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VARM ÅTERANVÄNDNING AV ASFALT
VTI-försök under åren 1982-1986

av Lars-Göran Wågberg
Statens Väg- _och Trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Det stigande priset på bitumenprodukter, från år 1973 och fram till

1984/85, medförde att intresset för återanvändning av bituminöst

beläggningsmaterial ökade. Nya tekniker och maskinella utrustningar

har utvecklats som ur kostnads- och kvalitetssynpunkt under vissa

förutsättningar kan konkurrera med konventionella metoder för

underhåll av bituminösa beläggningar.

Det återvunna beläggningsmaterialet utgörs i regel av:

- beläggningsstycken som grävts upp i samband med gatu-

arbeten och dylikt

o massor från kallfräsning

Hitintills har produktionen av varmblandade asfaltmassor med åter-

användningsteknik dock varit relativt måttlig i Sverige. Totalt har

under perioden 1981-1985 ca 150.000 ton tillverkats.

Tillverkningen har i huvudsak skett i två typer av asfaltverk:

- Modifierade satsblandningsverk

o Trumblandningsverk med förblandning liknande

Staublos-metoden

Inblandningsprocenten av gammalt beläggningsmaterial vid tillverk-

ning i satsblandningsverk varierar beroende på om slutprodukten är

asfaltbetong (slitlager) eller asfaltgrus (bärlager). Vid tillverkning av

asfaltbetong har inblandningen varit 20-30 %.
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Huvudparten, ca 100.000 ton, av de totalt ca 150.000 ton som

producerats med varm återanvändning'steknik har tillverkats i SIAB's

trumblandningsverk. I detta verk har inblandningen av återvunnet

beläggningsmaterial legat så högt som 70-100 %.

Två tämligen omfattande fullskaliga försök har gjorts med varm

återanvändning i satsblandningsverk. Försöken gjordes i Hallsberg

(Örebro län) 1981 och 1983. Båda försöken gjordes av JCC på

uppdrag av Svenska Byggnadsentreprenörföreningen (f d Byggnads-

entreprenörerna). Vid det första försöket provades inblandning av 15

respektive 30 % fräsmassor. Dessutom utfördes en referensbeläggning

tillverkad med 100 % nytt material.

Vid de försök om genomfördes 1983 var utrustningen, tekniken, de

ingående materialen och den avsedda slutprodukten i princip desam-

ma som i försöken 1981. Inblandningen av kallfrästa massor var dock

genomgående 25 %. Istället varierades tillsatsföljden av nytt sten-

material, filler, nytt bitumen och fräsmassor.

Följande slutsatser har dragits av försöken i Hallsberg:

Det är fullt möjligt att blanda in upp till 25 % av ett

relativt homogent kallfräst beläggningsmaterial utan att

detta påverkar massornas sammansättning negativt.

Någon skillnad i egenskaper mellan massor som tillverkats

med enbart standardbitumen och massor som tillverkats

med tillsats av s k föryngringsmedel har använts har inte

kunnat förmärkas.

Man har inte konstaterat några större skillnader i

bituminets homogenitet i den färdiga asfaltmassan mellan

olika blandningsförfaranden eller jämfört med referens-

massan .
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En ekonomisk beräkning visar att återanvändning av kall-

frästa massor är lönsamt under förutsättning att kostna-

den för fräsning inte belastar själva återanvändnings-

processen.

VTI har genomfört tre olika laboratorieförsök med inblandning av en

relativt låg halt återvunnet beläggningsmaterial. Den högsta inbland-

ningsprocenten som har provats har varit 30 vikt-%. De nya bindeme-

del som tillsatts har utgjorts av en blandning av 585/5180 eller B85

med tillsats av färskningsmedel.

I samband med det fältförsök som genomfördes i Hallsberg 1983

tillverkade VTI plattor omfattande sex av de asfaltmassor som ingick

i försöket. Ett relativt stort antal (ca 40 st) borrprov togs ut från

resp platta. Borrproven undersöktes senare på VTI's laboratorium med

avseende på skrymdensitet, draghâllfasthet, krypdata och nötnings-

resistens.

Under vintern 1984/85 genomförde VTI ytterligare ett laboratorieför-

sök omfattande en referensmassa samt 15 resp 30 % inblandning av

återvunnet beläggningsmaterial. Vid återanvändningen utgjordes det

nya bindemedlet dels av en blandning B85/Bl80 dels B85+färsknings-

medel. Avsikten var att, oavsett inblandningsprocent av gammalt

beläggningsmaterial och använd bitumentyp tillverka en HABl6T-be-

läggning med en bindemedelshalt och korngradering som uppfyllde

BYA's krav.

Massorna blandades i VTI's laboratorieblandare av pugmill-typ var-

efter plattor med storleken 1000x500 mm tillverkades i VTI's

beläggningshall enligt samma förfarande som tillämpats i Hallsberg

1983. Ca 40 st borrprov togs ut urrespektive platta.

Borrproven undersöktes med avseende på draghållfasthet vid +10°C

och stabilitetsegenskaper enligt en statisk kryptestmetod.

Liksom fallet var vid fältförsöken harman vid VTI's laboratorieförsök

inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad, med avseende på
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indirekt draghållfasthet och stabilitet, mellan asfaltmassor tillverka-

de med återanvändning och med 100 % nytt material.

VTI har också medverket i två objekt där beläggningsmassor har

tillverkats med hög inblandning (70-100 %) av återvunna beläggnings-

massor. VTI's insats vid dessa objekt har varit att följa upp de

tillverkade asfaltmassornas kvalitet med avseende på sammansätt-

ning och bitumenegenskaper samt vid det senaste objektet även den

tillverkade beläggningens egenskaper.

Under sommaren 1982 genomfördes ett ombyggnadsarbete på ett

avsnitt av väg 186 vid Falköping. I samband med upphandlingen av

entreprenaden för beläggningsarbetena som omfattade tillverkning

och utläggning av 5000* ton asfaltgrus erhöll vägverket ett förslag

som omfattade återanvändning av det avlägsnade beläggningsmateri-

alet. Förslaget innebar att dessa 5000 ton AGZS skulle tillverkas i ett

mobilt trumblandningsverk genom en 70 °/o-ig inblandning av återvun-

net beläggningsmaterial.

VTI följde tillverkningen under två produktionsdagar med ett intensi-

fierat provtagningsprogram. Prov togs ut vid tre olika 'punkter i

tillverkningsprocessen:

A. Prov på fräsmassan vid invägningen

B. Prov på kallblandad massa i buffertfickan under blan-

daren. Provet innehöll därmed fräsmassa, nytt bitumen

och nytt stenmaterial samt eventuellt vatten

C. Prov på varm massa vid utlastning på lastbilarna.

Samtliga 24 provserier omfattande totalt 72 prov analyserades med

avseende på korngradering, bindemedelshalt och vattenhalt.

Sex av serierna analyserades dessutom med avseende på bindemedlets

viskositet och penetration.
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Av resultaten från bindemedelsanalyserna kan följande slutsatser

dras:

- bindemedlets hårdhet i de prov av fräsmassan som togs

under de två produktionsdagarna överensstämmer inte

med den bindemedelshårdhet som konstaterades i de

prov som togs i samband med proportioneringsarbetet.

- bindemedlet har hårdnat i olika hög grad under upp-

hettningen i trumman. Förhårdningen uppvisar ett

mycket klart samband med massatemperaturen vid

trummans utlopp. Massatemperaturen i sin tur är om-

vänt proportionell mot vattenhalten.

- bindemedlet i den färdiga ACS-massan är betydligt

hårdare än avsett.

Under sommaren 1986 har VTI på' uppdrag av Vägverket genomfört en

ny fältundersökning på slitlagerbeläggning med massor_ tillverkade i

ett liknande trumblandningsverk. Syftet med undersökningen är att

studera hur återanvändning med hög inblandningsprocent av återvun-

net beläggningsmaterial påverkar egenskaperna hos den tillverkade

asfaltbeläggningen.

VTI MEDDELANDE 531





VI

HOT MIX RECYCLING
VTI experiments during the years 1982-1985

by Lars-Göran Wågberg
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

Increasing bitumen prices during the period 1973 to 1984/85 has led

to an increasing interest in the recycling of bituminous paving

materials. New techniques and equipments have been developed that

to some extent can compete with conventional methods for

maintenance of bituminous pavements in terms of cost and quality.

The reclaimed pavement material mainly consists of:

- portions of pavement materials excavated in

conjunction with road works etc

- materials removed by means of cold milling

So far, production of hot mixed asphalt concrete utilizing the

recycling technique has been relatively limited in Sweden. A total of

150,000 tons has been manufactured during the period 1981-1985.

Manufacture has principally taken place in two types of asphalt plant:

- Modified batch mixing plants

- Drum mixing plants with pre-mixing similar to the

"Staublos" method.

The mixing proportion of old pavement materials in a batch mixing

plant varies according to whether the end product is to be used as

wearing (surface) course or base. In making surface course materials

the proportion has normally been 20-30 %. The major part, about

100,000 tons, of the 150,000 tons produced with hot recycling

technique has been manufactured in a drum mixing plant owned by a
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contractor. In this plant, the portion of reclaimed pavement material

has been 70-100 %.

Two fairly extensive experiments have been made with hot recycling

in batch mixing plants. Various mixes were placed on a road section.

The experiments were performed at Hallsberg in 1981 and 1983. Both

were conducted by JCC, comissioned by the Swedish Building

Contractors' Association (SBEF).

In the experiments carried out in 1981 the portion of reclaimed cold

milled material was 15 and 30% respectively. In addition, a section

was laid with only Virgin materials in the mix.

In the experiments performed in 1983, the equipment, technique,

materials and intended end product were in principle the same as in

the 1981 experiment. However, the portion of cold-milled materials

in the mix was limited to one alternative, 25%. Instead, a variation

was made in the mixing sequence for new mineral aggregate, filler,

new bitumen and milling material.

The conclusions that were made by the project group was that it

should be possible to achieve the same quality in recycling with up to

50% of reclaimed material as with 100% Virgin materials.

The VTI has performed three different laboratory experiments with a

relatively low content of reclaimed material. The highest portion

tested was 30% by weight. The binders added have been a mix of

B85/B180 or B85 with the addition of rejuvenating agent.

In connection with the field experiments performed at Hallsberg in

1983, the VTI manufactured slabs comprising of six of the asphalt

mixes included in the test. A relatively large number (about 40) cores

were taken from each of the slabs. The cores were later tested in the

VTI's laboratory with regard to bulk density, tensile strength,

stability (static creep) and abrasion resistance.
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During the winter of 1984/85, the VTI performed a laboratory

experiment comprising a reference mix and two more mixes with

additions of 15 and 30% reclaimed pavement materials. In the

recycling mixes the binder added consisted partly of B85/B180 and

B85 with activating agent. The intention was to manufacture an

HABIGT mix (dense graded asphalt concrete max aggr. size 16 mm)

with a binder content and a aggregate grading meeting the BYA

requirements, regardless of the mixing proportion ot' old pavement

material and type of bitumen used.

The materials were mixed in a laboratory pugmill, 1000 x 500 mm

laboratory slabs were manufactured using the same procedure as that

applied at Hallsberg in 1983. About 40 cores were taken from each

slab.

The cores were then tested with regard to tensile strength at +10°C

and stability properties according to a static creep test method.

As in the case of the field experiments, the VTI's laboratory

experiments have not revealed any significant difference between

asphalt materials manufactured with recycling and with 100% virgin

material.

The VTI has also participated in two experiments where pavement

materials have been manufactured with a high proportion (70-100%)

of reclaimed pavement materials. In this project the VTI's was

commissioned to look at quality of the asphalt materials produced

with regard to composition and bitumen properties and in the latter

experiment also the properties of the finished pavement.

During the summer of 1982, a rebuilding project was carried out on a

section of road 186 at Falköping. The paving contract comprised

manufacture and laying of 5,000 tons of asphalt gravel. The Swedish

National Road Administration received a proposal and then after

negotiations rewarded a contract that included recycling of the
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pavement material removed. 5,000 tons of A625 (dense graded

asphalt base with 25 mm max aggr. size) was manufactured in a

mobile drum mixing plant with 70% of reclaimed asphalt pavement

material.

The VTI studied manufacture during two days of full production with

an intensive sampling programme. Samples were taken at three

different locations in the manufacturing process:

A. Samples of the milling material at weighing-in.

B. Samples of cold-mixed material in the buffer hopper

beneath the mixer; The sample thus contained milling

material, new bitumen and new mineral aggregate, as

well as any moisture present.

C. Samples of hot material at discharge to the trucks.

All 24 sample series comprising 72 samples were analysed with regard

to aggregate grading, binder content and moisture content.

Six of the series were also analysed with regard to binder viscosity

and penetration. (Bituminous binder was recovered by means of

extractions).

The following conclusions can be drawn from the results of binder

analyses:

- Binder hardness in the samples of milled material

taken during the two days of production does not

correspond to the binder hardness found in the samples

taken in connection with mix design.

- The binder had hardened to varying degrees during

heating in the drum. The degree of hardening shows a

very clear relation to the material temperature at the

outlet from the drum. The material temperature in

turn was inversely proportional to the moisture

content.
VTI MEDDELANDE 531



- The binder in the finished AG material was

considerably harder than intended.

During the summer 01' 1986, the VTI was commissioned by the

Swedish National Road Administration to perform a new field study

of a wearing course objective material manufactured in a similar

drum mixing plant. The aim of the investigation was to study how

recycling with a high portion of reclaimed pavement material affects

the properties of the finished asphalt pavement.
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1. INLEDNING

Det stigande priset på bitumenprodukter, från 1973 och till 1984/85,-

har medfört att intresset för återanvändning av bituminöst belägg-

ningsmaterial har ökat. Nya tekniker och maskinella utrustningar har

utvecklats som ur kostnads- och kvalitetssynpunkt under vissa förut-

sättningar kan konkurrera med konventionella metoder för underhåll

av bituminösa beläggningar.

Det återvunna beläggningsmaterialet utgörs i regel av:

- beläggningsstycken som grävts upp i samband med

gatuarbeten och dylikt

° fräsmassor från kallfräsning

För krossning av beläggningsstycken har de flesta typer av krossar

använts, från käftkrossar, konkrossar och rotationskrossar till avfalls-

kvarnar .och flistuggar. Det krossade materialet siktas normalt inte

upp i olika fraktioner när det används för tillverkning i satsbland-

ningsverk. Fräsmassor krossas eller siktas normalt inte.

Hitintills har produktionen av varmblandade asfaltmassor med åter-

användningsteknik dock varit relativt måttlig i Sverige. Totalt har

under perioden 1981-1985 ca 150000 ton tillverkats.

Tillverkningen har i huvudsak skett i två typer av asfaltverk:

- Modifierade satsblandningsverk

- Trumblandningsverk med förblandning liknande

Staublos-metodenr

1.1 Satsblandningsverk

Det finns i dag 10-20 satsblandningsverk i Sverige som har
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modifierats för att möjliggöra varm återanvändning. Den vanligaste

tekniken är att det nya stenmaterialet överhettas i torktrumman

varefter vär'men överförs till det återanvända beläggningsmaterialet,

antingen i vågfickan eller i blandaren (det senare är vanligast).

Inblandningsprocenten av gammalt beläggningsmaterial vid tillverk-

ning i satsblandningsverk varierar beroende på om slutprodukten är

asfaltbetong eller asfaltgrus. Vid tillverkning av asfaltbetong har

normalt 10-20 0/0 gammalt beläggningsmaterial tillsatts. Vid asfalt-

grustillverkning har inblandningsprocenten normalt varit 20-30 %.

Normalt har bindemedel 8180 använts som nytt bindemedel och

asfaltmassan har i regel enbart proportionerats med avseende på

korngradering och bindemedelshalt. Egenskaperna hos bindemedlet i

det återvunna materialet har alltså ej beaktats med undantag för

några provsträckor som utfördes 1981 och 1983.

l .2 Trumblandningverk

 

Huvudparten, ca 100.000 ton, av de totalt ca 150.000 ton som

producerats med varm» återanvändningsteknik har tillverkats i SIAB's

trumblandningsverk. Verket är relativt lättflyttat men har huvudsak-

ligen varit placerat i Malmö och Göteborg.

Där har man tillverkat både slitlagermassor och asfaltgrusmassor

med inblandning av mellan 75 och 90 % återvunnet beläggnings-

material. Det återvunna materialet har huvudsakligen utgjorts av

krossade beläggningsstycken som efter krossningåhar sorterats i två

fraktioner, 0-14 respektive 14-28 mm. Fräsmassor har använts i

mindre omfattning.

Det tillsatta nya bindemedlet har i regel varit 13370 eller B7OO

alternativt en blandning av B37O och 13700. Valet av ett så mjukt

bindemedel beror på den höga återanvändningsprocenten. Den till-

satta bindemedelsmängden har varit mellan 2.0 och 2.5 % beroende

på inblandningsprocent av gammalt material. I vissa fall har man vid

tillverkning av asfaltgrus endast tillsatt 1.0 % nytt bitumen.
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Målsättningen vid produktionen har varit att i första hand uppnå en

korngradering och en bindemedelshalt som motsvarar specifikationer-

na för beläggningsmassor tillverkade av 100 °/o nytt material. Detta

mål anser man sig ha uppnått. Någon analys av det gamla bindemed-

let hårdhet eller de tillverkade massornas egenskaper har i regel ej

gjorts.

1.3 Försöksverksamhet - fullskaleförsök

Två tämligen omfattande fullskaliga försök har gjorts med varm

återanvändning i satsblandningsverk. Försöken gjordes i Hallsberg

1981 och 1983. Båda försöken gjordes av JCC på uppdrag av

Byggnadsentreprenörerna (f d Svenska Byggnadsentreprenörföre-

ningen).

Vid försöken som utfördes 1981 tillverkades en slitlagerbeläggning av

typ HAB16T som lades ut i tre tjocklekar, 100, 80 och 45 kg/mz. Den

sistnämnda varianten utfördes som en heatingbeläggning. Inbland-

ningsprocenten av gammalt material, i form av fräsmassor, var 15

resp 30 °/o. Dessutom utfördes en referensmassa med enbart nytt

material. En analys av bindemedlet i det återvunna materialet visade

att penetrationen vid 25°C var 35 1/10 mm. Vid 30 % inblandning av

gammalt material utgjordes det nya bindemedlet av B180, vid 15 %

inblandning av lika delar B85 och B180. Referensmassan, innehållande

uteslutande nytt material, tillverkades med B85 som bindemedel.

Det återvunna materialet tillsattes direkt i blandaren via ett trans-

portband.

Vid de försök som genomfördes 1983 var utrustningen, tekniken, de

ingående materialen och den avsedda slutprodukten i princip

desamma som i försöken 1981. .Inblandningen av kallfrästa massor

begränsades dock till ett alternativ, 25 %. Istället varierades tillsats-

följden av nytt stenmaterial, filler, nytt bitumen och fräsmassor. Det

nya bindemedlet utgjordes antingen av B180 eller B85 + föryngrings-

medel. Vidare gjordes en ekonomisk bedömning av återanvändnings-

alternativet för det aktuella objektet.
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Under sommaren 1982 genomförde vägverket ett ombyggnadsarbete

på ett avsnitt av väg 186 utanför Falköping. Vid detta tillfälle

tillverkades ca 5000 ton asfaltgrus (AG25) i ett finsktillverkat

trumblandningsverk genom inblandning av ca 70 vikt-% fräsmassa

vilken återvunnits från den gamla väglinjen genom kallfräsning.

Under två produktionsdagar följde VTI tillverkningen genom provtag-

ning vid olika skeden i tillverkningsprocessen. Proven analyserades

med avseende på massasammansättning och bindemedelsegenskaper.
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2. VTI'S FÖRSÖKSVERKSAMHET

2.1 Laboratorieförsök med lågnblandningsprocent (satsverk)

VTI har genomfört tre olika laboratorieförsök med inblandning av en'4

relativt låg halt återvunnet beläggningsmaterial. Den högsta inbland-

ningsprocenten som har provats har varit 30 vikt-%. I samtliga fall

har målsättningen varit att tillverka en HABl6T-beläggning som i

princip motsvarar BYA's krav. De nya bindemedel som tillsatts har

utgjorts av en blandning av 585/B180 eller 885 med tillsats av

föryngringsmedel. Det nya stenmaterial som tillsatts i de olika

försöken har med något undantag haft samma ursprung som sten-

materialet i det återvunna beläggningsmaterialet.

2.1.1 Försök 1

Under hösten 1982 och våren 1983 genomförde VTI ett första mindre

laboratorieförsök med varm återanvändning av gamla beläggnings-

massor. Syftet med försöket var att studera vilken eventuell inverkan

gamla beläggningsmassor har på den nya massans egenskaper vid olika

inblandningsprocent.

Laboratorieförsöket omfattade tre olika fräsmassor, 15 resp 30 %

inblandning av fräsmassa samt två olika stenmaterial. Dessutom

ingick två referensmassor med enbart nytt material.

Efter analys av fräsmassornas sammansättning och av det gamla

bindemedlets egenskaper proportionerades massorna med olika in-

blandningsprocent resp olika material till HABlGT-massor med

identisk korngradering, bindemedelshalt och bitumenhårdhet. Refe-

rensmassorna proportionerades med samma målsättning.
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Fräsmassornas sammansättning och det gamla bituminets egenskaper

framgår av följande sammanställning:

    

Sikt med Fräsmassa från
maskvidd Norrköping Gränna Hallsberg

Passerande mängd i %

20 100,0 100,0 100
16 98,99 99,5 98
11, 3 95 , 0 * 97 ,1 92
8,0 83,6 90,9 78
5,6 73,0 79, 5 67
4,0 64,1 66,1 59
2,0 48,1 55,5 44
1,0 36,1 42,2 33
0,5 28,3 33,3 25
0,25 23,0 25,6 19
0,125 14,6 17,9 12

0,074 11,4 14,1 10

Bindemedelshalt x 5 , 06 6 , 0 5 , 6
Antal prov n 6 19 6

Viskositet
sooc Ns/m2 235;310 630;690 725;850
Penetration
25°C mm/l.0 86;74 52;50 49;46
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Prcportioneringsarbetet resulterade i följande blandningsrecept :för

de olika blandningarna:

  

Fraktion , Skärlunda Skärl. - Skärl. - Skärl. - Skärl. -
Ref.massa Norrk. 85/15 Norrk. 70/30 Gränna 85/15 Gränna 70/30
% Kg % Kg % Kg 96 Kg °/o Kg

Filler 5 7 3 4,2 2,0 2,8 2 2,8 2 2,8
0,4 34 47,6 30 42,0 18 25,2 27 37,8 18 25,2
4-8 25 35 15 21,0 18 25,2 23 32,2 20 28,0
8-12 18 25,2 24 33,6 20 28,0 20 28,0 17 23,8
12-16 18 25,2 13 18,2 12 16,8 13 18,2 13 18,2
Fräsmassa 15 21,0 30 42,0 15 21,0 30 42,0
51ndem.ifräsm 5,06 1,06 5,06 2,1 6,0 1,26 6,0 2,52
Bindem. tillsatt 6 8,9 .5,3 7,84 4,6 6,8 5,2 7,64 4,4 6,38

Pen 90 Pen 110
Bindemedelskvalltet B85 585 585 15 9/0 5180 38 % 5180

85 % 585 62 % 585

 

Recept för blandningar med Hallsbergsmaterial:

  

Fraktion Hallsberg Hallsberg Hallsberg
Ref 85/15 70/30

% Kg % Kg % Kg

Filler 4 5,6 4 5,6 3 4,2
0-4 43 60,2 34 47,6 25 35,0
4-8 19 26,6 15 21,0 12 16,8
8-12 11 15,4 10 14,0 10 14,0
12-16 23 32,2 22 30,8 20 28,0
Fräsmassa 15 21, 0 30 42 , 0
Bindem. i fräsm 5,6 1,2 5,6 2,4
Bindem. tillsatt 6,0 8,9 5,2 7,7 4,4 6,5

Bindemedelskvalltet 585 Pen 90 Pen 110
15 %5180 38% 5180

85 % 585 62 % 585
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Massorna tillverkades i VTI's stora rotationsblandare, 140 kg Sandby-

blandare. Stenmaterialet tillsattes först, därefter fräsmassan och sist

bituminet/bitumenblandningen. Stenmaterialtemperaturen anpassades

till andelen fräsmassa för att i samtliga fall erhålla samma bland-

ningstemperatur. Vatten tillsattes fräsmassorna i sådan mängd att

vattenhalten i fräsmassan uppgicktill 2 vikt-%. Den färdigblandade

massan delades ned i lämpliga delmängder för tillverkning av belägg-

ningsplattor och Marshallprovkroppar.

Marshallprovkropparna tillverkades på sedvanligt sätt medan

borrproven erhölls från en laboratorietillverkad beläggningsplatta

med måtten 0,27 x 1,05 meter. Ur varje platta borrades ca 10

borrkärnor.

Marshallprovkroppar och borrprov undersöktes med avseende på

skrymdensitet, stabilitet och flytvärde (enl Marshall),

spaltdraghållfasthet, krypdata_ samt nötni'ngsbeständighet enligt

Trögermetoden.

Resultaten från undersökningen kan i korthet sammanfattas enligt

följande:

° Oavsett inblandningsprocent av fräsmassor har packningen

fungerat tillfredsställande. Hålrummet i marshallprov ligger

mellan 1.7 och 3.4 vol-°/o medan borrprovens hålrum är mellan 1.9

och 4.5 vol-°/o.

' Spaltdraghållfastheten är i samtliga fall högre för marshallproven

än borrproven. Inblandning av fräsmassor har dock inte påverkat

Spaltdraghållfastheten.

- Slitageresistensen undersökt .enligt Trögermetoden ligger på en

normal nivå och har inte påverkats av inblandning av fräsmassor.

- Beläggningens benägenhet till deformation på grund av plastisk

deformation, är normala för beläggningstypen och visar ingen klar

tendens att variera med inblandningen av fräsmassor.

VTI MEDDELANDE 531



- Marshallstabilitet och flytvärde är av normal storlek och har inte

påverkats genom inblandning av fräsmassor.

Undersökningen hade karaktären av pilotförsök varför inte alltför

generella slutsatser skall dras utifrån de erhållna resultaten.

Resultaten är redovisade i diagramform på efterföljande sidor.

Staplarna längst till vänster i diagrammen avser nytt stenmaterial

från Skärlunda och fräsmassor innehållande stenmaterial från

Skärlunda. Staplarna i mitten avser massor tillverkade av nytt

stenmaterial från Skärlunda och fräsmassor från Gränna. Staplarna

längst till höger gäller massor tillverkade av nytt stenmaterial från

Hallsberg och fräsmassor innehållande stenmaterialfrån samma sten-

materialtäkt.
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2.1.2 Försök II

I samband med det fältförsök som genomfördes i Hallsberg 1983

tillverkade VTI plattor omfattande sex av de asfaltmassor som ingick

i försöket. Plattorna som var ca 1.0 x 1.5 meter tillverkades på en

asfaltbelagd plan vid verket. Massorna togs direkt från

varmlagringsfickan med hjälp av en hjullastare. Massorna rakades ut

och packades med en CGll, varefter ett relativt stort antal (ca 40 st)

borrprov togs ut från respektive platta.

Borrproven undersöktes senare på VTI's laboratorium med avseende '

på skrymdensitet, spaltdraghâllfasthet, krypdata, avn,ötningsbestän-

dighet. i

Huvudsyftet med försöket i Hallsberg var att studera

blandningsförfarandets inverkan på den färdiga massans homogenitet

d vs fördelningen av gammalt och nytt bindemedel i massan. Av

denna anledning varierades tillsatsföljden i blandaren av

delmaterialen: bitumen, filler, stenmaterial och fräsmassor..

Förutom referenssträckan, som tillverkades med 100 % nytt material,

tillsattes genomgående 25 % återvunnet beläggningsmaterial. Det nya

bindemedel som tillsattes utgjordes av 5180 samt 885 med föryng-

ringsmedel.

En beskrivning av försökets genomförande och resultat har redovisats

i Svenska Byggnadsentreprenörföreningens Rapport 37 "Återanvänd-

ning av kallfrästa beläggningsmassor", etapp 2.

VTI tillverkade plattor av sex av de tio olika varianter som utfördes i

fullskala:

I Stenmaterial, filler+bitumen (5180) + fräst material

direkt efter bitumentillsättningen. Därefter ca 15 sek

våtblandningstid.

VTI MEDDELANDE 531
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3Al Stenmaterial, filler+fräst material (torrblandning 15 sek)

+ bitumen (Bl80)

3A2 Stenmaterial, filler+fräst material (torrblandning 15 sek)

+ bitumen (B85 + föryngringsmedel).

4Al Stenmaterial, fräst material (torrblandning 15 sek) + bitu-

men (B180) + filler och efterblandning ca 5 sek.

4A2 Stenmaterial, fräst material (torrblandning 15 sek) + bitu-

men (B85 + föryngringsmedel) + filler och efterblandning

ca 5 sek.

Ref Stenmaterial + filler + bitumen (13180) enligt normalt

blandningsförfarande.

De uppborrade provkropparna sågades och mättes. Skrymdensitet

undersöktes på samtliga borrprov varefter 10 st borrprov uttogs till

slitageundersökning enligt Tröger, 10 st till bestämning av spaltdrag-

hållfasthet och 20 st till undersökning av stabilitetsegenskaperna

enligt kryptestmetoden.

Inför körningen i Trögerutrustningen vakuummättades borrproven i

1.5 timmar vid 20 mm Hg undertryck varefter proven vattenlagrades

i 7 dygn. På det 6:e dygnet flyttades proven till ett kylrum med

temperaturen OOC. Proven lagrades vid 00C fram till körningen.

Körningen omfattade 16 perioder á 40 sek. Efter 4 perioder tempere-

rades proven.

Spaltdraghâllfastheten bestämdes enligt "Split-cylinder Test" på helt

torra prov, tempererade till +100C.

Undersökningen av stabilitetsegenskaper enligt kryptestmetoden har

gjorts enligt VTI's normala förfaringssätt som i princip följer de

internationella rekommendationer som finns för statiska krypförsök

på asfaltbeiäggningsprov.

VTI MEDDELANDE 531
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2.1.3 Försök III

Under Vintern 1984/85 gjorde VTI ytterligare ett laboratorieförsök

omfattande en referensmassa, 15 resp 30 % inblandning av återvunnet

beläggningsmaterial. Vid återanvändningen utgjordes det nya binde-

medlet dels av en blandning B85/Bl80, dels B85+föryngringsmedel.

Ursprungligen var avsikten att flera återvunna beläggningsmaterial

med varierande bitumenegenskaper skulle ingå i försöket. På grund av

prutningar i anslaget kunde dock endast ett återvunnet beläggnings-

material inrymmas i undersökningen.

Det återvunna beläggningsmaterialet utgjordes av en fräsmassa som

innehöll 5.6 vikt-% bitumen och en korngradering enligt följande:

 

0,074 2,0 4,0 8,0 11,2 16,0 20,0 mm

10,0 44,0 590,0 78,0 92,0 98,0 100,0 %

  

Bituminet i det återvunna beläggningsmaterialet återvanns och analy-

serades med avseende på

Viskositet vid +60°C: 725 resp 850 Ns/m2

Penetration vid +25°C: 49 resp 46 1/ 10 mm

Som bindemedelstillsatsen användes dels en blandning av B85/Bl80

dels B85 med tillsats av ett föryngringsmedel (Cyclogen). Avsikten

var att, oavsett inblandningsprocent av gammalt beläggningsmaterial

och använd bitumentyp (Bl80/B85 eller B85+föryngringsmede1) till-

verka en HABl6T-beläggning med en bindemedelshalt och korngrade-

ring som uppfyllde BYA's krav. Dessutom skulle bituminet ha samma

viskositet som ny B85.

Följande fem beläggningsmassor tillverkades:

1. Referensmassa med 100 % nytt stenmaterial och bitu-

men

VTI MEDDELANDE 531
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2. 85/15, d v 5 85 % nytt stenmaterial och 15 % återvun-

net material med en blandning av B85 och 8180

3. 70/30, d v 3 70 °/o nytt stenmaterial och 30 °/o återvun-

net material med en blandning av 885 och B180.

4. 85/15+CY, dvs 85 % nytt stenmaterial och 15 %

återvunnet material med ett bindemedel bestående av

en blandning av B85 och färskningsmedel.

5. 70/30+CY, dvs 70 % nytt stenmaterial och 30 %

återvunnet material med ett bindemedel bestående av

en blandning av 1385 och färskningsmedel.

Föryngringsmedlet, ovan betecknat CY, var Cyclogen L vilket

marknadsföres av Whitco Chemical Co i USA. Cyclogen är enligt

Whitco en produkt som är sammansatt av utvalda malten- och

asfaltenfraktioner vilka har utvunnits ur råolja. Produkten finns i fem

olika kvaliteter.

Erforderlig tillsats av Cyclogen beräknades med hjälp av den produkt-

information som fanns tillgänglig i form av blandningsscheman

(nomogram) utgående från det gamla bindemedlets viskositet,

inblandningsprocent av gammalt beläggningsmaterial och önskad bitu-

menkvalitet i slutprodukten. I detta fall tillsattes 13 % Cyclogen

beräknat på mängden gammalt bitumen. Med detta blandningsför-

hållande av Cyclogen L och gammalt bitumen (pen. 471/10 mm)

erhålls nominellt en bitumenkvalitet motsvarande B85.

Vatten tillsattes fräsmassorna så att vattenhalten uppgick till

2,0 vikt-%.

Massorna blandades i VTI's laboratorieblandare av "pugmill"-typ

varefter plattor med storleken 1.0 x 0.5 meter tillverkades i VTI's

beläggningshall enligt samma förfarande som tillämpats i Hallsberg

VTI MEDDELANDE 531
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1983. Vid packningsarbetet, som utfördes med en Dynapac CGll,

varierades avsiktligt packningsinsatsen över plattan för att erhålla en

spridning i borrprovens packningsgrad. Ca 40 st borrprov togs ut ur

respektive platta.

Provning

Borrproven undersöktes med avseende på skrymdensitet varefter de

fördelades till respektive provning på sådant sätt att de prov som

testades hade en varierande packningsgrad.

Borrproven undersöktes med avseende på draghållfasthet vid +100C

och stabilitetsegenskaper enligt en statisk kryptestmetod.

Resultaten från provningen har sammanställts i diagram och tabeller på

följande två sidor.
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Tabell Resultatsammanställning spaltdraghâllfasthet

Skrym Komp Hål- Brott-Drag-
Massatyp dens dens rum Höjd Diam last hållf

g/cm3 g/cm3 vol-°/o cm cm kp N/cm2

Referens Mdv 2.369 2.430 2.5 3.26 10.18 1008 189.6
Stdavv 0.022 0.9 0.13 0.01 87 13.8

85/15 Mdv 2.366 2.438 2.9 3.43 10.21 931 165.9
Stdavv 0.014 0.6 0.10 0.02 81 12.2

70/30 Mdv 2.329 2.100 4.2 3.26 10.18 988 185.7
Stdavv 0.025 0.000 1.0 0.10 0.01 154 25.5

85/15+CY Mdv 2.351 2.427 3.1 3.48 10.18 1071 188.5
Stdavv 0.023 0.000 1.0 0.13 0.01 129 16.5

70/30+CY Mdv _2.361 2.424 2.6 3.50 10.23 1007 175.4
Stdavv 0.022 0.000 0.9 0.12 0.02 149 23.6

Tabell Resultatsammanställning krypdata

Massatyp Skrym Kamp Hål- Max. Inltial- Vis- Bestâ- Höjd
dens dens rum töj- töj- kösa ende

ning ning egensk deform
g/cm3 g/cm3 v01-°/o 1/1000 1/1000 % 1/1000 cm

Referens Mdv 2.396 2.430 1.4 15.8 12.1 6.5 14.3 5.6
Stdavv 0.017 0.000 0.7 2.6 1.6 1.3 2.6 0.3

85/15 Mdv 2.387 2.438 2.1 " 19.6 15.5 5.6 18.2 5.6'
Stdavv 0.010 0.000 0.4 4.3 3.3 0.8 4.3 0.2

70/30 Mdv 2.355 2.430 3.1 9.4 7.0 7.3 7.9 5.6
Stdavv 0.017 0.000 0.7 1.4 1.1 1.8 1.5 0.2

85/15+CY Mdv 2.374 2.427 2.2 16.4 11.8 7.8 14.9 5.8
Stdavv 0.018 0.000 0.7 3.4 1.8 1.5 3.3 0.2

70/30+CY Mdv 2.386 2.424 1.6 18.7 14.2 6.7 17.3 6.0
Stdavv 0.010 0.000 0.4 3.7 2.5 0.7 3.7 0.2
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Som framgår av deredovisade resultaten föreligger det ingen signifi-

kant skillnad mellan referensbeläggningens egenskaper och de olika

alternativen med inblandning av fräsmassor.

2.2 Fullskaleförsök med hög inblandningsprocent - (trum-

blandningsverk)

VTI har medverkat i två objekt där beläggningsmassor har tillverkats

med hög inblandning (70-100 %) av återvunna gamla beläggningsmas-

sor. VTI's insats vid dessa objekt har varit att följa upp de tillverkade

asfaltmassornas kvalitet med avseende på sammansättning och

bitumenegenskaper samt vid det senaste objektet även den tillverka-

de beläggningens egenskaper.

2.2.1 Återanvändning i trumblandningsverk, år 1982 vid

Falköping

, Förutsättningar

Under sommaren 1982 genomfördes ett ombyggnadsarbete på ett

avsnitt av väg 186 vid Falköping. Arbetet omfattade totalt en sträcka

av 5 km, varav 3 km byggdes i en ny väglinje medan 2 km följde den

gamla väglinjen. Omständigheterna krävde dock att hela beläggnings-

konstruktionen på den senare delen avlägsnades. I samband med

upphandlingen av entreprenaden för beläggningsarbetena som. omfat-

tade tillverkning och utläggning av 5000 ton asfaltgrus, AG25, erhöll

vägverket ett förslag som innebar återanvändning av det avlägsnade

beläggningsmaterial. Den gamla beläggningskonstruktionen bestod av

fyra lager asfaltbetong, ett avjämningslager samt två ytbehandlingar.

Beläggningstjockleken var i genomsnitt 11 cm och den äldsta belägg-

ningen var utförd 1948. Entreprenörens förslag, som senare antogs,

innebar att 5000 ton AG25 skulle tillverkas i ett mobilt trumbland-

ningsverk genom en 70 %-ig inblandning av återvunnet beläggnings-

material.
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Avlägsnande av gammal beläggning
_------__-----_----------------

Den gamla beläggningen avlägsnades genom kallfräsning med en

Wirtgen 1900. Hela beläggningskonstruktionen frästes bort i ett

moment och transporterades efter upplastning på bilar till asfalt-

verkets kommande uppställningsplats ca 7.5 km från fräsplatsen.

Proportionering

När huvudparten av fräsningsarbetet var genomfört engagerades VTI

för att hjälpa till med proportioneringsarbetet. I det sena skedet var

provtagningsmöjligheterna begränsade till upplagshögarna med fräs-

massor. Totalt uttogs 25 prov för analys av sammansättning och

bitumenegenskaper. På grund av tidsbrist kunde dock endast 6 prov

analyseras med avseende på korngradering, bindemedelshalt och

vattenhalt. Från ytterligare 6 prov återvanns bindemedlet för analys

av viskoSitet vid 600C och penetration vid 250C.

Resultat från analys av fräsmassor.

   

Prov Binde- Passerande mängd vid siktarna, vikt-% Vatten-
medels- halt

halt
vikt-% 0.074 0.25 2 4 11.2 16 25 vikt-%

2 4.7 11.5 21.8 57.8 76.2 99.4 100 100 2.5
5 5.4 10.5 18.9 44.0 58.6 94.0 100 100 1.1
7 4.9 11.7 22.8 53.9 67.4 91.5 96.0 100 2.5

10 4.4 12.5 24.5 56.6 70.0 91.4 97.0 100 2.7
15 #.5 11.2 21.9 50.4 64.9 92.1 97.9 100 3.1
20 4.1 11.7 24.1 54.0 67.4 90.9 97.9 100 3.1

Mdv 4.7 11.5 22.4 52.8 67.4 93.2 98.1 100 2.5
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Resultat - analys av bindemedel, återvunnet från fräsmassor

  

Penetration Viskositet Destillations-
Prov 1/10 mm N5/m2, återstod

vid 25°C vid 600C vol-%

3 217 77 93 . 6
6 53 565 -
8 319 37 92 . 6

12 1 18 290 96 . 1
16 156 150 94 . 5
21 74 310 -

 

Som framgår av resultaten från analysen av det återvunna bindemed-

let varierade bitumenegenskaperna avsevärt mellan de olika proven.

En fraktionerad destillering av det återvunna bindemedlet gav en

destillationsåterstod varierande mellan 92.6 och 96.1 vol-% av

ursprunglig mängd. Detta resultat indikerar att rester av någon

gammal bitumenlösning kunde förekomma i vissa'delar av de lagrade

fräsmassorna.

Utifrån dessa resultat, som alltså visade att relativt mjukt bitumen i

form av gammal bitumenlösning kunde förekomma i fräsmassorna,

upprättades följande arbetsrecept:

70 % fräst material

30 % 16-25 mm nytt stenmaterial

+ tillsats av 1.2 % nytt bitumen, 8180

Arbetsreceptet uppfyllde därmed kraven på AG25 med 4.4 vikt-%

bitumen.

Tillverkning

Asfaltgruset tillverkades i ett inhyrt finsktillverkat trumblandnings-

verk. Vid kalldoseringsfickorna vägdes fräsmassan och det nya sten-

materialet upp satsvis på ett samlingsband som var upphängt i en

statisk våg.
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När invägningen var klar förflyttades detginvägda materialet, via ett

transportband, till en konventionell satsblandare. I blandaren tillsat-

tes det nya bindemedlet till det ännu ouppvärmda fräs- och sten-

materialet. Den färdigblandade satsen tömdes i en buffertficka under

blandaren varefter det kallblandade materialet med hjälp av ett

transportband kontinuerligt matades in i trumman. Vid trummans

utloppsände fanns en liten lagringsficka som endast fungerade som

buffert vid byte av lastbil.

VTI's provtagning i samband med tillverkningen

VTI följde tillverkningen under två produktionsdagar med ett intensi-

fierat provtagningsprogram. Prov togs ut vid tre olika punkter i

tillverkningsprocessen, se figur 1.

A. Prov på fräsmassan vid invägningen

B. Prov på kallblandad massa. i buffertfickan under

blandaren. Provet innehöll därmed fräsmassa, nytt

bitrumen och nytt stenmaterial samt eventuellt

vatten .

C. Prov på varm massa vid utlastning på lastbilarna.

Totalt uttogs 24provserier under de två produktionsdagarna. Varje

provserie omfattade ovan beskrivna prov. Proven togs ut med en

tidsfördröjning vilken var baserad på materialets genomströmningstid

i verket. Vid utagningen av C-provet registrerades också massans

temperatur.
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Figur 1

' Analysresultat

 

Samtliga 24 provserier omfattande 72 prov analyserades med

avseende på krongradering, bindemedelshalt och vattenhalt.

6 av serierna analyserades dessutom med avseende på bindemedlets

viskositet och penetration.

Resultat - bindemedelshalt och korngradering

  

A-prov B-prov C-prov Arbets-
Prov mdv stdavv mdv stdavv mdv stdavv recept

Bindemedels-
halt, vikt-% 4.4 0.25 4.1 0.24 4.4 0.60 4.4
Korngradering, K 51.2 5.5 38.9 5.1 40.8 4.7 42.0
Vattenhalt 3.0 0.8 2.1 0.6 0.2 0.05 -
Antal prov 24 - 24 24 -

 

Anm.K är ett numeriskt uttryck för korngraderingen och bildas av
medelvärdet av passerande mängd på siktarna 0.074, 2, 4 och
16 mm.
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Som framgår av resultaten överensstämmer bindemedelshaltens och

korngraderingens medelvärde vä1 med arbetsreceptet. Bindemedels-a

haltens variation i framför allt C-proven är dock mycket stor.

Ytterligare bearbetning visade att ca 90 % av denna variation kunde

förklaras av separation. Den kraftiga separationen orsakades av

utlastningsfickans konstruktion.

Resultat - bindemedelsanalyser

  

Prov Penetration Viskositet

25°C, 1/10 mm 600C, Ns/mZ

4 A 62 445 '
B 85 250
C 52 655

8 A 49 690
B 70 340
C 68 360

12 A 53 570
B 68 335

C 68 340

18 A 42 980

B 67 385
C 68 310

21 A 56 375
B 79 270
C 64 380
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Av resultaten från bindemedelsanalyserna kan följande slutsatser

dras:

bindemedlets hårdhet i de prcv av iräsmassan som togs

under de tvåproduktionsdagama Överensstämmer inte

med den bindemedelshårdhet som kønstaterades i de

prov som togs i samband med proportioneringsarbetet.

bindemedlet har hårdnat i clika hög grad under

upphettningen i trumman. Förhårdningen uppvisar ett

mycket klart samband med massatemperaturen vid

trummans utlopp._ Massatemperaturen i sin tur är

omvänt proportionell mot vattenhalten.

bindemedlet i den färdiga AG-massan är betydligt

hårdare än avsett.
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Energibesparing

 

En summarisk beräkning har gjorts av energiâtgângen vid det genom-

förda återanvändningsförfarandet och två andra konventionella alter-

nativ omfattande avlägsnande.. av befintlig beläggning och tillverkning

av AG25 med 100 °/o nytt material:

Alt. I Enligt det beskrivna återanvändningsförfarandet

Alt. II Tillverkning med 100 % nytt material med

samma uppställningsplats för verket som i Alt. I.

Alt. III Tillverkning med 100 % nytt material i det

asfaltverk som normalt skulle ha använts i detta

fall (transportavstând 42 km).

I samtliga alternativ har avlägsnandet av den gamla beläggningen

medräknats.

Energibesparingen vid val av alternativ I i stället för II uppgår till ca

33 %. Jämfört med alternativ III har alternativ I inneburit en

energibesparing på ca 30 °/o.

Vid beräkningarna har ej hänsyn tagits till bindemedlets energivärde.

Kostnadsjämförelse

 

En grov kostnadsjämförelse har också gjorts mellan de tre alternativa

tillverkningssätten. Jämförelsen har gjorts med utgångspunkt från de

anbud som inkom vid upphandlingen och visar att valet av återan-

vändning i detta fall innebar en kostnadsbesparing med ca 11% i

förhållande till alt. II och ca 5 % jämfört med alt. III.

Sammanfattande erfarenheter från uppföljningen

 

Erfarenheterna från detta objekts genomförande är att en noggrann

undersökning av den gamla beläggningens sammansättning och inte

VTI MEDDELANDE 531



29

minst bindemedelsegenskaper bör göras innan beslut om återanvänd-

ning fattas.

Om denna undersökning kan göras på borrprov från beläggningen

innan den återvinns ges också en möjlighet att hålla återvunna

beläggningsmassor med olika egenskaper åtskilda vid lagring i upplag.

Detta ökar väsentlig förutsättningarna att uppnå avsedd sammansätt-

ning och önskade bindemedelsegenskaper i slutprodukten.

Bindemedlets varierande förhårdning under upphettningen i trumman

visar att det erfordras en kontinuerlig registrering av fräsmassans

fukthalt dels för bättre styrning av trummans brännare, dels för

korrekt dosering av mängden tillsatt bitumen.

2.2.2 Återanvändning i trumblandningsverk, år 1986 vid Luleå

Vid det försök som genomfördes vid Falköping 1982 tillverkades

massorna i ett återanvändningsverk som var inhyrt från Finland. Inför

säsongen 1983 köpte SFA, sedermera SIAB Asfaltåtervinning AB, ett

nytt verk från samma leverantör. Detta verk fungerade enligt samma

princip som det inhyrda men konstruktionen hade förbättrats på ett

flertal punkter. Bland annat hade trumman förlängts för att möjlig-

göra en skonsammare och jämnare upphettning av massan.

Under åren 1983-1986 har SIAB efterhand modifierat och komplette-

rat verket, bland annat genom att förse det med lagringsfickor för

den färdiga massan.

Under sommaren 1986 har VTI på uppdrag av vägverket genomfört

ytterligare ett försök med massor tillverkade i SIAB's trumbland-

ningsverk. Syftet med undersökningen är att studera hur återanvänd-

ning med hög inblandningsprocent av återvunnet beläggningsmaterial

påverkar egenskaperna hos den tillverkade asfaltbeläggningen.

Försöket genomfördes i samband med ett större återanvändnings-

objekt som SIAB utförde på väg 97, delen N:a Sunderbyn-Sävast,
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mellan Luleå och Boden. Objektets längd var 7.8 km varav ungefär

halva sträckan ingick i undersökningen.

Avsikten i det ordinarie objektet var att tillverka ett nytt slitlager

med 100 % inblandning av det återvunna materialet. Endast nytt

bindemedel, i form av ca i vikt-% 5700, skulle tillsättas.

Slitlagret som bestod dels av MABZST och MAB16T frästes bort med

en Dynapac kallfräs. Fräsmassorna lastades på bil och transportera-

des till verket som var uppställt i direkt anslutning till objektet.

Analyser av egenskaperna hos bituminet i de återvunna massorna gav

följande resultat:

    

Prov I Prov II

Penetration

vid 250C 119 116 1/10 mm

Dynamisk viskositet
vid 60°C 151 147 Ns/m2

Mjukpunkt KoR 44 44 OC

 

Bindemedlet i det återvunna beläggningsmaterialet var relativt

mjukt. Det är annars inte ovanligt att penetrationen i en åldrad

slitlagerbeläggning ligger mellan pen. 30 och 50. Förutsättningarna

var med andra ord relativt goda vad gäller möjligheterna att återstäl-

la det gamla bituminet till. en kvalitet motsvarande 5180. För att

återställa det åldrade bindemedlet användes antingen 5700 eller en,

för just detta objekt, anpassad blandning av 8180 och ett färsknings-

medel från Nynäs Petroleum AB.
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Försökets uppläggning

Utöver den ordinarie produktionen genomfördes fyra försökssträckor

där återvunnet material, 'inblandningsprocent och typen av nytt

bindemedel varierades.

Följande fyra sträckor utfördes:

1. 100 °/o återanvändning av fräst MABZST med tillsats av

nytt bitumen B700.

 

För att uppnå en bitumenkvalitet i slutprodukten mot-

svarande Bl80 tillsattes endast nytt bitumen. Efter

analys av det återvunna bituminets egenskaper valdes

13700 som nytt bindemedel.

100 °/o återanvändning av fräst MABZST med tillsats av

färskningsmedel och nytt bitumen 5180.

Det bamla bituminet i den återvunna beläggningsmas-

san "mjukades upp" till en kvalitet motsvarande 8180

med en blandning av färskningsmedel och nytt bitumen

5180.

70 % återanvändning av fräst MABlöT med tillsats av

30 % nytt stenmaterial samt en blandning av färsk-

ningsmedel och nytt bitumen Bl80.

Målsättningen var att tillverka en MAB16T-beläggning

som i princip motsvarar BYA's krav på en beläggning

som tillverkas med 100 % nytt material. För uppnå

bitumenegenskaper som motsvarande Bl80 tillsattes

en blandning av färskningsmedel och nytt bitumen

Bl80.
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4. 70 % återanvändning av fräst MABl6T med tillsats av

30 % nytt stenmaterial samt nytt bitumen B700.

Målsättningen var densamma som den på försökssträc-

ka 3 men endast nytt bitumen B7OO användes för att

kompensera det gamla bituminets egenskaper och er-

hålla bitumenegenskaper motsvarande 5180.

För att eventuella igångsättnings- och inkörningsproblem inte skulle

påverka genomförandet av försökssträckorna utfördes dessa i slutet

av objektet.

Vid utförandet av sträckorna 1 och 2 togs massaprov, i samband med

tillverkningen, av personal från Vägverket.

Vid utförandet av sträckorna 3 och 4 var personal från VTI närvaran-

de och tog med hjälp av vägverkspersonal ut massaprov vid olika

tillverkningsskeden på verket.

En kort tid efter utförandet togs borrprov från alla fyra sträckorna.

Borrproven, CD 95 mm, togs av väglaboratoriet vid Luleå Högskola.

Alla analyser av borrproven har dock gjorts vid VTI.

2.4 Provtagningsprogram

 

2.4.1 Provtagning på sträckorna 1 och 2

Utförandet av provsträckorna 1 och 2 bevakades av Vägverkets

kontrollant som också tog ut ett mindre antal 'prov av den färdigtill-

verkade asfaltmassan.

En kort tid efter utförandet togs borrprov ut från den färdiga

beläggningen. Totalt uttogs 24 borrprov per sträcka, fördelade på 12

slumpmässigt utvalda tvärsektioner. Ett av de två proven i varje

tvärsektion togsi ett och samma sidoläge medan det andra provets

sidoläge valdes slumpmässigt.
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2.4.2 Provtagning på sträckorna 3 och 4

Eftersom ambitionen var att på dessa två sträckor tillverka en

MABléT-beläggning som skulle motsvara BYA's krav koncentrerades

provtagningsverksamheten till denna del av produktionen. Provtag-

ningsprogrammet omfattade följande prov:

Material- respektive massaprov togs vid tre skeden under

tillverkningen.

A. Prov på det kallfrästa materialet vid kalldosering.

B. Prov på fräst material, nytt stenmaterial samt nytt

bindemedel vid buffertfickan efter satsblandaren. Allt

material var vid detta skede ouppvärmt.

C. Prov på den färdiga asfaltmassan vid utloppet från

värmetrumman.

I samband med att prov C togs mättes även massans temperatur.

Sex serier, vardera omfattande ett A-, B- och C-prov, togs vid

tillverkningen av asfaltmassa till sträcka 3 resp 4. Proven togs med

en tidsfördröjning som ungefärligen motsvarade materialens genom-

strömningstid i verket.

Borrprov togs ut enligt samma mönster som på sträckorna 1 och 2.

2.4.3 Analys av material- och massaprov från sträckorna 3

och 4

Samtliga material- och massaprov från sträckorna 3 och 4 har

analyserats med avseende på bindemedelshalt, vattenhalt (enligt

MBB-4) och korngradering (enligt MBB-Zl).
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Sammanfattning av resultat från sträcka 3:

Provbeteckning A B . C

Bindemedelshalt
Medelvärde 6

Stand.avv. O

Korngradering, K
Medelvärde 54 , 7 40

Stand.avv. l , 9 3

Vattenhalt

Medelvärde l , l
Stand.avv. O , 21

Av ovanstående resultat :framgår att:

Bitumenhaltens variation i de frästa massorna är låg. En

så låg standardavvikelse som 0,15 är normalt svårt att

uppnå vid tillverkning av asfaltmassor.

Bitumenhalten i den färdiga massan (C-prov) motsvarar

den förväntade. Enligt arbetsreceptet tillsattes

2,15 vikt-% av blandningen BlSO/färskningsmedel, vilket

teoretiskt ger 6,5 vikt-%.

Bitumenhaltens variation i den tillverkade asfaltmassan är

relativt stor. Standardavvikelsen är 0,42 vilket får anses

vara för stort. Huvudorsaken till denna variation bedöms

vara separation.

Vattenhalten i det frästa materialet var relativt låg.

Detta berodde på att fräsmassorna lagrades i upplag under

endast några veckor.

I I den färdiga massan finns inget vatten kvar.
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Sammanfattning av resultat från sträcka 4:

Provbeteckning A B C

Bindemedelshalt I
Medelvärde 6, 1 6, 2 6 , 8
Stand.avv. O , 15 0 , 34 0 , 34

' Korngradering, K
Medelvärde 53 , 1 41, 4 48, 2
Stand.avv. 2 , 5 1 , 7 2 , 7

Vattenhalt
Medelvärde 1, 7 1,1 0 , O
Stand.avv. O , 31 0 , 21 0 , 00

Av ovanstående resultat framgår att:

Bindemedelshalten i det frästa materialet var 6,1 vikt-%,

vilket är något lägre än sträcka 3. Bindemedelshaltens

variation är liksom på sträcka 3 mycket låg.

Bindemedelshalten i den färdiga massan blev relativt hög,

6,8 vikt-°/o.

2.4.4 Analys av bindemedelsegenskaperna - sträckorna 3 och 4

Från samtliga material- och massaprov har bindemedlet återvunnits

varefter det återvunna bituminet har analyserats med avseende på

mjukpunkt KöcR, Penetration vid 25°C och dynamisk viskositet vid

60oc,

Nedanstående analysresultat beskriver egenskaperna i en homogen

blandning av gammalt och nytt bitumen. I den tillverkade asfalt-

massan/beläggningen är det inte självklart att gammalt och nytt

bitumen tillsammans ger beläggningen egenskaper som motsvarar

analysresultaten, eftersom blandningen mellan gammalt och nytt

bitumen med all säkerhet inte är homogen.
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Sammanfattning av resultaten från sträcka 3:

Provbeteckning A

Mjukpunkt KöcR
Medelvärde 46
Stand.avv. 1 , 6

Penetration 25°C

Medelvärde 94

Stand.avv. 12

Dyn.viskositet 60°C
Medelvärde 210
Stand.avv. 38

145
18

101
16

138
16

114
17

Det nya bituminet utgjordes av 17,7 % V113 + 82,3 % 5180. V113 är

ett färskningsmedel som levererades av Nynäs Petroleum AB. Färsk-

ningsmedlet och bituminet blandades vid raffinaderiet i Nynäshamn.

Sammanfattning av resultaten från sträcka 4:

Provbeteckning A

Mjukpunkt KöcR
Medelvärde 46
Stand.avv. l , 5

Penetration 25°C

Medelvärde 94
Stand.avv. 13

Dyn.viskositet 60°C
Medelvärde 199

Stand.avv. 40

Det nya bituminet utgjordes av 5700.

Av analysresultatenwfrån sträckorna 3 och 4 framgår att:

144
12

99

42
0,7

139
12

111
10

Med avseende på de egenskaper som mäts med mjukpunkt

KöcR, penetration och dynamisk viskositet har samma

VTI MEDDELANDE 531



37

resultat uppnåtts med blandningen färskningsmedel/BISO

och 8700.

Bindemedelsegenskaperna i den färdiga massan motsvarar

också de egenskaper som erhålls vid nytillverkning med

8180 som bindemedel.

2.4.5 Undersökning av beläggningsegenskaperna - sträckorna 3

och 4

Borrproven från sträckorna 3 och 4 har undersökts med avseende på

följande egenskaper:

Indirekt draghållfasthet

Benägenhet för plastiska deformationer

Resistens mot avnötning (dubbdäck)

Förutom ovanstående undersökningar har borrprovens hålrumshalt

bestämts.

Indirekt draghållfasthet

 

Den indirekta draghållfastheten har bestämts på 6 st borrprov från

sträcka 3 respektive sträcka 4.

Borrproven tempererades i torrt tillstånd under 1 dygn vid +lO°C.

Proven utsattes sedan för en tryckbelastning längs två motstående

generatriser (12,7 mm breda).

Detormationshastigheten var konstant 50 mm/min.

Belastningen vid brottögonblicket uppmättas och den indirekta drag-

hålifastheten U beräknades enligt formeln

G' 2 2'Pmax

L'd
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där Pmax = belastningen vid brott i N

r
d II provkroppens höjd i cm

0
. H provkroppens diameter i cm

Resultat - indirekt draghållfasthet sträcka 3:

 

Provbet Tjockl Skrymdens Draghåll Kompdens Hålrum

  

cm g/cm3 N/cm2 g/cm3 vol-%

3:26 4.2 2.446 114.3

3:27 3.2 2.489 99.2
3:28 3.8 2.445 113.2 2.549 4.1
3:31 3.8 2.441 104.9
3:43 4.0 2.461 112.7 2.529 2.7
3:44 3.6 2.498 127.5

Medelvärde 3.8 2.463 112.0

Stand.avv. 0 . 3 O . 022 8 . 8

 

Resultat - indirekt draghållfasthet sträcka 4:

 

Provbet Tjockl Skrymdens Draghäll Kompdens Hålrum

  

cm g/cm3 N/Cm2 g/cm3 vol-%

4:2 4.2 2.437 21.1
4:4 3.7 2.470 114.9
4:7 3.9 2.465 122.9
4:14 4.0 2.492 95.3 2.520 1.1
4:19 4.5 2.437 114.8
4:20 3.6 2.483 94.6

Medelvärde 4.0 2.464 110.6
Stand.avv. 0.3 0.021 11.5

 

Som framgår av ovanstående resultatredovisning föreligger ingen

signifikant skillnad i draghållfasthet mellan sträckorna 3 och 4.

Generellt sett är dock draghållfastheten något låg för denna

massatyp.
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2.4.6 Benägenhet för plastiska deformationer (statiskt kryptest)

Undersökningen av stabilitetsegenskaper enligt kryptestmetoden har

gjorts enligt VTI's normala förfaringssätt som i princip följer de

internationella rekommendationer som finns för statiska krypförsök

på asfaltbeläggningsprov;

- den pålagda lasten skall ge en konstant tryckbelastning

på provet med 0.1 MN/mz.

- Provkropparnas diameter skall vara 100 mm.

- Provkropparnas höjd skall vara 60 .5 mm och dess

ändytor skall vara väl avjämnade och parallella.

- Provkropparna skall vara tempererade till 40:10C.

- Den pålagda lasten skall verka under 1 timme.

Därefter skall en avlastning göras under motsvarande

tid för atten viss del av töjningen skall kunna återgå.

Eftersom provkropparnas höjd skall vara 60 mm vid denna provning

plansågades provkropparna varefter de lades ihop två och två. Totalt

användes 12 provkroppar per sträcka till denna provning.

Värdena i den första kolumnen, i nedanstående tabeller, beskriver

beläggningens viskösa egenskaper. Om töjningen efter 60 minuters

belastning, (60), överstiger 15 1/1000 föreligger en påtaglig risk för

plastiska deformationer på grund av tung trafik.

(l) betecknar initialtöjningen, d v 5 den töjning som uppstår

under den första minuten av belastningstiden.

(60) utgör den totala töjningen efter 60 minuters belastning.

(Rev) är den del av töjningen som återgår under de första 60

minuterna efter avlastning.
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(Best) är den töjning som återstår efter avlastningsperioden

(bestående deformation).

Resultat - statiskt kryptest sträcka 3:

        

Provbet. Visk.egen (1) (60) (Rev) (Best)
°/o 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000

3:25/30 9.4 10.7 15.7 1.8 13.9
3:29/33 12.4 10.4 17.3 2.4 14.9
3:35/42 5.7 15.2 19.2 0.3 18.9
3:36/40 12.5 8.2 13.7 2.0 11.7
3:32/37 8.5 12.8 18.1 1.6 16.5
3:45/148 9.2 14.8 21.6 2.0 19.6

Medelvärde 9.6 12.0 17.6 1.7 15.9
Stand .avv. 2.4 2.5 2.5 0.7 2.8

Resultat - statiskt kryptest sträcka 4:

Provbet. Visk.egen (1) (60) (Rev) (Best)
% 1/1000 1/1000 l/1000 1/1000

4:1/6 7.6 11.5 15.7 1.8 13.9
4:12/16 6.5 16.1 21.0 1.7 19.3
4:3/10 5.5 14.3 17.9 1.0 16.9

4:11/18 8.5 17.5 24.8 1.8 23.0
4221/24 11.8 12.6 20.4 1.7 18.7
4:8/13 9.0 20.8 30.1 1.8 28.3

Medelvärde 8.1 15.5 21.7 1.6 20.0
Stand .avv. 2.0 3.1 4.7 0.3 4.6

2.4.7 Resistens mot avnötning

Slitageresistens enligt Tröger har gjorts på sex borrprov från sträcka

3 respektive 4.

Inför körningen i Trögerutrustningen vakummättades borrproven i 1.5

timmar vid 20 mm Hg undertryck varefter proven vattenlagrades i

7dygn. På det 6:e dygnet flyttades proven till ett kylrum med

temperaturen OOC. Proven lagrades därefter vid OOC fram till kör-

ningen.
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De resultat som redovisas i tabellen nedan är den volym som slitits

bort under 16 slitageperioder om vardera 40 sekunder. Slitaget på

provkropparna inleddes med 2x40 sekunders initialslitage vilket inte

ingår i de redovisade resultaten. Efter var fjärde slitageperiod

tempererades proven.

Resultat - slitage enligt Tröger sträcka 3:

   

Provbet Skrymdens 0-2 per 2-18 per
g/cm3 cm3 cm3

3:34 2.444 5.0 23.0
3:38 2.471 5.1 21.8
3:39 2.456 4.2 22.6
3:41 2.484 4.2 21.4
3:46 2.460 7.8 22.3
3:47 2.501 4.4 22.2

Medelvärde 2 . 469 5 . 1 22 . 2
Stand.avv. O. 019 l. 3 O . 5

 

Resultat - slitage enligt Tröger sträcka 4:

 

Provbet Skrymdens 0-2 per 2-18 per

  

g/cm3 cm3 cm3

4:5 2.321 10.7 25.0
4:9 2.495 4.4 20.6

4:13 2.486 3.9 20.9
4:17 2.483 4.6 21.3
4:22 2.487 3.1 21.4
4:23 2.500 4.5 21.4

Medelvärde. 2.462 5.2 22.8
Stand.avv. 0.063 2.5 1.5

 

Som framgår av ovanstående resultat föreligger ingen skillnad i

resistens mot avnötning mellan de två sträckorna. Det bör dock

noteras att testet är gjort på borrprov från en nytillverkad belägg-

ning. Eventuella effekter av vatten och bitumenförändring kan alltså

inte fastställas vid denna undersökning.
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Slutsatser av erhållna analysresultat

Med utgångspunkt från erfarenheterna vid tillverkning och utläggning

samt resultaten från analyser av de prov som togs i samband

tillverkning och utläggning, massaprov från olika skeden i tillverk-

ningsprocessen och borrprov från färdig beläggning, kan följande

konstateras:

Massans sammansättning:

 

Bitumenhalten i den tillverkade asfaltmassan mot-

svarar i stort sett den avsedda. Bitumenhaltens

variation ärdock relativt stor.

Korngraderingen motsvarar i stort sett den avsedda.

Inget vatten finns i den färdiga massan.

Bindemedlets 'egenskaper

 

Med avseende på mjukpunkt KÖCR, penetration och

dynamisk viskositet har samma egenskaper uppnåtts

med blandningen "färskningsmedel/BISO" och B700.

Bitumenegenskaperna motsvarar i stort de som erhålls

efter tillverkning med bitumen BlSO.

Till skillnad från försöket i Falköping 1983 var binde-

medlets förändring måttlig i samband med upphett-

ningen i trumman.

Beläggningens egenskaper

 

- Det föreligger ingen skillnad i indirekt draghållfasthet

mellan beläggningsprov tillverkade med tillsats av

5700 eller "färskningsmedel/B180". Generellt sett är

dock den indirekta draghållfastheten något låg.
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- Undersökning av benägenheten för plastiska deforma-

tioner visar på att det finns en viss risk för instabilitet

och då framför allt för sträcka 4. Detta förhållande är

dock relativt allmänt förekommande och behöverinte

bero på återanvändningstekniken.

- Som väntat :föreligger ingen skillnad i nötnings-

resistens mellan beläggningarna tillverkade med

"färskningsmedel/B 1 80" respektive B700. Generellt

sett så är dock resistensen mot avnötning relativt låg.

Ovanstående slutsatser grundar sig helt på iakttagelser under till-

verkning och utläggning samt analysresultat på beläggningsprov

uttagna omedelbart efter utförandet. Framtida uppföljning får utvisa

om beläggningens egenskaper i ett längre tidsperspektiv avviker från

beläggningar tillverkade på konventionellt sätt. Det bör också poäng-

teras att förutsättningarna för återanvändning var relativt goda

beroende på att bindemedlet i de återvunna massorna uppvisade låg

viskositet.
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3. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Det arbete som redovisas i denna rapport utgörs av ett antal försök

vars uppläggning har formats utifrån olika förutsättningar. Samtliga

skall betraktas som pilotförsök, vars främsta syfte har varit att finna

eventuella beläggningstekniska problem som kan förknippas med

återanvändningstekniken.

Det samlade intrycket av resultaten från de försök som redovisas i

denna rapport är att det inte föreligger några speciellt uttalade

problem med avseende på egenskaperna i en beläggning som till-

verkats genom inblandning av återvunnet beläggningsmaterial.

Det finns emellertid ett stort behov av att utveckla olika hjälpmedel

som underlag för beslut om när återanvändningstekniken är intressant

ur teknisk och ekonomisk synpunkt. Detta ställningstagande måste

rimligtvis göras individuellt för varje objekt.

Vidare bör arbetet med utvecklingav tillförlitliga provnings- och

proportioneringsmetoder, anpassade för återanvändning, prioriteras

under de närmaste åren.
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