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FÖRORD

Den föreliggande studien har genomförts vid Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska

universitet (LTU). Denna rapport innehåller en redovisning och diskussion av resultat erhållna

från laboratorieprovning av gummiklipps tekniska egenskaper (kompression, densitet,

permeabilitet, skjuvhållfasthet) och miljötekniska egenskaper (lakbarhet och totalinnehåll av

polyaromatiska kolväten, svavel och metaller). Gummiklipp har producerats genom klippning

av returdäck. Baserat på erhållna resultat analyseras materialets miljöegenskaper och tekniska

egenskaper för att bedöma möjligheten att använda gummiklipp som konstruktionsmaterial.

Utöver de vid LTU utförda laboratorieförsöken har även resultat från andra studier tagits med

i rapporten för en jämförelse.

Forskningsingenjör Thomas Forsberg och tekniker Ulf Stenman har tillsammans med Bo

Westerberg såväl utvecklat den nya ”multiapparaten”, som har använts vid tekniska studien,

som genomfört laboratorieförsöken. Forskningsingenjör Georg Danielsson har också deltagit

vid tekniska laboratorieförsöken. Lakningsförsöken har utförts av doktorand Holger Ecke i

samverkan med Josef Mácsik. Ett stort tack riktas till dessa personer för deras insatser i

studien.

Luleå i oktober 2000

Bo Westerberg och Josef Mácsik

Avdelningen för geoteknik

Institutionen för väg- och vattenbyggnad

Luleå tekniska universitet
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SAMMANFATTNING

Syftet med denna undersökning var att bestämma tekniska och miljötekniska egenskaper hos

gummiklipp. Med detta som underlag har en miljögeoteknisk bedömning utförts avseende

användning av materialet som lättfyllnad i vägbankar och dränering i askdeponier. Vidare

identifieras typiska och dimensionerande värden på tekniska och miljötekniska parametrar.

Genom laboratorieförsök har de tekniska egenskaperna kompression, densitet, permeabilitet

och skjuvhållfasthet undersökts för gummiklipp med storleken 50x50 mm2. En nyutvecklad

”multiapparat” med diametern 64 cm och initiella provhöjden 40-60 cm har använts för

försöken. Vad avser hållfasthetsegenskaper har även gummigranulat med storleken 1-3 mm

och 0-12 mm provats i en konventionell direkt skjuvapparat. Miljötekniska egenskaper har

undersökts för gummiklipp med avseende på innehåll och lakbarhet av metaller, svavel och

polyaromatiska kolväten (PAH).

Tekniska egenskaper

Provning i laboratorium av gummiklipp (50x50 mm2) har gett följande resultat:

• Kompressionen är stor vid belastning. För vertikaltryck på 400 kPa erhålls en

vertikaltöjning på ungefär 40 % och för 100 kPa ungefär 20 %. Redan vid mindre tryck

erhålls betydande deformationer, ungefär 10 % töjning vid 30 kPa.

• Densiteten ökar med belastningen. Värden på densiteten varierar från 440 kg/m3 för lös

lagring (obelastat material) till 990 kg/m3 vid mycket hög belastning (vertikaltryck 400

kPa). För en belastning mellan 30 och 50 kPa varierar densiteten mellan 500 och 700

kg/m3.

• Permeabiliteten är mycket hög och materialet kan därför anses ha en mycket god

dränerande förmåga. Vid höga vertikaltryck, 400 kPa, är den vertikala permeabiliteten

mellan 3-8 cm/s. Detta är en permeabilitet som är av samma storleksordning eller högre än

den för grusmaterial.

Baserat på tidigare utförda studier (Finland, USA) av gummiklipps hållfasthetsegenskaper har

följande typiska värden på gummiklipp av storleksordningen 50x50 mm2 identifierats:

• Brottgränstillstånd: c′ = 0

φ′ = 25-28°
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• Bruksgränstillstånd: c′ = 4-8 kPa

φ′ = 19-25°

Ovanstående värden på c′  och φ′  rekommenderas av Repo (1997) att användas vid

dimensionerande beräkningar. Vid försiktig dimensionering kan de lägre värdena i de givna

intervallen väljas. Vidare bör beaktas att värdena på hållfasthetsparametrarna (φ′  och c′ )

varierar med aktuellt spänningsintervall och storleken på aktuell skjuvdeformation.

Provning av gummigranulat (1-3 mm och 0-12 mm) har gett höga friktionsvinklar vid låga

normaltryck (ex. φ′  = 33.6°, c′ = 0, för 20 kPa ) och låga friktionsvinklar vid höga

normaltryck (ex. φ′  = 14.5°, c′ = 0, för 400 kPa). Friktionsvinklarna erhållna från provning av

gummigranulat kan inte direkt appliceras på gummiklippen (50x50 mm2) och dess egenskaper

men ger en indikation på hållfasthetsegenskaperna när enbart gummimaterialet utsätts för

skjuvbelastning.

Miljötekniska egenskaper

Laboratorieundersökningen visar att materialet innehåller ca 62 mg/kg TS polyaromatiska

kolväten (PAH). Lakbarheten av summa PAH var ca 11 µg/l vid lakning med destillerat

vatten, av detta var cancerogen PAH 0,03 µg/l, vilket ligger nära detektionsgränsen för

analysen och lägre än Naturvårdsverkets riktvärdesnorm för cancerogena PAH i dricksvatten

(0,2 µg/l), NV 4889. Vid lakning med 1 M NaOH var lakvattnets PAH-halt ca 3,4 µg/l.

Laboratorieundersökningen visar att materialet innehåller förhöjda halter av lakbart zink.

Zinkhalten i lakvatten från lakning med destillerat vatten låg på ca 1300 µg/liter vatten.

Lakning med 1M NaOH lösning gav högre Zn-halter, ca 7000 µg/l.

I fält avses användas en gummiklippsdimension på ca 9x50x50 mm3. Vid lakningen i

laboratoriet har ett nermalt material, ca 9x12x12 mm3, och ett gummigranulat använts. Vid

lakningsförfarandet hade materialet därmed större lakbar yta än i den planerade

fältapplikationen. Lakbarheten i laboratoriemiljö styrs inte av nedbrytning, vittring och

diffusion, utan primärt av urlakning från ytorna. De halter som därmed kan förväntas urlakas

från gummiklipp, 50x50 mm2, i en fältapplikation är betydligt lägre än de som erhålls från det

material som har undersökts i laboratorium.
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Miljögeoteknisk bedömning

Gummiklipp som lättfyllnadsmaterial i en vägkonstruktion

I en vägkonstruktion kommer materialet att vara helt eller delvis inkapslat, vilket förhindrar

vattentransport och därmed urlakning. Finska fältundersökningar har visat att

tungmetallurlakningen är liten. Urlakning av PAH kan begränsas om materialet inte ligger

under grundvattenytan där den ständigt utsätts för lakning, Vallila och Uotinen, 2000. Denna

slutsats har även andra forskare dragit, dvs att detta material ger försumbar effekt på

grundvattenkvaliteten vid neutrala pH-värden vid användning ovanför grundvattenytan. Vid

stora läckage av organiska lösningsmedel, exempelvis vid en tankbilsolycka, kan

lättfyllnadskonstruktionens hållfasthet försämras något.

I en vägkonstruktion kommer densiteten att ligga mellan 450 och 800 kg/m3, beroende på hur

väl materialet packas vid utläggning och storleken på den last som verkar på gummiklippen.

Gummiklipp kan således betraktas som ett lätt material. Styvheten i ett lager med gummiklipp

är lägre jämfört med styvheten hos material som sand och grus. Ett väl packat lager av

gummiklipp kan erhålla en tillfredställande styvhet. Gummiklipp har en mycket god

dränerande förmåga. Den höga porositeten och den låga värmeledningsförmågan hos

gummiklipp gör materialet lämpligt som tjälisolering. Skjuvhållfastheten (friktionsvinkeln) är

lägre hos gummiklipp i jämförelse med jordmaterial som silt, sand och grus. Detta är något

som bör beaktas vid utformning och dimensionering av en vägkonstruktion, exempelvis vad

avser att uppnå tillräcklig bärförmåga och stabilitet.

Sammantaget gäller att materialet, med avseende på undersökta egenskaper, bedöms ha goda

förutsättningar att kunna nyttjas som ett lättfyllnadsmaterial exempelvis vid kompensations-

grundläggning eller som ett kombinerat lättfyllnads- och tjälisoleringsmaterial.

Gummiklipp som dräneringsmaterial i en askdeponi

Materialets lakbarhet av PAH är svårbedömd. Lakbarheten av PAH var lägre vid höga pH-

värden än vid neutralt pH. Lakbarheten av metaller är högre vid höga pH än vid neutrala pH.

Lakningsresultat från lakning av olika flygaskor från träförbränning indikerar att halterna av

zink ligger i samma nivå som i lakvatten från gummiklipp. Materialet kommer därför inte att

medföra förhöjda halter av bl a zink i lakvatten från en askdeponi.
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Resultaten visar att urlakningen av PAH i basisk miljö verkar vara lägre än vid lakning med

destillerat vatten. Som dräneringsmaterial under ett askupplag kommer materialet att komma i

kontakt med ett lakvatten med höga pH-värden.

Permeabiliteten (vattengenomsläppligheten) är mycket hög hos gummiklipp och materialet

kan därför anses ha en mycket god dränerande förmåga. Vid höga vertikaltryck, 400 kPa, är

den vertikala permeabiliteten mellan 3-8 cm/s. Detta är en permeabilitet som är av samma

storleksordning eller högre än den för grusmaterial. Gummiklipp uppvisar stor kompression

vid belastning, vilket skall beaktas när nödvändig tjocklek hos ett dränerande lager skall

bestämmas. För gummiklipp som avses att användas i en konstruktion, exempelvis i en

deponi, kan stabilitetsproblem uppstå vid randzoner där sidotrycket är lågt från ett håll och

vertikaltrycket högt. Med ett mothållande sidotryck, exempelvis skapat genom att lägga på ett

grovt friktionsmaterial som stöd, reduceras risken för stabilitetsproblem. Vidare bör maximalt

tillåten lutning på ett lager av gummiklipp minskas något i jämförelse med lutningen vid

användandet av jordmaterial som sand och grus, beroende på den lägre friktionsvinkeln.

Sammantaget gäller att materialet, med avseende på undersökta egenskaper, bedöms ha goda

förutsättningar att kunna nyttjas som ett dräneringsmaterial i botten på en askdeponi.

Kvalitetsaspekter

Vid tillverkning och användning är det viktigt att beakta kvalitetsaspekter avseende det

material som nyttjas. I detta fall kan t ex effekter som damning, utstickande korda med mera

påverka materialets kvalitet och därmed det resultat som erhålls vid användning av materialet.
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1  SYFTE

Syftet med denna undersökning var att bestämma tekniska och miljötekniska egenskaper hos

gummiklipp. Med detta som underlag har en miljögeoteknisk bedömning utförts avseende

användning av materialet som lättfyllnad i vägbankar och dränering i askdeponier. Vidare har

typiska och dimensionerande värden på tekniska och miljötekniska parametrar identifierats.
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2  BAKGRUND

2.1  Hållbart samhälle

För att utveckla ett hållbart samhälle på lång sikt erfordras ny kunskap. Det finns ett tydligt

behov av tekniska och praktiska lösningar som syftar till att begränsa uppkomsten av avfall

och förbättra hanteringen av de potentiella resurser som finns i vårt samhälle.

Den nya kunskapen skall svara på hur vi ska:

•  Minska resursbehovet för att skapa en viss produkt eller åstadkomma en viss funktion.

•  Återanvända material.

•  Återvinna material i andra processer för att minska åtgången av andra råvaror och

resurser.

•  Hantera material som trots insatser för att optimera resurs- och råvaruförbrukningen inte

kan återinföras i kretsloppet på bästa möjliga sätt.

Det var inte länge sedan uttjänta däck deponerades på tipp utan att beakta möjligheten till

återvinning eller alternativa användningsområden. Också ekonomiska aspekter måste beaktas.

2.2  Bygga med material baserat på returdäck

Ett EU-direktiv om deponering av kasserade däck kommer att förbjuda deponering av hela

däck från och med 2003 och sönderklippta däck från 2006. Detta direktiv tillsammans med

krav på ett resurssnålt och kretsloppsanpassat samhälle gör det intressant att identifiera

alternativa avsättningsmöjligheter för returdäck.

1994 bildades däckbranschen Svensk Däckåtervinning AB (SDAB). Bolaget representerar

däckbranschen gentemot myndigheterna och har till uppdrag att organisera insamling och

återvinning av alla uttjänta däck. Denna insamling omfattar årligen ca 60 000 ton däck.

Byggbranschens bidrag motsvarar ca 15 % av den insamlade mängden.
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Däcken samlas in på lokala stationer runt om i landet. Avsättning för däck har man idag

företrädesvis genom energiutvinning, regummering eller fragmentering. De fragmenterade

däcken används i mindre volymer bl. a. som beläggning vid idrottsanläggningar (genom

kryomalning).

De nya kraven från myndigheter och samhällets krav på resurshushållning har aktualiserat

frågeställningen hur avsättning för returdäck skall ske.

Returdäck används regelbundet som råmaterial i vissa amerikanska delstater, Kanadensiska

provinser och i Frankrike samtidigt som nyttjandet är i det närmaste obefintligt i Tyskland,

Storbritannien och Japan. I Finland pågår forskning och enstaka provobjekt har genomförts

med returdäck. Användningen i Sverige är ytterst liten och begränsar sig till och utfyllnader i

anslutning till deponier.

Returdäcken används hela eller krossas ned i olika fraktioner och blir s k gummiklipp eller

gummiflis. Det erhållna materialets tekniska prestanda och miljömässiga egenskaper

förväntas göra det möjligt att använda det inom flera olika tillämpningar som:

•  Lättfyllning i vägar, gator och bankutfyllnader

•  Lättfyllning bakom stödmurar och andra konstruktioner

•  Tjälisolering

•  Dränerande och isolerande lager

•  Landskapsåtgärder, bullervallar

•  Täckning och dränering av deponier

•  Vägbeläggning genom inblandning i beläggning

2.3  Aktuella tillämpningar

De applikationer som materialet är tänkta att användas i denna studie är som dräneringslager

under en askdeponi och som lättfyllnadsmaterial i en vägbank. ”Lakningsbelastningen” på

materialet kommer att vara olika i dessa applikationer.
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I askupplaget kommer materialet att lakas med ett lakvatten som har höga pH- och

konduktivitetsvärden. I detta fall måste materialets lakbarhet i en starkt basisk miljö

kontrolleras. I denna miljö kommer materialet att vara vattenmättat.

I en vägkonstruktion kommer materialet att utsättas för punktbelastningar vad gäller lakning,

eftersom materialet till stora delar kommer att vara torrt. Vid stora regnmängder,

snösmältning osv kan materialet utsättas för lakning. Genom inkapsling kommer

lättfyllnadskonstruktionen att täckas av asfaltbeläggning och materialet skyddas helt eller

delvis från urlakning.

Gummiklipp har stor användningspotential eftersom materialet i de flesta fall har gynnsamma

egenskaper vad gäller exempelvis densitet, permeabilitet, hållfasthet osv.

Det förekommer ett stort antal olika tillsatsmedel, som används vid däcktillverkning,

Christiansson m fl (1999). Dessa medel används för att bl a förbättra däckens hållbarhet mot

nedbrytning. Tidigare studier, bl a Evans (1997), visar att urlakning av lättflyktiga ämnen,

polyklorinerade bifenyler (PCB) osv från däckdeponier ligger under detektionsvärden. Det var

enbart järnhalten som var högre än vad USEPA-lakvattenstandarden tillåter. (USEPA är

USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket.) Vid bränder på en däckdeponi bildas det oljiga

mellanprodukter med högt innehåll av PAH, antracen, bensen, naftalen, Cr, Zn osv. Det är ca

200 olika organiska ämnen som kan frigöras från däck efter bränder.

I Finland har gummiklipp använts som lättfyllnadsmaterial sedan 1997. Vid den första

instrumenterade provsträckan har vattenanalyserna visat att efter några år ökade PAH-halterna

i grundvattnet, Vallila och Uotinen (2000). Det har dock visat sig att lättfyllnaden låg i en

urgrävd bassäng, omgiven av lera och utan dränering. Ett ”stagnerande” grundvatten har

bildats i denna bassäng och PAH ackumulerades i detta ”grundvatten”. PAH från lakningen

av gummiklipp och från trafiken har medfört en höjning av PAH halterna. Undersökningen

visar att PAH inte har påverkat det omgivande grundvattnet. Urlakningen av tungmetaller var

låg, medan urlakningen  av järn, mangan och sulfat var högre.

Däckanvändningen (biltrafiken) ger utsläpp av finpartikulär däckmaterial, från slitage av

däck, till naturen, Ahlbom och Duus (1994). Denna mängd ska ställas i relation till vad den nu

tänkta applikationen eventuellt kan ge för utsläpp.
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3  FÖRSÖKSPROGRAM

3.1  Tekniska egenskaper

I denna studie har de tekniska egenskaperna kompression, densitet, permeabilitet och

skjuvhållfasthet undersökts genom laboratoriestudier av gummiklipp med storleken

50x50mm2. Gummiklippen har producerats från returdäck och tillhandahållits av Ragn-Sells

AB.

För provning av de tekniska egenskaperna hos gummiklippen har en ny ”multiapparat”

utvecklats vid Avdelningen för geoteknik, LTU. Med denna apparat bestämdes kompression,

densitet och permeabilitet hos gummiklippen. Utrustningen visade sig emellertid inte fungera

tillfredställande för provning av gummiklippens hållfasthetsegenskaper. Därför har erfarenhet

och resultat från studier utförda i Finland och USA utnyttjats för att ta fram

hållfasthetsparametrar.

Vad avser hållfasthetsegenskaperna provades istället (för gummiklipp) gummigranulat med

storleken 1-3 mm och 0-12 mm i en konventionell direkt skjuvapparat (fabrikat Geonor). I

denna apparat innesluts provet i ett cylindriskt armerat gummimembran. Provet har diametern

50 mm och provhöjden varierar mellan 14 och 20 mm. Normaltryck påförs vertikalt och

konstant deformationshastighet appliceras i horisontalriktningen. Vid dessa försök användes

deformationshastigheten 0.01 mm/s, vilket motsvarar 0.02%/s.

Den utvecklade ”multiapparaten” är utformad enligt samma koncept som den direkta

skjuvapparaten (beskriven ovan), figur 1. Dimensionerna på proven som testas är stora,

diametern är 64 cm och initiella höjden är 40-60 cm. Vid försöken varierade den initiella

höjden mellan 44 och 51 cm. Gummimembranet som har godstjockleken 9 mm har armerats

med stålvajer med diametern 2 mm. Membranet kan komprimeras i vertikalriktningen med

(ungefär) bibehållen tvärsnittsarea. Vid horisontalförflyttning, dvs skjuvning av provet, är

övre ändytan av apparaten fixerad medan nedre ändytan förflyttas.
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Figur 1 Principskiss över ”multiapparaten”.

Vertikaltrycket 400 kPa sattes som en övre gräns för studie av gummiklippens egenskaper.

Detta värde baseras på maximal belastning av gummiklippen vid användande av materialet

som dränerande lager i en tilltänkt deponi.

Vid provning av gummiklippens kompressionsegenskaper fylldes membranet i

”multiapparaten” med gummiklipp, varefter en stegvis belastning upp till 400 kPa påfördes i

vertikalriktningen via toppstämpeln. Som resultat erhålls vertikaltöjning (kompression) som
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funktion av vertikaltryck. Gummiklippen testades under torra förhållanden, dvs utan vatten i

porutrymmet mellan gummiklippen.

Densiteten hos hela volymen gummiklipp (i membranet) bestämdes dels för lös lagring

(obelastat material) och dels vid olika belastningar (vertikaltryck, upp till 400 kPa) under torra

förhållanden. Med kännedom om gummiklippens totala vikt och volymen de utgör i

membranet kan densiteten beräknas.

Permeabiliteten bestämdes vid 400 kPa vertikaltryck. Detta för att prova

vattengenomsläppligheten vid så hög packningsgrad som möjligt. Materialet provades under

blöta förhållanden. Först vattenmättades provvolymen och därefter fick vatten under

permeabilitetsförsöket ”strömma” genom provvolymen i vertikalriktningen, från undersidan

och uppåt. Tryckgradienten över provet var konstant under ett försök. Båda ändytorna var

försedda med galler så att dränering var möjlig över hela ändytan.

3.2  Miljötekniska egenskaper

Vid lakningsundersökningen har nollprover tagits med för att minska risken för

bakgrundsförorening. Arbetets fokuserades på att dokumentera lakbarhet och totalinnehåll av

polyaromatiska kolväten (PAH), svavel, metaller (bl. a. Zn, Cr, Mn, Fe, osv). Syftet med den

miljötekniska undersökningen var att ge en varudeklaration vad gäller lakbarhet av dessa

ämnen i olika laboratoriemiljöer.

Materialets lämplighet för anläggningskonstruktioner har bedömts utgående från följande:

•  Materialets totalinnehåll på lakbara ämnen:

- metaller och svavel

- polyaromatiska kolväten, PAH

•  Vattentransport genom materialet kan medföra att lösta element i porvattnet transporteras

ut och bidrar till föroreningsspridning. Materialet har undersökts på mängden urlakbara

- metaller och svavel

- polyaromatiska kolväten, PAH

- total organiskt kol, TOC



14

Vid lakningsförsöken har lakning enligt prEN 12457 med L/S-kvot 10 utförts. L/S-kvoten

är förhållandet mellan mängd vatten och mängd torrt material under lakningen.

Lakvattnets pH har mätts i lakvattenprover före och efter lakning.  Lakningen har pågått

under 24 timmar på skakbord.

Förutom de miljötekniska egenskaperna är det också viktigt att bedöma de tekniska

egenskaperna hos gummiklipp avseende användning som konstruktionsmaterial. Materialets

permeabilitet och vattenmättnadsgrad är av stort intresse för de miljötekniska egenskaperna

eftersom dessa påverkar urlakningen.

Miljöteknisk bedömning av materialets lämplighet baseras här på följande materialparametrar:

•  totalinnehåll av metaller och PAH.

•  urlakningen från de rena restprodukterna enligt prEN 12457 med L/S-kvot 10 med

tillhörande pH-mätningar.

•  tre olika lakningsmiljöer, destillerat vatten, basiskt lakvatten (1M NaOH) och organiskt

lakvatten (n-hexan) har använts.

•  resultat av fältundersökningar i Finland, litteraturstudie och personliga kontakter.
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4  RESULTAT – TEKNISKA EGENSKAPER

4.1  Kompression

I figur 2 presenteras fyra kompressionskurvor, dvs vertikaltöjning som funktion av

vertikaltryck, för de testade gummiklippen. De två nedre kurvorna representerar kompression

vid förstagångspålastning (efter gummiklippen placerats i det cylindriska membranet) och de

två övre kurvorna kompressionen vid andragångspålastning (dvs vid en ny pålastning av

provet efter att det hade först avlastats). Som framgår av resultaten sker en större kompression

vid förstagångspålastning än vid andragångspålastning. Detta tyder på att en del av

deformationen kvarstår efter avlastning, vilket sannolikt beror på att gummiklippen (som

hällts ner i det cylindriska membranet) vid förstagångsbelastningen kilas in mellan varandra

och intar en successivt allt tätare lagring.

Figur 2 Vertikaltöjning som funktion av vertikaltryck från fyra kompressionsförsök

utförda på gummiklipp (50x50 mm2).

Gummiklippen uppvisar stor kompression vid belastning. För vertikaltryck upp mot 400 kPa

erhålls en vertikaltöjning på ungefär 40 % och för 100 kPa ungefär 20 %. Redan vid mindre

tryck erhålls betydande deformationer, ungefär 10 % töjning vid 30 kPa. Kompressionen ökar

som väntat med ökande tryck. Förhållandet är dock olinjärt och tillskottskompressionen är
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mindre för successivt ökande tryck. I tabell 1 har största och minsta värdet (enligt resultaten i

figur 2) på vertikaltöjningen presenterats för olika vertikaltryck.

Tabell 1 Minsta och största värdet på vertikaltöjning vid olika vertikaltryck från fyra

kompressionsförsök utfört på gummiklipp (50x50 mm2).

Vertikaltryck

(kPa)

Vertikaltöjning

minsta - största

(%)

10 1-4
30 5-11
50 8-16
100 15-22
200 28-35
400 37-42

4.2  Densitet

Densiteten bestämdes som kvoten mellan gummiklippens totala vikt och den totala volymen

som de utgjorde i det cylindriska membranet. I tabell 2 finns värden på densiteten angiven för

olika lagringstillstånd och belastningar. Värden på densiteten varierar från 440 kg/m3 för lös

lagring (obelastat material) till 990 kg/m3 vid mycket hög belastning (vertikaltryck 400 kPa).

För en belastning mellan 30 och 50 kPa varierar densiteten mellan 500 och 700 kg/m3

(beräknat från kompressionsförsöken).

Tabell 2 Densitet vid olika lagringstillstånd/belastningar för gummiklipp (50x50 mm2).

Lös lagring

(obelastat material)

Vid vertikaltryck

30-50 kPa i

”multiapparat”

Vid vertikaltryck

400 kPa i

”multiapparat”

440-450 kg/m3 500-700 kg/m3 810-990 kg/m3

Densiteten vid lös lagring bestämdes på gummiklipp som försiktigt hade hällts ner i cylindern

från hinkar. Dessa försök utfördes för att försöka bestämma densitet vid ”lösaste” lagring. Vid

kompressionsförsöken på gummiklippen var densiteten något högre (480-570 kg/m3) innan
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belastning påfördes. Efter att densiteten vid lös lagring hade bestämts utsattes cylindern för

skakningar/vibreringar (manuellt) utan att någon belastning påfördes. Vid detta förfarande

packades materialet och höjden minskade från 59 till 52 cm, en vertikalkompression på

ungefär 12 %, och densiteten ökade samtidigt från 440 till 500 kg/m3. Genom att endast

vibrera/skaka gummiklippen erhålls således en väsentlig ökning av packningsgraden.

4.3  Permeabilitet

Gummiklippens permeabilitet (vätskegenomsläpplighet) har bestämts för vertikaltrycket 400

kPa, vilket motsvarar ungefär 40% vertikalkompression av gummiklippen. Från sex olika

försök (med varierande tryckgradienter) har den vertikala permeabiliteten funnits variera

mellan 3-8 cm/s. Detta är en mycket hög permeabilitet som innebär en mycket god

dräneringsförmåga hos gummiklippen. Som en jämförelse kan nämnas att tvättad fingrus har

en permeabilitet mellan 1-100 cm/s.

Vid provning av permeabiliteten för vertikaltrycket 200 kPa var vattengenomsläppligheten så

hög att in- och utloppen i försöksanordningen var begränsande för flödet och alltså inte själva

gummiklippen. Resultaten från dessa vertikaltryck är således inte relevanta. De enda

meningsfulla mätresultaten erhölls därför för vertikaltrycket 400 kPa.

4.4  Skjuvhållfasthet

Den ursprungliga avsikten var att bestämma gummiklippens hållfasthetsparametrar

(friktionsvinkel φ′ , kohesionsintercept c′ ) med den nyutvecklade ”multiapparaten”. Det

visade sig emellertid att utrustningen inte fungerade tillfredställande vid provning av

gummiklippens hållfasthetsegenskaper. Kombinationen av ett elastiskt fjädrande material

(gummiklipp) och utformningen av apparaten gör att resultaten blir svårtolkade. Apparaten

behöver vidareutvecklas för att resultaten skall kunna beskriva gummiklipps skjuvegenskaper.

Därför har erfarenheter nyttjats från andra försök utförda på gummiklipp från returdäck. I

Finland och USA har en del studier rapporterats angående detta, vilket redovisas enligt

nedanstående.
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Vidare har i denna studie konventionella skjuvförsök i liten skjuvapparat utförts på finkorniga

fraktioner (granulat) av materialet, dvs storlekar avsevärt mindre än gummiklippens

(50x50mm2). Vid dessa försök hade den cylindriska provkroppen diametern 50 mm och den

initiella höjden varierade mellan 14-19 mm. Två olika fraktioner provades, den ena med

storleken 1-3 mm och den andra med storleken 0-12 mm. För dessa prov hade stålkorden

separerats från gummimaterialet och det var således endast gummimaterialet som provades. I

figur 3 presenteras skjuvspänning som funktion av normalspänning vid brott då provningen

genomfördes på gummigranulaten. Brott uppstod i den meningen att skjuvspänningen

uppnådde ett maximalvärde (toppvärde) under skjuvningen. Brott erhölls vid relativt stor

deformation, mellan 0.3 och 1 radianers vinkeländring. (Som jämförelse kan nämnas att för

jordmaterial väljes i regel att utvärdera brottvärdet för 0.15 radianers vinkeländring om inget

toppvärde uppnåtts före denna töjning.) Friktionsvinkeln φ′  kan exempelvis utvärderas för

vart och ett av brottvärdena i figur 3 genom att låta brottlinjen gå igenom origo (dvs

kohesionsinterceptet c′ = 0). Gör man på detta sätt erhålls φ′  = 33.6° för normalspänningen

20 kPa. För de andra brottvärdena fås φ′  = 23.4° (50 kPa), 21.3° (100 kPa), 17.6° (200 kPa)

och 14.5° (400 kPa) för gummigranulat 1-3 mm. För gummigranulat 0-12 mm fås något högre

värden på friktionsvinkeln, 27.2° (50 kPa) och 19.5° (200 kPa). Med ökande normalspänning

fås en minskande friktionsvinkel. Detta innebär att brottlinjen är krökt vilket inte sällan också

är fallet för naturliga jordmaterial.

Vid denna typ av provning testas skjuvhållfasthet hos finkorniga gummigranulat. Vid

provning av gummiklipp (ex. 50x50 mm2) inverkar även stålkorden vid interaktionen mellan

de enskilda klippen. Vidare är formen på klippen avvikande från de mera avrundade

granulaten. Därför kan inte friktionsvinklarna erhållna från provning av gummigranulaten

utan vidare sägas vara relevanta för gummiklipp, men de ger trots detta en indikation på

hållfasthetsegenskaperna när enbart gummimaterialet utsätts för skjuvbelastning.
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Figur 3 Resultat av sju skjuvförsök utförda på finkorniga gummigranulat, 1-3 mm

respektive 0-12 mm. Skjuvspänning som funktion av normalspänning vid brott.

Resultat från studier av skjuvhållfasthet hos gummiklipp från returdäck som har utförts i

Finland (Repo, 1997) och USA (Humphrey m fl, 1993), har sammanställts i Huhmarkangas

(2000). I tabell 3 presenteras friktionsvinkel och kohesionsintercept rapporterad av Humphrey

m fl (1993) och i tabell 4 resultat av Repo (1997). Försöken rapporterade av Repo (1997) har

utförts med en skjuvbox på gummiklipp med storleken 50x50 mm2.

Tabell 3 Hållfasthetsparametrar för gummiklipp sammanställda av Repo, 1997 (från

Humphrey m fl, 1993).

Kohesions-

intercept, c′

(kPa)

Friktionsvinkel,

φ′

(°)

Storlek

gummiklipp

(mm)

Tillverkare Referens

7.7 21 max. 51 Pine-State
4.3 26 max. 51 Pine-state
11.5 19 max. 38 F&B Enterprises
8.6 25 max 76 Palmer chips

Humphrey m fl
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Tabell 4 Hållfasthetsparametrar för gummiklipp (50x50 mm2) vid olika

horisontalförflyttningar och för torra och blöta prover (Repo, 1997).

Horisontalför-

flyttning

(mm)

Blött/torrt prov Torrdensitet

(kg/m3)

Friktionsvinkel,

φ′

(°)

Kohesions-

intercept, c′

(kPa)

20 Torrt 572 21.6 8.5
30 Torrt 607 30.8 9.1
40 Torrt 628 40.4 8.1

20 Blött 625 17.0 8.7
30 Blött 631 26.1 9.0
40 Blött 658 28.5 10.2

Repo (1997) ger följande rekommendationer för val av värden på hållfasthetsparametrar vid

dimensionerande beräkningar:

• Brottgränstillstånd: c′ = 0

φ′ = 25-28°

• Bruksgränstillstånd: c′ = 4-8 kPa

φ′ = 19-25°

Försöken redovisade av Humphrey m fl (1993) och Repo (1997), har utförts på gummiklipp

av samma storleksordning som de som testats i denna studie (50x50 mm2). Värdena på

hållfasthetsparametrarna från de båda studierna, Repo och Humphrey, ligger relativt nära

varandra. Därför kan de rekommendationer som givits av Repo (1997) enligt ovan vara

lämpliga att nyttja vid en dimensionering av gummiklipp. Vid försiktig dimensionering kan de

lägre värdena i de givna intervallen väljas. Vidare kan noteras att friktionsvinkeln ökar med

ökande deformation (tabell 4), vilket tyder på att proven i försöken ej uppnått brott i

meningen att ett toppvärde på skjuvspänningen erhållits. Således beror val av friktionsvinkel

(med tillhörande kohesionsintercept) också på storleken på de förväntade eller tillåtna

skjuvdeformationerna. Det är också viktigt att beakta aktuellt spänningsintervall vid val av

hållfasthetsparametrar, eftersom brottlinjen normalt är krökt, dvs friktionsvinkeln minskar

med ökande spänning.
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De värden på friktionsvinkeln φ′  som framtagits av Humphrey m fl (1993) och Repo (1997),

är lägre än de som normalt erhålls vid provning av jordmaterial som silt, sand och grus, tabell

5. Det bör dock noteras att vid medtagande av ett (positivt) värde på kohesionsintercept c′  vid

beräkning med Mohr-Coulombs brottlag (och inte c′  = 0), utöver ett givet värde på

friktionsvinkeln φ′ , fås en högre hållfasthet.

Tabell 5 Exempel på karakteristiska värden på friktionsjords friktionsvinkel (från Larsson

m fl, 1984).

Lagrings-

täthet

Jordart

Silt Sand Grus Sand-

morän

Grus-

morän

Makadam Spräng-

sten

Löst lagrad

Fast lagrad

26º

33º

28º

35º

30º

37º

35º

42º

38º

45º

30º

38º

40º

45º
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5  RESULTAT – MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER

5.1  Totalinnehåll

Materialets halter av miljöbelastande oorganiska ämnen med tillhörande svenska riktvärden

för förorenad jord, redovisas i tabell 6.

Materialet innehåller detekterbara halter av Cu och Zn, Fe och Mn. Dessa värden ligger under

de riktvärden som gäller för förorenad jord, vid känslig markanvändning (KM).

Tabell 6 Analyserade metallhalter (mg/kg TS), Naturvårdsverkets riktvärden för känslig

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

Naturvårdsverkets riktvärden är utformade för jord.

Material
[mg/kg TS]

KM jord

[mg/kg TS]

MKM jord

[mg/kg TS]

As <9,95 15 40

Cd <1,99 0,4 12

Co <1,99 30 250

Cr <1,99 120 250

Cu 32,1 100 200

Fe 452 - -

Mn 3,51 - -

Ni <1,99 35 200

Pb <9,95 80 300

Zn 174 350 700
KM överskrider det svenska riktvärdet för känslig markanvändning
MKM överskrider det svenska riktvärdet för mindre känslig markanvändning.

Materialets halter av polyaromathalten (PAH) med tillhörande svenska riktvärden för

förorenad jord, redovisas i tabell 7. Materialet innehåller enlig analysen ca 62 mg/kg TS PAH.

Som jämförelse kan nämnas att uppskattning av PAH utsläpp per fordonskilometer ger ca 28

µg/personbilskilometer och från långtradare blir utsläpp PAH ca 140µg/km, Ahlbom och

Duus (1994). Materialets halter av cancerogena PAH och övriga PAH är högre än riktvärdena

för jord med känslig maranvändning (KM) men är lägre än riktvärdet vid mindre känslig

markanvändning (MKM). Det bör noteras att dessa riktvärden gäller jordmaterial.
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Tabell 7 Analyserade polyaromater (mg/kg TS), Naturvårdsverkets riktvärden för känslig

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

Naturvårdsverkets riktvärden är utformade för jord.

ELEMENT Prov Däckmaterial KM MKM-GV MKM
TS 105øC % 98,6
naftalen mg/kgTS 0,55
acenaftylen mg/kgTS 5,6
acenaften mg/kgTS 0,3
fluoren mg/kgTS <0,15
fenantren mg/kgTS 4,3
antracen mg/kgTS 0,83
fluoranten mg/kgTS 4,3
pyren mg/kgTS 17
bens(a)antracen* mg/kgTS 8,5
krysen* mg/kgTS 6
bens(b)fluoranten* mg/kgTS 3,3
bens(k)fluoranten* mg/kgTS 2,5
bens(a)pyren* mg/kgTS 3
dibens(ah)antracen* mg/kgTS < 0,47
benso(ghi)perylen mg/kgTS 6
indeno(123cd)pyren* mg/kgTS 0,21
sum 16 EPA-PAH mg/kgTS 62
sum 16 Cancerogena-PAH mg/kgTS 24 0,3 40 40
övriga PAH mg/kgTS 38 20 40 40

KM  överskrider det svenska riktvärdet för känslig markanvändning
MKM  överskrider det svenska riktvärdet för mindre känslig markanvändning.
MKM-GV  överskrider det svenska riktvärdet för mindre känslig markanvändning vid
grundvattenanvändning.
*  cancerogena PAH

5.2  Innehåll av lakbara metaller och organiska komponenter

5.2.1  Lakningsspecifikationer

Lakningsförhållandena framgår i tabell 8. Vid lakningen användes destillerat vatten och

basiskt lakvatten, 1 M NaOH lösning som lakvätska samt n-hexan.

Ungefär 70 gram material har lakats med 700 ml avjonat vatten respektive med 700 ml 0,1M

NaOH lösning, dvs med L/S kvot 10. Lakningen utfördes på skakbord, med 150 varv per

minut under 24 timmar. Efter centrifugering och filtrering genom ett 0,45µm filter

analyserades lakvattenproverna. Filtreringen utfördes för att undvika partiklar i det vatten som

skulle analyseras. Blankprov har tagits med vid lakning och analys av organiska

komponenter.
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Tabell 8 Lakningsspecifikationer.
BESKRIVNING L/S = 10 Dest. vatten Basiskt lakvatten Soxhlet-extraktion (n-hexan)
Provmängd (torr substans) 70 g 70 g 19,97 g
Vattenkvot [%] 700 700 200
Temperatur 21 ºC 21 ºC -
PH - 13,6 -

1 stycken Soxhlet-extraktion med 200 ml n-hexan som lakvätska har utförts på materialet

samt på ett blankprov. Lakningen pågick under 24 timmar med ca. 14 extraktionscykler per

timme. 19,97 g pulvriserat material lakades med 200 ml n-hexan som lakvätska, L/S kvoten

ca 10. Soxhlet-extraktionen användes för att extrahera organiska ämnen från det finkorniga

materialet, 2–3 mm. 200 ml n-hexan förångades i en kolv, kondenserades i en kondensor och

droppades på ca 20 g prov som placerades i en cellulosa-hylsa (figur 4). Extraktionslösningen

återfördes automatiskt till kolven med ca. 14 cykler per timme under ett dygn.

Figur 4 Soxhlet-uppställning.
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5.2.2  Lakning av metaller och PAH

Lakningsresultaten från lakningarna redovisas i tabell 9. I avsaknad av svenska riktvärden har

istället tyska Berlinlistans riktvärden för grundvatten angetts som jämförelse. Det bör noteras

att vid lakning i laboratorium är lakningsförhållandena annorlunda än i fält. Den effektiva

lakningsytan är större vid laboratorielakning. Urlakningen vid lakning med destillerat vatten

av Zn är 1310 µg/l och svavel är 2,5 mg/l, vilka är förhållandevis höga värden. Zinksulfid är

ett vulkaniseringsmedel i däck och verkar vara lätt att laka från ytan. Vid lakning i basisk

miljö, 1 M NaOH, var halterna av Zn och S 7050 µg/l respektive 10,1 mg/l. Även lakbarheten

av koppar var hög, 383µg/l. Materialets kopparhalt är dock förhållandevis låg, 32,1 mg/kg TS.

Tabell 9 Lakvattnets (L/S = 10) halt av metaller, jämförelsevärden för förorenat
grundvatten (Berlinlistan).

ELEMENT
Däck - 

Destvatten
Däck - 

Basiskt lakvatten
Berlinlistan*

I
Berlinlistan*

II
Berlinlistan*

III
Ca mg/l 3,46 <0,6
Fe mg/l 0,284 0,462
K mg/l 1,43 9,14

Mg mg/l 0,125 <0,27
Na mg/l 3,09 22200
S mg/l 2,5 10,1
Al µg/l 8,49 901
As µg/l 2,27 1,69 40 60 80
Ba µg/l 10,6 8,08
Cd µg/l 0,078 0,12 5 10 15
Co µg/l 5,33 5,81
Cr µg/l 2,95 5,96 20 30 40
Cu µg/l 5,77 383 40 60 150
Hg µg/l <0,02 0,0386 1 2 3
Mn µg/l 56,4 5,57
Ni µg/l 4,31 1,37
Pb µg/l 8,44 48,8 40 60 150
Zn µg/l 1310 7050 1000 1500 2000
pH 7 13,6

I Vattenskyddsområde
II Floddal/alluviala avsättningar
III Område utan akvifer

Lakbarheten av summa PAH var ca 11 µg/l vid lakning med destillerat vatten och av detta var

cancerogen PAH 0,03µg/l, vilket ligger nära detektionsgränsen för analysen. Vid lakning med

1 M NaOH var lakvattnets PAH-halt ca 3,4 µg/l, tabell 10.
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Tabell 10 Lakvattnets totala innehåll av olika PAH (L/S = 10).

ELEMENT Prov Däck - Destvatten Däck - Basiskt lakvatten
Riktvärde 

grundvatten
naftalen µg/liter 11 <0,29
acenaftylen µg/liter <0,14 0,46
acenaften µg/liter <0,5 <0,5
fluoren µg/liter <0,2 2,8
fenantren µg/liter 0,1 <0,05
antracen µg/liter <0,01 <0,01
fluoranten µg/liter <0,01 0,09
pyren µg/liter <0,05 <0,06
bens(a)antracen* µg/liter 0,03 <0,01
krysen* µg/liter <0,01 <0,01
bens(b)fluoranten* µg/liter <0,01 <0,04
bens(k)fluoranten* µg/liter <0,01 <0,01
bens(a)pyren* µg/liter <0,01 <0,02
dibens(ah)antracen* µg/liter <0,01 <0,01
benso(ghi)perylen µg/liter <0,05 <0,06
indeno(123cd)pyren* µg/liter <0,01 <0,01
sum 16 EPA-PAH µg/liter 11 3,4
sum 16 Cancerogena-PAH µg/liter 0,03 <0,05 0,2
övriga PAH µg/liter 11 3,4 10

* cancerogena PAH

Lakningsresultaten med n-hexan visar att materialet kan lakas på stora mängder PAH med

vissa organiska lösningsmedel, tabell 11. Läckage av bensin och diesel till materialet bör

därför förhindras. Vid lakningen har 14 lakningscykler per timme används under 24 timmar.

Detta är med andra ord en extrem lakning, där nästan 60 % av materialets PAH innehåll har

urlakats.
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Tabell 11 Lakvattnets totala innehåll av olika PAH efter Soxhlet-extraktion (L/S = 10).

ELEMENT Prov Däck - Soxhlet Däck - Soxhlet blank
Riktvärde 

grundvatten
naftalen µ g/liter 160 £

acenaftylen µ g/liter 3500 £

acenaften µ g/liter 90 £

fluoren µ g/liter <300 £

fenantren µ g/liter 3200 £

antracen µ g/liter 380 £

fluoranten µ g/liter 4000 £

pyren µ g/liter 11000 £

bens(a)antracen* µ g/liter 1100 £

krysen* µ g/liter <2280 £

bens(b)fluoranten* µ g/liter 840 £

bens(k)fluoranten* µ g/liter 570 £

bens(a)pyren* µ g/liter 5300 £

dibens(ah)antracen* µ g/liter <4800 £

benso(ghi)perylen µ g/liter 15000 £

indeno(123cd)pyren* µ g/liter 2500 £

sum 16 EPA-PAH µ g/liter 47000 £

sum 16 Cancerogena-PAH µ g/liter 10000 <35 0,2
övriga PAH µ g/liter 37000 <125 10

£ Under detektionsvärde.

5.3  Miljöaspekter - diskussion

Materialet har undersökts med avseende på innehåll och lakbarhet av metaller och PAH i

laboratoriemiljö.

PAH

Laboratorieundersökningen visar att materialet innehåller ca 62 mg/kg TS PAH. Lakbarheten

av summa PAH var ca 11 µg/l vid lakning med destillerat vatten, av detta var cancerogen

PAH 0,03 µg/l, vilket ligger nära detektionsgränsen för analysen och lägre än

Naturvårdsverkets riktvärdesnorm för cancerogena PAH i dricksvatten (0,2 µg/l), NV 4889.

Vid lakning med 1 M NaOH var lakvattnets PAH halt ca 3,4 µg/l. Vid lakning i fält, har halter

av storleksordningen 10-9 g/l uppmätts efter att PAH har ackumulerats i en urgrävd bassängen

under 3 års tid, Vallila och Uotinen, 2000. Detta visar på att lakförsök i laboratorium

överdriver den lakning som faktiskt sker i fält.
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Slitage av däck och bitumen från trafiken medför en partikulär spridning av däckmaterial.

Vissa PAH-ämnen förekommer både i asfalt och i däck. Det mesta av slitage från däck och

asfalt hamnar i vägens närområde. PAH och tungmetaller binder/adsorberas på jordpartiklar,

vilket minskar spridningen. Även nedbrytningen av PAH medför att spridningen begränsas.

Metaller

Laboratorieundersökningen visar att materialet innehåller förhöjda halter av lakbart zink.

Zinkhalten i lakvatten från lakning med destillerat vatten låg på ca 1300 µg/liter vatten.

Lakning med 1M NaOH lösning gav högre Zn-halter, ca 7000 µg/l. Förhöjda Zn-halter har

även uppmätts vid finska fältförsök där motsvarande material har använts som lättfyllnad i en

vägbank. Vid lakning i fält, har halter mellan 10 och 900 µg/l uppmäts, Vallila och Uotinen,

2000. Tyska riktvärden för zink ligger på 1000 µg/l i vattenskyddsområde och 1500 µg/l i

övriga markområden. Med bakgrund av detta rekommenderas att användning ej sker i

vattenskyddsområde förrän fortsatta fältförsök i Sverige visar annat.

Laboratoriemiljö/tillämpning

Vid lakning i laboratoriemiljö kan de naturliga förhållandena inte efterliknas fullständigt. För

att få svar på hur materialet uppför sig i en applikation, vad gäller lakningsegenskaper och

långtidsbeständighet, måste fält-/pilotförsök utföras. Dessa bör dokumenteras och

instrumenteras för att få svar på materialets lämplighet. Sådana försök har utförts i Finland

med gott resultat.

I fält avses användas en gummiklippsdimension på ca 0,9x5x5 cm3. Vid lakningen i

laboratoriet har ett nermalt material, ca 0,9x1,2x1,2 cm3 och ett gummigranulat, använts. Vid

lakningsförfarandet hade materialet därmed större lakbar yta än i den planerade

fältapplikationen. Detta medför att lakbarheten i laboratoriemiljö inte styrs av nedbrytning,

vittring och diffusion, utan av urlakning från ytorna. De halter som därmed kan förväntas

lakas från gummiklipp, 5x5 cm2, i en fältapplikation är betydligt lägre än de som erhålls från

det material som har undersökts i laboratorium.

Det bör alltså noteras att en mindre effektiv lakningsyta, utspädnings- och adsorptionsfaktorer

i den omgivande jorden medför att halterna som kan mätas upp i grund- och ytvatten i fält är
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mycket lägre än vad laboratorieundersökningarna indikerar. Resultaten från

laboratorieundersökningen ger dock en indikation på de ämnen som kan lakas ut i större

mängder.
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6  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

6.1  Gummiklipp som lättfyllnadsmaterial i en vägkonstruktion

6.1.1  Miljö

I en vägkonstruktion kommer materialet att vara helt eller delvis inkapslat, vilket förhindrar

vattentransport och därmed urlakning. Finska fältundersökningar har visat att

tungmetallurlakningen är liten. Urlakning av PAH kan begränsas om materialet inte ligger

under grundvattenytan där den ständigt utsätts för lakning, Vallila och Uotinen, 2000. Denna

slutsats har även andra forskare dragit, dvs att material ovanför grundvattenytan ger

försumbar effekt på grundvattenkvaliteten vid neutrala pH-värden. Vid stora läckage av

organiska lösningsmedel, exempelvis vid en tankbilsolycka, kan lättfyllnadskonstruktionens

hållfasthet försämras något.

6.1.2  Teknik

Värden på densiteten hos gummiklipp varierar från 440 kg/m3 för lös lagring (obelastat

material) till 990 kg/m3 vid mycket hög belastning (vertikaltryck 400 kPa). För en belastning

mellan 30 och 50 kPa varierar densiteten mellan 500 och 700 kg/m3. Detta är relativt låga

densiteter, vilket gör att gummiklipp kan betraktas som ett lätt material. Den erhållna

densiteten hos ett lager gummiklipp i en vägkonstruktion beror också på, förutom

kompressionen orsakad av trycket av ovanliggande material, hur mycket materialet packats

vid utläggning.

Styvheten i ett lager med gummiklipp är lägre, dvs E-modulen mindre, jämfört med styvheten

hos material som sand och grus. Styvheten ökar med ökande belastning och packningsgrad.

En effekt av ett väl packat material vid utläggning är att kompressionen i gummiklipplagret

blir mindre, dvs styvheten högre, av trycket av ovanliggande material. Ett väl packat lager av

gummiklipp uppträder i stort sett som ett elastiskt material.

Gummiklipp har en mycket god dränerande förmåga (se vidare i underavsnitt 6.2.2) beroende

på den höga porositeten. Den höga porositeten och den låga värmeledningsförmågan hos

gummiklipp gör materialet lämpligt som tjälisolering.
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Skjuvhållfastheten (friktionsvinkeln) är lägre hos gummiklipp i jämförelse med jordmaterial

som silt, sand och grus. Detta är något som bör beaktas vid utformning och dimensionering av

en vägkonstruktion, exempelvis vad avser att uppnå tillräcklig bärförmåga och stabilitet.

Kombinationen av stor elasticitet och lägre skjuvhållfasthet hos gummiklipp gör att

exempelvis stödbankar kan behövas på sidorna av en vägkropp för att förhindra utglidning av

gummiklipp i sidled. Vid val av värden på hållfasthetsparametrarna (φ′  och c′ ) skall hänsyn

tas till att dessa varierar med aktuellt spänningsintervall och storleken på aktuell

skjuvdeformation. Se också slutsatser och rekommendationer avseende tekniska egenskaper

vid användande av gummiklipp som dräneringsmaterial, underavsnitt 6.2.2.

6.1.3 Miljögeoteknisk bedömning

Sammantaget gäller att materialet, med avseende på undersökta egenskaper, bedöms ha goda

förutsättningar att kunna nyttjas som ett lättfyllnadsmaterial exempelvis vid kompensations-

grundläggning eller som ett kombinerat lättfyllnads- och tjälisoleringsmaterial.

6.2  Gummiklipp som dräneringsmaterial i en askdeponi

6.2.1  Miljö

Lakbarheten av PAH var lägre vid höga pH-värden än vid neutralt pH. Lakbarheten av

metaller är högre vid höga pH än vid neutrala pH. Lakningsresultat från lakning av olika

flygaskor från träförbränning indikerar att halterna av zink ligger i samma nivå som i

lakvatten från det undersökta materialet. Materialet kommer därför inte att medföra förhöjda

halter av bl a zink i lakvatten från en askdeponi.

Resultaten visar att urlakningen av PAH i basisk miljö verkar vara lägre än vid lakning med

destillerat vatten. Som dräneringsmaterial under ett askupplag kommer materialet att komma i

kontakt med ett lakvatten med höga pH-värden.

6.2.2  Teknik

Permeabiliteten (vattengenomsläppligheten) är mycket hög hos gummiklipp och materialet

kan därför anses ha en mycket god dränerande förmåga. Vid höga vertikaltryck, 400 kPa, är

den vertikala permeabiliteten mellan 3-8 cm/s. Detta är en permeabilitet som är av samma

storleksordning eller högre än den för grusmaterial. Vid lägre tryck än 400 kPa är materialets
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dränerande förmåga ännu bättre. Den horisontella permeabiliteten i ett dränerande lager är

sannolikt av samma storleksordning som den vertikala.

Gummiklipp uppvisar stor kompression vid belastning. Detta är något som skall beaktas när

nödvändig tjocklek hos ett dränerande lager skall bestämmas. Vid vertikaltryck på 200 kPa

minskar höjden på ett lager med gummiklipp med ungefär 30 %.

För gummiklipp som avses att användas i en konstruktion, exempelvis i en deponi, kan

stabilitetsproblem uppstå vid randzoner där sidotrycket är lågt från ett håll och vertikaltrycket

högt. Försiktighet bör iakttagas för detta. Med ett mothållande sidotryck, exempelvis skapat

genom att lägga på ett grovt friktionsmaterial som stöd, reduceras risken för

stabilitetsproblem. Vidare bör maximalt tillåten lutning på ett lager av gummiklipp minskas

något i jämförelse med lutningen vid användandet av jordmaterial som sand och grus,

beroende på den lägre friktionsvinkeln. Se också slutsatser och rekommendationer avseende

tekniska egenskaper vid användande av gummiklipp som lättfyllnadsmaterial, underavsnitt

6.1.2.

6.2.3  Miljögeoteknisk bedömning

Sammantaget gäller att materialet, med avseende på undersökta egenskaper, bedöms ha goda

förutsättningar att kunna nyttjas som ett dräneringsmaterial exempelvis i botten på en

askdeponi.

6.3  Kvalitetsaspekter

Vid tillverkning och användning är det viktigt att beakta kvalitetsaspekter avseende det

material som nyttjas. I detta fall kan t ex effekter som damning, utstickande korda med mera

påverka materialets kvalitet och därmed det resultat som erhålls vid fullskaleobjekt. I USA

finns t ex utarbetade riktlinjer avseende materialets renhet och dess snittytor.
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