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1. Inledning och historik

Gammal asfaltbeläggning är förhållandevis enkel att återvinna. Det går lätt att

gräva eller fräsa bort asfalt från vägen, den kan krossas och malas utan problem

och den kan återanvändas på olika sätt, kallt eller varmt, i verk eller på vägen. Det

finns ett stort antal etablerade tekniker för återvinning av asfalt och intresset ökar

på grund av de miljömässiga, tekniska och ekonomiska fördelar som tekniken

erbjuder och inte minst av att tillgången på fräs- och uppgrävda massor har ökat på

senare ar.

Alla typer av asfaltåtervinning innebär att resurser sparas och att deponerings-

behovet minskar. Tekniken har många miljöfördelar och uppfyller på ett bra sätt

samhällets krav på resurshushållning och kretsloppsanpassning. Asfaltåtervinning
ligger även i linje med Vägverkets krav på miljö- och kretsloppsanpassat

Vägunderhåll. Av de olika återvinningsteknikema är det framför allt kall

återvinning som kan sägas vara mest miljöanpassad eftersom materialet inte

behöver värmas upp. En relevant och rättvis miljökonsekvensbeskrivning måste

också ta hänsyn till beläggningens prestanda och livstid. Miljöanpassade

beläggningar med mycket kort livslängd kan inte anses uppfylla kravet på sund

resurshushållning.

Kalla, halvvarma eller varma återvinningsmassor brukar användas till slit- eller

bärlager på låg-, medel- eller högtrañkerade vägar. Varma återvinningsmassor

används huvudsakligen till slit/bärlager på det medel- till högtrañkerade vägnätet

medan kalla och halvvarma återvinningsmassor används till slit/bärlager på det

låg- till medeltrañkerade vägnätet (ÄDTt <3000 fordon). Varm återvinning

innebär till större delen att asfaltens ursprungliga egenskaper återskapas medan

halvvarm och kall återvinning kan medföra att materialets egenskaper får en

annan, ny karaktär, dock starkt beroende på vilken beläggningstyp som återvinns

och typen av nytt bindemedel.

Intresset för återvinning av asfalt tog fart efter oljekrisen i mitten av 1970-talet då

bitumenprisema sköt i höjden. Kretsloppstänkande och medvetenhet om miljön

har även börjat slå igenom i vägbranschen vilket tillsammans med bl a dyrare

deponeringsavgifter och bra tillgång på gammal asfalt ytterligare ökat intresset för

asfaltåtervinning. De återvinningsmål som diskuteras idag lutar mot att i framtiden

helst 100 % av asfaltbeläggningarna skall återvinnas. Asfaltåtervinningen har

annars gamla traditioner och redan i seklets början testades tekniken i USA. I

Sverige finns det erfarenheter från 1950-talet när återvinning av oljegrus

introducerades.

Det är viktigtatt påpeka att det finns skillnader mellan asfaltåtervinning och annan

asfaltteknik och att tekniken ännu så länge inte är lika etablerad som nytillverkad

asfaltbeläggning. De ibland stora variationema i gamla asfaltmassor, speciellt när

olika material blandas ihop i upplag, ger tekniken en speciell karaktär. Ibland

upplevs återvinningsmassoma som nyckfulla och chansartade, framför allt vid

utläggningen och att prestandan på färdig beläggning kan bli ojämn utan att man

vet varför. Det som kan sägas vara unikt och annorlunda för asfaltåtervinning är

följ ande:



variationen i gamla asfaltmassor

samspelet mellan det nya och gamla bindemedlet och innehåll av vatten

varierande och ibland chansartat resultat

att det saknas anvisningar och provningsmetoder för tekniken

att bindemedel och stenmaterial inte är lika väldefinierat som vid nytillverkning

att tekniken är resurssnål, nära och miljöanpassad

För närvarande pågår FoU-verksamheter som berör återvinning inom hela

asfaltbranschen. På VTI har aktiviteterna inriktas mot kall återvinning och särskilt

mot utveckling av provningsmetoder, ett viktigt och eftersatt område inom

kallblandade beläggningar. Provningsmetodema omfattar karakterisering av

gammalt asfaltmaterial, mekaniska egenskaper och beständighet. Ett

proportioneringssystem för framtagandet av optimalt recept håller också på att

utvecklas. Många misslyckanden från vägen (flertalet) beror sannolikt på att

återvinningsmassoma haft fel receptur, antingen har för mycket eller lite

bindemedel blandats in i massan samtidigt som förutsättningarna ibland varit för

svåra, t ex dåligt väder eller nyckfulla massor. Relevansen i provningsmetodema

studeras genom provvägsförsök och kontrollsträckor. Teknikens begränsningar är

viktiga att kartlägga, vilket sker genom kontinuerlig uppföljning av provsträckor.

Exempel på teknikutvecklingen inom branschen är nya typer av emulsioner,

fräsar, krossar och kvarnar för krossning av gammal asfalt, modifierade, flexibla

asfaltverk med förñnad blandningsutrustning och miljövänligare maskiner.

Återvinning av asfalt kan också benämnas återanvändning, genbruk eller

recycling.



2. Olika tekniker för återvinning av asfaltbeläggning

Återvinning av asfaltbeläggning kan'i huvudsak ske genom tre olika sätt:

1. Varm återvinning. Uppvärmning och blandning vid temperatur > 100°C

2. Halvvarm återvinning. Uppvärmning och blandning vid temperatur SO-IOOOC

3. Kall återvinning. Materialet värms inte upp utan har samma temperatur som

omgivningen

Följ ande metoder förekommer inom asfaltåtervinning:

Kall - halvvarm återvinning i verk

Kall - halvvarm remixing på vägen

Asfaltgranulat på grusvägar

Djupstabilisering - infräsning i vägen

Varm återvinning i verk

Varm remixing, repaving och heating på vägen.
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Gamla asfaltmassor eller återvinningsmassor kan användas till följande ändamål:

Nytt slitlager

Nytt bärlager

Inblandning i varma massor

Inblandning i obundna lager (med eller utan bindemedel)

Dammbindande lager på grusväg

Fyllnadsmassoro
w
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Etablerade metoder finns för kall - halvvarm återvinning i verk och för varm

remixing på vägen. Djupstabilisering och kallremixing på vägen förekommer mer

sporadiskt men intresset har ökat det senaste året. Nyare utrustningar har givit

denna teknik ett kliv framåt i utvecklingen. Varm återvinning av gammal asfalt i
verk är vanligt förekommande utomlands men förutsätter att asfaltröken tillvaratas

eller minimeras, t ex genom att granulatet värms separat (dubbeltrumma), vilket

kräver ombyggnader av de flesta svenska asfaltverk. Intresset för denna teknik har

ökat på senare tid, bl a beroende på att högkvalitativa skelett-massor i framtiden
behöver återanvändas på ett kvalificerat sätt.



3. Asfaltåtervinning - konsekvenser för miljön
All typ av asfaltåtervinning innebär att resurser sparas och att deponeringsbehovet

minskar. Tekniken har många miljöfördelar och kan på ett bra sätt sägas motsvara

samhällets krav på resurshushållning och kretsloppsanpassning. Asfaltåtervinning

ligger i linje med Vägverkets och kommunernas krav på miljöanpassad vägteknik.

Av de olika återvinningsteknikema är det framför allt kall återvinning som är mest

miljöanpassad eftersom stenmaterialet inte behöver värmas upp. Kall återvinning
kan sägas ha följande positiva och negativa effekter:

Fördelar:

På vägen

0 förbättrad arbetsmiljö, ingen asfaltrök

0 går att trafikera omedelbart efter packning

Vid tillverkningen

0 inga rökgaser vid asfaltverket

0 inget stenmaterialdamm

0 mindre energiåtgång pga att stenmaterialet inte behöver värmas upp

0 mindre transportbehov av massa och stenmaterial, tekniken är rörlig och nära

För samhället

0 resurshushållning

0 minskat deponeringsbehov av gamla massor

0 minskat oljebehov

Nackdelar:

0 bitumenemulsioner är kemikaliekrävande, bl a innehåller de aminer

0 ibland obehaglig lukt

0 tillfällig deponering av återvinningsmassor, eventuella risken för urlakning bör

undersökas

0 ej samma jämna kvalitet som nytillverkad massa

Halvvarm och varm återvinning skiljer sig från kall återvinning främst genom att
materialet värms upp men också utrustningar och typen av bindemedel kan vara

annorlunda. Genom uppvärmningen av granulatet blir miljövinstema mindre än

vid kall återvinning. Samtidigt kan kvaliteten och prestandan hos beläggningen bli

jämförbar med nytillverkad massa. Inblandning i verk ökar också möjligheterna

till en jämnare kvalitet jämfört med inblandning på vägen. Direkta jämförelser i

kvalitet kan vara vanskliga att göra mellan olika typer av metoder/massor, främst

kanske mellan kall, halvvarm eller varm återvinning eftersom de används till olika

ändamål och därför kräver olika egenskaper. En annan nackdel med varm

återvinning på vägen är att emissionema, främst avseende polyaromatiska

kolväten (PAH), kan vara stora och betydligt större än för nytillverkad

varmblandad massa. Innehåller asfalten tjärprodukter skall den inte återvinnas

genom uppvärmning.



Miljömedvetandet inom vägteknikområdet medför att intresset för återvinnings-

tekniken kommer att öka i framtiden. Ett sätt att underlätta för tekniken är att

inom varje region och kommun stället i ordning återvinningsterminaler för gamla

asfaltmassor som måste deponeras tillfälligt. De bör placeras med hänsyn till

mark- och grundvattenförhållanden och även vara strategiskt belägna för

användaren (närhet viktig). De gamla asfaltmassorna bör skiljas (lagras) efter

ursprung eller kvalitet. Fasta återvinningsdeponier förenklar även kontrollen av

eventuella utsläpp. Ingenting hittills visar dock att urlakning från asfaltdeponier är

ett problem. Vidare är det viktigt att miljöklassiñcera bitumenemulsioner och

detta arbete pågår. I övrigt uppvisar kall återvinning av asfalt många stora
miljövinster, speciellt i jämförelse med varmblandad och nytillverkad asfalt.

Tekniken svarar i hög grad upp mot samhällets krav på resurshushållning. Även i
ett internationellt perspektiv har intresset för återvinning av bituminösa produkter

ökat markant på senare år, främst pga att det i flera länder är mycket dyrt att

deponera gammal asfalt på soptipparna.

En relevant och rättvis miljökonsekvensbeskrivning av olika beläggningstyper

måste också ta hänsyn till deras funktion, prestanda och livslängd. Miljöanpassade

beläggningar med mycket kort livstid kan inte anses uppfylla kravet på sund

resurshushållning. I princip bör kraven vid återvinning motsvara de krav vi idag

ställer på andra typer av beläggningar även om de inte behöver se exakt likadana

ut. Det är också viktigt att återvinningsperspektivet beaktas när nya typer av

beläggningar och åtgärder utvecklas, t ex polymermodiñeringar, arrneringar med

stålnät och dylikt.



4. Val av återvinningsmetod

Att välja rätt återvinningsmetod kan vara svårt. I Sverige finns ett mycket stort

antal olika typer av nytillverkade asfaltbeläggningar (säkert 70-80 st), allt från

kallblandad asfalt med mjukt bindemedel till varmblandad asfalt innehållande hårt

bindemedel. Det är inte heller ovanligt att en äldre vägkonstruktion innehåller ett

flertal olika lager med alla möjliga sorter av asfalt. Följande parametrar kan ligga
till grund för val av metod (ur teknisk synpunkt):

besiktning av vägen - spårbildning, typ av skador

provtagning och laboratorieprovning

typ av asfaltlager och lagertjocklekar

åtgärdens tidpunkt på året

vägens läge, närhet till asfaltverk, materialtillgång

tillgång på asfaltgranulat

trafikmängd, andel tunga fordon

vägbredd

I princip väljs kall/halvvarm återvinning till låg och medeltrafikerade vägar medan

varm återvinning kommer till sin fördel på mer högtrañkerade vägar. Valet av nytt

bindemedel, behov av ny massa eller stenmaterial och arbetsrecept görs utifrån

materialens beskaffenhet, vägens läge och trafik samt av i vilket lager materialet

skall användas. I princip används mjukare bindemedel ju längre norrut man

kommer i Sverige och bindemedelshalten skall vara lägre i bär- än slitlager.

Receptet bör grundas på resultat från proportionering (behandlas i senare avsnitt)

men det är också viktigt att massan får acceptabla blandnings- ,utläggnings-, och

packningsegenskaper, dvs att massan har en lämplig konsistens.

I följande stycken ges exempel på typer av bindemedel som kan användas vid

asfaltåtervinning. Syftet med det nya bindemedlet kan vara att återskapa mässans

(det gamla bindemedlets) ursprungliga egenskaper eller att fräscha upp det

gamla bindemedlet. Inblandning av ett nytt bindemedel innebär också att

materialets egenskaper (hållbarhet) förbättras, t ex avseende beständighet och

kohesion (vidhäftning).

Kall återvinning

Vid kall återvinning i verk har huvudsakligen emulsioner baserade på

mjukbitumen, typ BE65M/2200, använts. De anses ge massan en bra konsistens

vid utläggning. I några fall har två olika emulsioner inblandats, en emulsion

(snabbt brytande) med ett hårdare bindemedel (B180) har blandats till de grövre

sorteringarna och en emulsion med ett mjukare bindemedel (visk. 2000,

medelsnabbt brytande) har blandats till finfraktionen. Tillsats av föryngringsmedel

(mjukgörare, rejuvinatorer) har också testats men inte slagit igenom i någon större

utsträckning på grund av att effekten varit ringa (otydlig). Bitumenemulsion
innehåller vidhäftningsmedel och den typen av emulsioner som normalt används

till återvinning innehåller inte lösningsmedel.



Vid kall remixing på vägen eller djupfräsning av beläggning har emulsioner

baserade på bitumen typ B18O - B37O eller skummad bitumen på bitumen typ

8370 kommit till användning. Mjukare bitumen (t ex visk. ca 10.000) kan Också

förekomma. Om stenmaterialet är av sämre mineralogisk beskaffenhet eller

finmaterialhalten hög kan en mindre mängd cement inblandas för att eventuellt

förbättra massans och den färdiga beläggningens egenskaper.

Halvvarm återvinning 7

Vid halvvarm återvinning i verk har mjukbitumen eller emulsioner baserade på

mjukbitumen kommit till användning. Det är viktigt att inte alltför mjukt bitumen

väljs om det förekommer mycket tung trafik eller om massan skall användas på

utsatta platser.

Varm återvinning

Normalt används hårdare bitumen vid varm återvinning jämfört med kall och

halvvarm. Det handlar också om en annan kategori av vägar (högtrañkerade) som

metoden i första hand avser. Bitumen med penetrationen B85 - B37O förekommer.

Valet görs efter det gamla bindemedlets egenskaper. Föryngringsmedel har testats

med effekten har varit tveksam.
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5. Kall och halvvarm återvinning

Det har utvecklats en rad olika, i flera fall typiskt svenska metoder för kall eller

halvvarm återvinning av asfaltmaterial. I figur 1 ges en schematisk bild över hur

asfaltbeläggningar kan återvinnas kallt eller halvvarmt. Vi kan urskilja enklare och

mer förädlande processer.

Enklare processer:

0 inget nytt bindemedel

0 bär- och slitlager på grusvägar

0 fyllnadsmassor eller infräsning i vägen

Förädlande processer:

0 inblandning av nytt bindemedel

0 bär- och slitlager på belagda vägar

0 blandning i verk eller på vägen

Det kanske vanligaste och enklaste sättet att återvinna gammal asfalt har varit att

lägga ut (eller deponera) fräsmassorna som en enkel och billig förstärkning och

beläggning på grusvägar. Metoden kräver ingen mellanlagring av fräsmassoma

och materialet behöver inte processas eftersom det läggs ut som det Den här

typen av återvinningsmassor brukar endast, för att underlätta packningen, vattnas

vid utläggningen. Efter en tid förseglas ibland ytan. Omfattningen och

erfarenheterna från denna teknik är dock ringa känd. Sannolikt erhålls ett mycket
varierande resultat, bl a beroende på de variationer som finns i gamla

asfaltmassor. Metoden bedöms som intressant vid vissa tillämpningar, exempelvis

för grusvägar med tjälskador (ojämna lyftningar) eftersom asfaltgranulat har bra

flexibilitet och återläkningsförmåga.

Infräsning av gammal beläggning i underliggande obundna lager, sk djupfräsning,

förekommer men metoden bör användas med försiktighet eftersom granulatkom

kan vara instabila och ömtåliga i jämförelse med naturmaterial. Om halten

granulat är stort i det frästa lagret riskerar materialet att bli deformationsbenäget

med spår- och sprickbildning som följd. Bärigheten kan dock öka med tiden.

Fräsmassor kan också vara svåra att packa pga granulatets fjädrande egenskaper.

Den typen av åtgärder bör kombineras med inblandning av ett nytt bindemedel typ

emulsion eller cement och då handlar det om stabilisering/modiñering av obundna

bärlager (förbättringsmetod), en teknik som har stor utbredning i många länder. På

1980-talet gjordes en hel del försök i Sverige.
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Ett mer förädlat och resurshushållande sätt att återvinna gamla asfaltmassor är att

försöka återskapa en del av asfalten's .ursprungliga egenskaper genom inblandning

av ett nytt bindemedel och ibland nytt stenmaterial. Vanligtvis används bitumen-

emulsioner men även skummad bitumen, rejuvinatorer (föryngringsmedel, vanligt

utomlands) eller kombinationen emulsion och en mindre mängd cement, kalk eller

slaggbindemedel kan också vara tänkbara bindemedel för Ökad styvhet om så

bedöms nödvändigt. Vid halvarm återvinning uppvärms materialet med

vattenånga till ca 60-70°C. Uppvärmningen medför att massan blir mer lättpackad

och att hålrumshalten i beläggningen till en början blir lägre än vid kall

återvinning. Metoden kan t ex komma till sin fördel på hösten. Bindemedel som

brukar användas är mjukbitumen och bitumenemulsion. I övrigt är utrustningarna

densamma för kall och halvvarm återvinning.

På senare år har det i Sverige utvecklats en rad olika varianter av de mer förädlade

teknikerna. Utmärkande för dessa mer förädlande processer är följande:

tillsats av nytt bindemedel

ingen eller ibland måttlig uppvärmning av materialet

emulsioner mestadels baserade på mjukbitumen

asfaltgranulatet krossas, mals och sorteras

blandning i verk eller på vägen (in-situ)

sats- eller kontinuerlig blandning i verk

förfinad blandningsteknik, flera steg

vatten tillsätts för att förbättra massans konsistens (bearbetbarhet)

ibland nytt stenmaterial

utläggning med konventionella asfaltläggare

packning med slätvalsvält, ibland även gummihjulsvält

bär- och slitlager på låg- till medeltrafikerade vägar

Blandningsprocessen har på senare år förñnats, bl a genom flerstegsinblandning

av bindemedel, vatten och material. Även provberedningen av asfaltgranulaten har

utvecklats, malning, krossning, sortering mm förekommer. Denna utveckling bör

medföra att möjligheterna för återvinningsmassoma har ökat, bland annat blir

slutprodukten mer väldefinierad och homogen än tidigare. Inom bindemedelssidan

pågår också en utveckling av mer anpassade, flexibla emulsioner (sk skräddar-

sydda emulsioner).

Konventionella asfaltläggare kan ha svårt att lägga ut halvvarma eller kall-

blandade massor på ett helt acceptabelt sätt. Trögheten hos massan leder till att

skriden i asfaltläggaren fördelar ut massan ojämnt (läggaren lyfts upp) med följd

att vägytan blir något ojämn. Prov- och kontrollsträckoma har givit [RI-värden

(medelvärden av 20 mzs sträckor över hela sträckan) på mellan 1,5 - 2,3 mm/m,

dvs i närheten av VÄG 94:s gränsvärden för ojämnheter på lågtrañkerade vägar.

Problemet kan lösas genom bättre läggare (utveckling pågår) och/eller genom

smidigare massor. Det är därvidlag viktigt att återvinningsmassan innehåller

tillräcklig mängd vatten såatt optimala blandnings-, läggnings- och packnings-

egenskaper erhålls. Erfarenheterna visar att både torra och feta massor kan vara

svåra att lägga ut och packa på ett tillfredsställande vis.
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Vid packningen av återvinningsmassor brukar sk tandemvältar, en kombinerad

stålvals och gummihjulsvält, användas. Stålvalsen ger packning på djupet medan

gummihjulen knådar till ytan, det senare speciellt viktigt för slitlager.

Efterpackningen från trafiken ger också ett viktigt tillskott till packningen och den

här typen av återvinningsbeläggningar brukar i det avseendet förbättras med tiden,

bl a blir ytan hårdare och tätare. Ibland används endast stålvalsvältar.

Fräsgranulat - uppgrävda massor

Planfräsning har blivit en allt vanligare åtgärd i samband med beläggnings-

underhåll, bl a för att ta bort instabila lager i beläggningen eller för att återställa

vägens tvärfall. Fräsgranulatets sammansättning påverkas i hög grad av en rad

faktorer:

utgångsmaterialet
beläggningstjockleken

om vägen har krackeleringar (sprickor)

fräshastighet

fräsdj up

typ av fräständer och tandtäthet

temperaturen

För att förenkla och optimera återvinningen av fräs- och uppgrävda massor är det

viktigt att de skiljs åt efter ursprung vid deponeringen i mellanupplaget.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket (FAS Asfaltdag 1995) uppskattades

tillgången på fräs- och uppgrävda massor 1994 till ca 700.000 ton, varav 70%

(490.000 ton) kom till återanvändning. Totala andelen återvinningsbeläggningar är

dock betydligt större om också Övriga tekniker tas med, exempelvis remixing och

stabilisering. I Sverige nytillverkas ca 8 miljoner ton asfalt varje år (1990).

Asfaltgranulat är krossad eller mald gammal asfalt. Partiklarna består av

stenmaterial med varierande kornstorlek och bindemedel. Enbart asfaltgranulat

(utan inblandning av bindemedel) kan vara svårt att packa pga fjädrande

egenskaper. Granulatkom kan inte jämställas med stenmaterial utan de är mer

sönderfalls- och deformationsbenägna. Det innebär att granulathalten inte bör vara

för hög vid infräsning av beläggning i obundna lager. Gränsvärden finns bl a i

Holland och Tyskland. Den här typen av material brukar dock förbättras med

tiden, bl a genom trañkens efterpackning och en viss sammanläkning av bitumen i

granulatet.

Gammal asfalt går normalt bra att krossa, mala och sikta men vid varm väderlek

kan granulatet bli klibbigt och klumpa ihop sig. I upplaget kan också materialet

med tiden hårdna men det brukar vara relativt enkelt att slå sönder klumparna med

t ex lastmaskiner och liknande. Ibland kan omsortering bli nödvändigt.

Asfaltgranulatet bör krossas och åtminstone de grövre klumparna siktas bort innan

det återanvänds.
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Bild2 Asfaltverk, typ Kalottikone MX-
eller halvvarma asfaltmassor.

30, för satsvis blandning av kalla
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Bild 3 Asfaltverk, ett ombyggt oljegrusverk, för kontinuerlig blandning av

kalla massor.

 

Bild 4 Asfaltverk för kontinuerlig blandning av kalla massor.
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Bild 5 Asfaltverkför kontinuerlig blandning av kalla massor.

 

Bild 6 Utläggning av återvinningsmassor som bärlager, AGÅ.
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Bild 7 Utläggning och packning av återvinningsmassor som slitlager, AGÄ.

 

Bild 8 Nylagd återvinningsbeläggning (kall återvinning).
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Äldre erfarenheter av kall återvinning - provvägar

Återvinningstekniken inom kallsidanÄutvecklades från början för oljegrus där den

med framgång använts under lång tid. De första försöken gjordes redan under

1950-talet. En flertal beläggningar i nordligaste Sverige (Norrbotten och

Lappland) utgörs av återvunnet oljegrus eller mjukgjord asfaltbetong. Numera har

vägoljan ersatts med mera miljövänliga bindemedel, såsom mjukbitumen och

bitumenemulsion. Oljegrus kan antingen återvinnas på vägen eller i ett

blandningsverk och återvunnet oljegrus används huvudsakligen till slitlager,

ibland även till bärlager.

Kall återvinning av asfaltbetong är en förhållandevis ny teknik i Sverige varför

antalet dokumenterade försök är litet. I samband med oljekrisema under 1970-talet

ökade intresset för den kalla asfalttekniken, bl a kom emulsionstekniken igång.

Det dröjde dock tills i mitten av 1980-talet innan de första dokumenterade

försöken med kall återvinning av varmblandade massor startades upp. VTI har

sedan dess medverkat vid följande vägförsök:

0 väg 184, Skara - Lidköping, återvinningsmassor som bärlager på vägrenarna,

kall återvinning, 1984

0 väg 701, Dalsjöfors, Västergötland, återvinningsmassor som slitlager, kall -

halvvarm återvinning, 1989

0 väg 500, Vårdinge, Södermanland, återvinningsmassor som slitlager, kall

återvinning, 1990

0 väg 615, Landvetter, Västergötland, återvinningsmassor som slitlager, kall

återvinning, 1991

0 väg 63, Saxån, Värmland, återvinningsmassor som slitlager och bärlager, kall

återvinning, 1992

Provvägarna finns redovisade i en rad VTI publikationer, se litteraturlistan.

N1a kontrollsträckor

För att skaffa kunskaper om den senaste utvecklingen inom den kalla

återvinningstekniken har ett antal vägar följts upp på senare år. Följande objekt
ingår:

Väg 0694, Nordmaneröd - Holmen, Bohuslän

Väg 0503, Hällesåker, Halland (Göteborgs län)

Väg N714, Vessigebro - Ätrafors, Halland
Väg N530, Såghuset - Skönhult, Halland

Väg E902, Norrköping - Arkösund (Jonsberg), Östergötland

Väg U243, Viker - Älvlången, VästmanlandQ
V
P
W
N
?

I samtliga fall handlar det om återvinningsmassor som slitlager och i ett fall som

både slitlager och bärlager.
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Erfarenheter och resultat från grovvägar och kontrollsträckor

VTIs uppföljningar av provvägar och kontrollsträckor, sammantaget drygt tio

objekt sedan mitten av 1980-talet, ger mycket varierande resultat, allt från lyckade

till misslyckade försök. I allmänhet erhåller återvinningsbeläggningar ungefär

motsvarande material- och vägyteegenskaper som andra typer av nytillverkade

kallblandade beläggningar (alternativet till kall återvinning är oftast andra typer av

kallblandade beläggningar) De bästa sträckorna i VTIs uppföljningar är i många

avseenden jämförbara med konventionell varmblandad asfalt med undantag för

jämnheten i längsled, IRI-värdet, som överlag är sämre. Recepturen, och framför

allt bindemedelsinnehållet, har en mycket avgörande betydelse för återvunna

beläggningars egenskaper och bör därför tas fram genom laboratorieprovningar,

helst baserade på provning av mekaniska egenskaper (sk funktionell

proportionering). Tidiga Vägskador har huvudsakligen orsakats av för hög

(plastiska deformationer) eller för låg (beständighetsskador) inblandning av nytt

bindemedel. Innehåller granulat redan från början hög halt bitumen ökar också

risken för deformationer. Typen av bindemedel kan också ha en stor betydelse för

resultatet, hittills har mestadels emulsioner baserade på mjukbitumen kommit till

användning.

Uppföljningarna visar att om det förekommer mycket tung trafik eller om

trañkvolymen är förhållandevis hög bör återvinningsmassor användas med

försiktighet och endast efter särskild utredning. Kalla återvinningsmassor bör först

och främst användas som underhållsbeläggning för det lågtrañkerade vägnätet
(mindre än 1500 fordon per dygn). Om recepturen och utförandet av beläggningen

är optimalt kan även mer högtrafikerade vägar komma i fråga (upp till 3000

fordon per dygn).
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6. Varm återvinning

Varm återvinning kan delas upp i två metoder:

0 varm återvinning i verk

0 varm återvinning på vägen, remixing, repaving, heating

Varm återvinning i verk

Varm återvinning i verk förekommer inte i någon större skala i Sverige. En del

lyckade försök gjordes dock på 1980-talet och inom branschen har intresset för

tekniken vaknat till liv på senare tid, bl a beroende på en allmän anpassning till

kretsloppstänkandet men även av det faktum att högkvalitativa skelettmassor i

framtiden kan behöva återanvändas på ett kvalificerat sätt.

Metoden kräver att rökgasema från uppvärmningen av asfaltgranulatet renas och

för ett bra resultat att det finns tillgång till en extra torktrumma, en kostsam

investering för många entreprenörer. Metoden är dock etablerad utomlands, t ex i

Danmark. Processen innebär att gammal, helst uppvärmd asfalt inblandas i

nytillverkad massa. Inblandningshalter mellan 10-30 % rekommenderas för

tillverkning i satsblandningsverk och mellan 10-50 % vid tillverkning i

trumblandningsverk. Det finns även exempel på 100 % återvinning i

varmblandningsverk. En något enklare teknik är att blanda in den gamla asfalten

direkt i asfaltverkets blandare. Det kräver en viss överhettning av stenmaterialet

och att fukthalten i granulatet är mindre än 3 %.

VTIs verksamhet under 1980-talet visade att det var fullt möjligt att blanda in upp

till 25 % av ett relativt homogent kallfräst beläggningsmaterial utan att det

påverkade massornas sammansättning negativt. Asfaltmassomas egenskaper och

bitumenets homogenitet var också lika bra som referensmassan. Varmmassa med

inblandat asfaltgranulat gick att använda till både bär- och slitlager.

Under åren 1981-1985 producerades ca 150.000 ton varmblandade återvinnings-

massor i Sverige. Diskussionerna om skadligheten från sk blå rök (blue smoke) ,
benämningen på de rökgaser som ibland uppstod när gammal asfalt upphettades,

gjorde att Vägverket i slutet på 1980-talet tappade intresset för tekniken.

Innehåller asfalten tjärprodukter, vilket kan förekomma i mycket gamla
beläggningar, kan giftiga gaser uppkomma vid uppvärmning. Den typen av

asfaltbeläggningar får inte återvinnas varmt. Frågetecken finns också för

gummiasfaltbeläggningar av typ RUBIT .

Varm återvinning på vägen

Det finns flera etablerade metoder för varm återvinning på vägen. Det har då

handlat om vägar med slitlager av typen ABT och ABD. Mängden inblandat nytt

material har vid dessa metoder varierat mellan 15-40 %. Metoderna har använts på

ett flertal platser i Sverige med varierande resultat. Följande tre metoder finns:
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0 Heating

0 Repaving

0 Remixing

Heating är den enklaste värmebeläggningsmetoden eftersom den befintliga

beläggningsytan endast värms upp varefter ett nytt lager slitlager läggs på med

konventionell läggarutrustning. Fördelen med uppvärmningen är att det nya lagret

kan läggas tunnare i förhållande till dess maximala stenstorlek. Det är möjligt tack

vare att de grova stenarna i det nya slitlagret kan tryckas ned i det uppvärmda ,

mjuka underlaget. Förbindningen mellan det nya och gamla lagret blir också bättre

tack vare uppvärmningen.

Repaving är en mer omfattande värmebeläggningsmetod där den befintliga

beläggningen värms på samma sätt som vid Heating. Efter uppvärmningen rivs det

uppvärmda ytskiktet upp och fördelas jämt över beläggningsdraget varefter ett

lager med nytillverkad asfaltmassa läggs ut med hjälp av en läggarutrustning

längst bak på maskinen.

Vid den konventionella remixingmetoden uppvärms den befintliga beläggningen

varefter beläggningens ytskikt rivs upp och blandas med nytillverkad asfaltmassa

innan blandningen av gammal och ny massa läggs ut med en läggarutrustning. I en

nyare version av remixingförfarandet är det möjligt att tillsätta bitumen,

föryngringsmedel eller dylikt till den uppvärmda, upprivna, gamla beläggningen.

Denna blandas sedan i en blandare och fördelas jämnt över läggningsbredden.

Slutligen kan ett slitlager av 100 % nytillverkad asfaltmassa läggas ovanpå den

återvunna befintliga beläggningen.

Vid Remixing är det möjligt att påverka och förändra sammansättningen och

egenskaperna hos den asfaltmassa som är en blandning mellan gammal och ny

massa. En analys måste i så fall göras av den gamla beläggningens

sammansättning och egenskaper varefter den nytillverkade massan designas för att

ge önskad slutprodukt. Det är möjligt att påverka både gradering och

bitumenegenskaper men i praktiken är de möjligheterna förhållandevis begränsade

eftersom den nytillverkade massan i många fall endast utgör ca 10 % av den totala

massan som läggs ut.

För ett bra resultat krävs att den befintliga beläggningen som skall remian har

relativt homogen sammansättning, Risken är annars stor för att grova separationer,

spårdjupslagningar, spårytbehandling eller andra lappningar och lagningar slår
igenom i slutprodukten.

På senare år har en nyare typ av remixingutrustning använts (Pyropaver, bild 6)

som bl a tar hand om rökgaserna genom förbränning. Emissionerna av främst

polyaromatiska kolväten har på så sätt minskat. Vid Pyropavern värms och rivs

två lager av den befintliga beläggningen upp vilket ökar möjligheterna för att

förändra massans sammansättning och bindemedelshalt.
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Bild 9b Dubbla torktrummorför varm återvinning i verk.
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Bild 10a Exempel på repaving.

  
Bild 10b Exempel på repaving.
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Bild 11 Remixing av slitlagerbeläggning med hjälp av Pyropaver.
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7. Förprovning på laboratoriet

VTIs uppföljningar av provvägar med återvinningsbeläggningar har visat att ett

optimalt recept, framtaget genom analyser på laboratoriet, är en mycket viktig

förutsätttning för ett bra resultat på vägen. Risken är annars stor att tidiga skador

uppträder och att åtgärden får en mycket kort livslängd. Arbetsreceptet bör således

grundas på laboratorieprovningar av både det gamla asfaltmaterialet och den nya

återvinningsmassan som kan vara en blandning mellan gammal asfalt och nytt

bindemedel, stenmaterial, massa eller andra tillsatser och den nya massan kan

också innehålla vatten i varierande grad.

Provtagning

Vid undersökningar på laboratoriet är det mycket viktigt att proven är någorlunda

representativa för det aktuella provningsobjektet. Med avseende på den stora

variationen i gamla massor kan det vara nödvändigt att ta fler prov än brukligt.
Det finns statistiska metoder för detta ändamål, t ex enligt amerikansk standard
ASTM E122, där antalet prov bygger på uppskattad standardavvikelse och det fel
som man med en viss sannolikhet (t ex 95 %) inte vill överskrida. Skall
bindemedelshalten och komkurvan bestämmas rekommenderas 9 borrkärnor (12

kg) per 1500 ton asfalt. Det är också viktigt var man tar provet, slumpmässig
teknik rekommenderas. Först bör vägen eller upplaget delas upp i sektioner efter
beläggningstyper, lageruppbyggnad eller ursprung. Ibland kan det vara nödvändigt
att blanda ihop materialet innan provtagningen sker (upplag).

Karakterisering av gammal asfalt

Gammal asfalt bör i ett första steg karakteriseras genom analys av borrkärnor,

asfaltgranulat eller asfaltstycken. Undersökningens syfte och innehåll framgår

nedan:

Underlag för val av:

0 åtgärd

typ av bindemedel

inblandning av nytt stenmaterial

Vätskeinnehåll, viktigt för massans konsistens

recept vid proportionering

Parametrar som bör undersökas:

0 bindemedelshalt och kornkurva på extraherat material

0 granulatkurva (tvättsiktning)

0 stenmaterialet, typ av sten, komform, kulkvarnsvärde på extraherat material

0 återvinning av gammalt bindemedel,

penetration, viskositet, mjukpunkt

0 packningskurva - optimalt vätskeinnehåll (bitumen + vatten)

Undersökningar av gammal asfalt visar ofta att bindemedlet med åren markant

hårdnat och ibland även tappat sin elasticitet. Försprödningen av bitumenet

medför att beläggningen spricker upp eller i värsta fall faller sönder. Planfräsning
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av beläggningar kan medföra att obundet material blandas in i granulatet och på så

sätt kan asfaltens komkurvan komma att förändras. Den gamla asfaltens

kornkurva kan också ha förändrats genom den nedslitning trafiken åstadkommer

på vägen eller vid hanteringen av gammal asfalt, t ex fräsning, krossning,

sortering.

Proportionering

Proportionering syftar till att ta fram ett lämpligt recept (optimering av

egenskaper) för återvinningsmassan. Följande parametrar bör ingå i

undersökningen:

0 erforderlig mängd och typ av nytt bindemedel, föryngringsmedel, massa eller

andra tillsatser

0 behov av nytt stenmaterial, i så fall gradering och egenskaper

0 ingår vatten i materialet - optimalt vatteninnehåll för bra blandnings- och
packningsegenskaper

Proportionering av återvinningsmassor kan i princip göras efter följande steg:

0 Receptet tas i steg 1 fram genom analys av den gamla beläggningens

sammansättning och egenskaper varefter erforderlig mängd av nytt bindemedel,

tillsatser, stenmaterial eller massa beräknas utifrån materialparametrarna. Den

typen av proportionering kräver att det finns riktvärden för de olika

materialparametrarna, t ex i fråga om bindemedelshalt, komkurva, stenmaterial,

hålrumshalt och bindemedlets egenskaper. Typen och kraven på de nya

materialen som avses att blandas in i den gamla asfalten måste också beskrivas.

Förfarandet påminner om kraven i VÄG 94 och bygger på erfarenheter

(empiriskt system).

0 I steg 2 testas massans funktion dessutom genom relativa, jämförande tester av

mekaniska egenskaper och beständighet. Testerna görs på laboratorie-

tillverkade provkroppar med varierande sammansättning (kanske fyra olika

recept). Valet av arbetsrecept görs sedan efter fastställda kriterier på t ex

hållfasthet, beständighet och hålrumshalt. För att kunna ställa relevanta krav
krävs det att metoderna är validerade (stämmer överens) med erfarenheterna

från vägen.

Arbetsreceptet måste också förutom materialets egenskaper också ta hänsyn till att
återvinningsmassan får en lämplig konsistens så att den går att hantera vid

tillverkning, transport, utläggning och packning. Erfarenheter visar att en viss

korrigering av arbetsreceptet kan bli nödvändig under arbetets gång, speciellt om

förutsättningarna på vägen förändras.

Det är viktigt att påpeka att det idag saknas normerade metoder för

proportionering av återvinningsmassa. Utveckling pågår dock på flera håll, t ex på

VTI för kall återvinning och på KTH för varm återvinning.
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I följande avsnitt ges en kort sammanställning över hur kalla eller halvvarma

återvinningsmassor kan proportioneras och testas med avseende på mekaniska

egenskaper och beständighet. I princip kan alla typer av återvinningsmassor

proportioneras på liknande sätt men valet av provningsmetoder och kriterier

påverkas, bl a av typen av återvinningsteknik och bindemedel och var i vägen

massan skall användas samt av trañkförhållandena på den aktuella vägen.

Provning av mekaniska egenskaper - funktionell proportionering

Det är förhållandevis komplicerat men möjligt att testa mekaniska egenskaper hos

halvvarm/kallblandad återvinningsmassa. Det är dock många parametrar kopplade

till provprepareringen som kan inverka på resultatet och som måste beaktas och

styras upp vid provningen, exempelvis blandningsförfarande, packningsmetod,

lagringstid, val av provningsmetod, temperaturer vid konditionering och provning

mm. I figur 2 ges en översikt över hur ett proportioneringsförfarande som bygger

på testning av mekaniska egenskaper och beständighet kan se ut. De påkänningar

som hittills visat sig kritiska i ett tidigt skede är stabiliteten och beständigheten.

Den allt mer förñnade blandningstekniken, tvåstegsblandning, kan vara svår att

efterlikna vid labprovning. I figurerna 3 - 8 ges exempel på resultat från

funktionellt inriktad proportionering.

Det är av fundamental betydelse att undersökningen innehåller tester på

provkroppar som både härdat en tid vid ideala förhållanden (torrlagrade prov) och

som sedan vattenmättats (sämsta tillståndet). Enbart testning av torrlagrade prov

skulle ge ett missvisande och skönmålande resultat. Kalla asfaltmassor kommer

att innehålla vatten ,i varierande grad, under hela sin livstid. Det är dock viktigt att

materialet ges möjlighet att härda ordentligt innan provningen, vilket sker vid

lagring vid förhöjd temperatur (7 dygn, 40°C).

Som ett alternativ till funktionellt inriktad proportionering kan erforderlig mängd
nytt bindemedel tas fram genom analys av den gamla asfaltens sammansättning

och det gamla bindemedlets egenskaper. Den typen av proportionering används

ibland utomlands. Halten nytt bindemedel brukar då korrigeras efter

bindemedelsinnehållet, komkurvan och det gamla bindemedlets viskositet och

penetration. Som utgångspunkt har man ett kalkylvärde för resp

materialparameter. Den typen av anvisningar (nomogram) förekommer utomlands

för både kall och varm återvinning.
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återvinningsmassor.
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Figur 6 Kall återvinning - proportionering. Stabilitet hos olika

blandningar. Torrlagring.
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Figur 7 Kall återvinning - proportionering. Vattenkänslighet

(vidhäfzningstal) hos olika blandningar.
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Figur 8 Kall återvinning - proportionering. Frys-töbeständighet

hos olika blandningar.
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