 

Efter avslutad perkolation, pumpades luft igenom materialet under 20 timmar, med ett 

luftflöde på 2 liter i timmen. Efter 24 timmar upprepades proceduren i en ny laknings-

cykel. Totalt har tio lakningscykler genomförts. Efter den första, femte och tionde lak-

ningscykeln har summaproverna analyserats på metaller. 

När vattenmängden 41 har perkolerat igenom materialet, trycktes luft igenom vägmateria

let. Genom att vattenmätta och sedan lufta materialet i ett antal cykler efterliknas de pro

cesser som råder i ett vägmaterial i fältmiljö. 

4.3.2 Resultat 

Lakningsresultaten visar att materialet ger ett lakvatten med pH-värden mellan 11 och 12. 

Lakvattnets konduktivitet är hög när läkningen påbörjas. Resultaten visar också att väg

materialets pH och konduktivitet minskar i takt med att L/5-kvoten ökar. L/S-kvoten är 

mängd lakvatten som perkolerar igenom materialet [uttryckt i ml] per mängd fast material 

[uttryckt i g]. 

Ju högre L/S-kvot desto mer vatten har perkolerat det fasta materialet. Lakvatten för L/S-

kvot 0,7, 3,5 och 7 har analyserats på metaller. I bilaga 6 "Metallhalter" redovisas 

metallhalterna i lakvattenprover för L/S = 0,7,3,5 och 7,1. 

Summaprovernas konduktivitet, figur 4.2 a) och bilaga 7 "K- och pH värden", 

minskar från 7,3 mS/cm dag 1 ti l l 1,25 mS/cm dag 10. pH minskar från 12,7 ti l l 11,8 

under motsvarande tid, figur 4.2 b) och bilaga "K- och pH värden". De heldragna 

tjocka linjerna i figurerna 4.2 a) och b) representerar summavattnets konduktivitet och 

pH, medan de mnna linjerna, med markering, representerar perkolatens konduktivitet och 

pH efter 0,1 liter, 3 liter och 3,9 liter vid varje lakningsserie. De högsta värdena (pH och 

konduktivitet) hade proverna efter 0,1 liter, och de lägsta efter 3,9 liter i varje laknings-

ml lakvatten 
{•%} g fast material 
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Figur 4.2 
a) b) 

Konduktivitets- och pH värden i vatten som har perkolerat vägmaterialet i 

ett kolonnförsök. De gråa cirkelmarkeringama i figur a anger de prov som 

är analyserade på metallinnehåll. 

cykel. Detta tyder på att materialet vittrar när det kommer i kontakt med luft och att vitt-

ringsprodukterna sköljs ut ur materialet när det vattenmättas. Urlakningen avtar sedan 

med stigande L/S-kvot i varje lakningscykel. 

Urlakningen av Al och V 

Konduktivitetsminskningen beror på att halten baskatjoner, främst Ca, Na, K i lakvattnet, 

minskar för stigande L/S-kvot, figur 4.3. Ll/L2(10/90) -materialet lakade 74 pg/1 vanadin 

vid L/S-kvot = 0,7. Vid L/S-kvot = 3,5 var lakvattnets vanadinhalt 282 pg/1 och vid L/S-

kvot = 7,1 var vanadinhalten 683 pg/1, figurerna 4.3 och 4.4. Urlakningen av Al ur 

A Ca [mgA] O S [mgA] 
• A l [pg/1] • V [pg/1] 

— • — Konduktivitet [mS/cm] 
• V [pg/1] 
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Summaprovens konduktivitet och halter av Ca, S, Al och V under 

försökets gång. 
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Figur 4.4 Summaprovens Al- och V-halter. Urlakningshastigheten av Al avtar med 

stigande L/S-kvot. Urlakningshastigheten av V ökar med stigande L/S-

kvot. Den streckade linjen anger det kanadensiska riktvärdet för vanadin i 

grundvatten. 

materialet steg med stigande L/S-kvot till ett toppvärde på ca 1800 pg/1. Urlakningen av 

A l , vid ökande L/S-kvot, ser ut att ligga kvar vid ca 1800 pg/1. För vanadin ökade urlak

ningen för varje lakningssteg, dvs med ökande L/S-kvot. För L/S-kvot 7 var lakvattnets 

vanadinhalt ca 700 pg/1. Med stigande L/S-kvot antas vanadinhalten öka i lakvattnet, dvs 

V lakas ut i allt större mängder ur materialet Ll/L2( 10/90). 

Kanadensiska riktvärden för vattenföroreningar uppger för vanadin som högst tillåten halt 

200 pg/1, oberoende om grundvattnets används till dricksvatten eller ej. Denna halt 

överstigs redan vid en L/S-kvot > 2. 

4.4 SLUTSATSER 

Vägmaterialet Ll/L2( 10/90) innehåller förhöjda halter av vanadin krom och bly. Vägmate

rialet klarar gällande riktvärdeskrav (Måcsik, 1996) för mindre känslig markanvändning, 

med grundvattenskydd (MKM GV). För vanadin klarar materialet inte det ställda riktvär

deskravet för mindre känslig markanvändning, där grundvattnet inte behöver skyddas 

(MKM). 

Vägmaterialet kan ej användas som det är idag pga för höga vanadinhalter. Analysresul

taten visar att halten av vanadin i summaprovema stiger med stigande L/S-kvot. Försöken 

visar också att vid en cyklisk vattenmätming och torkning kommer urlakningen att vara 

störst i början av varje cykel och avta med mängden vatten som strömmar igenom vägma

terialet. 
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Det vatten som perkolerar igenom vägmaterialet kommer namrligtvis att spädas ut snabbt i 

omgivningen. Detta medför att vanadinhalten sjunker 10-100 falt på kort avstånd från 

källan. Här nedan anges en möjlig lösning i två punkter på problemet med vanadinut-

läckaget: 

• inblandning av annat material, med låg vanadinhalt. Detta kommer att minska det totala 

vanadininnehållet i vägmaterialet. 

• inblandning av ett material som utgör ett utfällningsskikt för vanadin, dvs där V kan 

fastläggas och mineraliseras. Därmed kan urlakningen av vanadin minimeras. 

För att komma vidare i de ovan nämnda punktema, behövs det vidare forskning där både 

fält- och laboratorieförsök ingår, och där möjligheten att fälla och mineralisera vanadin 

studeras. 
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Detektionsgränser vid analyser 

Detektionsgränser för analysresultat redovisade i tabell 1.5 -1.7. 

Bilaga 1 

Element Detektionsgräns 

[ug/1] 

Ca 200 

Fe 20 

K 400 

Mg 140 

Na 500 

P 140 

S 200 

Si 40 

Al 120 

As 70 

B 10 

Ba 10 

Cd 10 

Co 20 

Cr 30 

Cu 10 

Li 10 

Mn 10 

Mo 20 

Ni 40 

Pb 100 

Sr 2 

V 10 

Zn 10 
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Vistträsk Okulär jordartsbedömning Bilaga 2 

Sektion H/V Djup Okulärbesiktning 

0/350 V grSa med spår av silt och organiskt material 

0/600 H grSa (50%/50%) 

0/850 V grSa (finsand) 

1/100 H grSa ngt silt 

1/600 H grSa +lite org materia] 

2/300 H grSa med spår av silt och organiskt material 

2/550 V grSa med spår av silt 

2/750 H 0,05-0,1 sisaGr + humus 

2/750 H 0,1-0,2 grSa med spår av silt 

3/000 V 0,05-0,1 sigrSa 

3/000 V 0,1-0,2 grsiSa 

3/250 H 0,05-0,1 grSa med spår av silt och organiskt material 

3/250 H 0,1-0,25 grSa 

3/500 V 0,05-0,1 sisaGr (mycket silt) 

3/500 V 0,1-0,25 grSa med spår av silt 

3/750 H 0,05-0,1 grsaSi + humus 

3/750 0,1-0,25 saGr 

4/000 V sisaGr 

4/250 H 0,05-0,1 saGr med spår av silt 

4/250 H 0,1-0,25 grSa (50%/50%) 

4/400 V 0,05-0,1 saGr 

4/400 V 0,15-0,3 grSa (50%/50%) 

5/050 V saGr 

7/000 v 0,05-0,1 grSa + humus 
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Vistlrüsk Resultat eflerlS och 28 dagar 

Observera att deformationen i figurerna härstammar både frän provkropp och kraftgivare. 



Karungi Okulär jordartsbeskrivning och vattenkvot Bilaga 4 

Sektion w Okulär jordartsbedömning Siktning Proctor Stabilisering 

1/20 27,7% leSi + organiskt material 

1/60 23,8% leSi + organiskt material X 

1/100 25,1% leSi + organiskt material x° X 

1/140 36,7% siLe + organiskt material 

1/180 25,7% leSi + organiskt material x° 

1/220 27,7% leSi + organiskt material 

1/260 24,9% leSi + organiskt material x° 

1/300 26,5% siLe + organiskt material 

1/340 42,6% siLe + organiskt material X X 

1/380 37,8% siLe + organiskt material 

1/420 40,1% sasiLe + organiskt material 

° En proctorpackning har utförts på ett biandprov från dessa provtagningsplatser. 
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Karungi Resultat efter 14 och 27 dagar Bilaga 5 
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Metallhalter Bilaga 6 

Metallhalter i i summaprover vid L/S-kvot 0,7, 3,5 och 7. 

Element Halt L/S=0,7 L/S=3,5 L/S=7 

Ca mg/l 1020 261 134 
Fe mg/l - - -
K mg/l 348 28,9 13,1 

Mg mg/l - - -
Na mg/l 82 7,28 3,66 
P mg/l 0,232 - -
S mg/l 770 87,7 39,4 
Si mg/l 1,82 3,2 5,12 
Al ng/i 384 1360 1790 
As røfl - - -
B røfl - 14 18 
Ba ng/i 6000 1980 693 
Cd ng/i - - -
Co Hg/1 - - -
Cr Hg/1 - - -
Cu Hg/1 - - -
I i Hg/1 1590 162 63 

Mn Hg/1 - - -
Mo Hg/1 - - -
Ni Hg/1 - - -
Pb Hg/1 - - -
Sr Hg/1 3400 383 161 
V Hg/1 74 282 683 

Zn Hg/1 12,9 - -
- Halt under detektionsgräns, se bilaga 1. 
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K- och pH-värden Bilaga 7 

Uppmätta K- och pH-värden i perkolaten. 

ml perkolat L/S [ml/g] K [mS/cm] pH Dag 

100 0,0 18,38 12,8 1 
3000 0,5 7,02 12,8 1 
3900 0,7 3,87 12,6 1 
7000 1,2 4,18 12,6 2 
7900 1,4 0,75 11,6 2 
8100 1,4 6,04 12,4 3 
11000 1,9 3,58 12,3 3 
11900 2,1 0,62 11,5 3 
12100 2,1 3,98 12,1 4 
15900 2,8 0,37 11,2 4 
16100 2,8 3,59 12,1 5 
19000 3,4 2,74 12,1 5 
19900 3,5 0,79 11,5 5 
20100 3,6 2,82 12,2 6 
23000 4,1 2,04 12,1 6 
23900 4,2 0,31 11,2 6 
24100 4,3 2,06 12,0 7 
27000 4,8 1,90 11,7 7 
27900 4,9 1,48 11,9 7 
28100 5,0 2,39 11,8 8 
31000 5,5 1,84 10,7 8 
31900 5,6 0,16 - 8 
32100 5,7 1,61 11,8 9 
35000 6,2 1,56 11,9 9 
35900 6,4 0,22 10,9 9 
36100 6,4 1,59 12,0 10 
39000 6,9 1,15 11,7 10 
39900 7,1 0,29 11,0 10 

Uppmätta K- och pH-värden i perkolaten som har samlats upp efter varje avslutad 

lakningscykel. 

Dag ml perkolat US [ml/g] K [mS/cm] pH 

1 4000 0,7 7,33 12,7 Analys 1 
2 8000 1,4 4,8 12,6 
3 12000 2,1 3,86 12,3 
4 16000 2,8 3,07 12,0 
5 20000 3,5 2,41 12,0 Analys 2 

6 24000 4,2 2,09 12,1 
7 28000 5,0 1,396 11,7 
8 32000 5,7 1,83 11,9 
9 36000 6,4 0,988 11,7 
10 40000 7,1 1,255 11,8 Analys 3 
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halter av lakbart Vanadin. - Geotekniska egenskaper hos ett jord- eller vägmaterial kan 
förbättras genom tillsättning av restprodukter som tillsatsmedel. Miljögeoteknisk 
under-sökning bör därför utföras. 
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