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ONDERZOEK EPOXY-ASFALTBETON VOOR HET PROEFVAK OP DE BRUG BIJ HAGESTEIN;

I Inleiding

De marshalleigenschappen van epoxy-asfaltbeton worden behalve door de samenstelling en de verdichting in sterke mate bepaald door de verhardingsprocedure.
Van epoxy-asfaltbeton met 7% bindmiddel ("op") is de invloed van de verhardings¬
procedure op de marshalleigenschappen bij 60°C onderzocht. Daarnaast is onderzoek verricht naar de extraheerbaarheid van het bindmiddel ter controle van
het bindmiddelgehalte in epoxy-asfaltbeton.

II Onderzoek naar de invloed van de verhardingsprocedure op de marshalleigenschappen.

Voor dit onderzoek zijn marshallproefstukken gemaakt overeenkomstig het
bereidingsvoorschrift van Koninklijk Volker-Stevin

Wegen en Asfalt B.V.

(bijlage)

Na verdichting zijn de proefstukken bij 20°C bewaard en op verschillende
tijden na bereiding bij 60°C beproefd.
Ter vergelijking zijn ook marshalleigenschappen bepaald na een verhardings¬
procedure van 30 minuten bij 130°C en 16 uur bij 120°C.
De resultaten staan vermeld in tabel 1. Hieruit blijkt duidelijk dat de
marshalleigenschappen van de epoxy-asfaltbeton bepaald worden door de verhar¬
dingsprocedure ;
bij verhoging van de verhardingstemperatuur treedt een dusdanige versnelling op
van de verhardingsreacties dat de eindsterkte binnen een korte tijd bereikt wordt;
bij een verhardingstemperatuur van 20°C wordt de eindsterkte niet eerder dan
12 maanden na bereiding bereikt.

Ill Onderzoek van de extraheerbaarheid van het bindmiddel in epoxy-asfaltbeton.

Voor dit onderzoek zijn mengsels van ca.

1000 gram afgewogen en met de hand

gemengd. Samenstelling en mengprocedure (mengtemperatuur en mengtijd) zijn
overeenkomstig het in II genoemd voorschrift.
De terugwinning van het bindmiddel is uitgevoerd volgens "Eisen Rijkswaterstaat 1978", proef 65.1, na verschillende verhardingstijden bij een temperatuur van 20°C.
De resultaten staan vermeld in tabel 2. Uit de tabel blijkt dat de extraheer¬
baarheid van het bindmiddel na 2 dagen verharden nog 100% is. Dit zou betekenen
dat de verhardingsgraad van de hars-harderkombinatie in het bindmiddel minimaal
of nihil is.
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Na 40 dagen verharden is de verhardingsgraad zo toegenomen dat slechts 75%
van het bindmiddel nog extraheerbaar is met methyleen-chloride.

IV Conclusie

Op basis van dit onderzoek kan het volgende worden vastgesteld.
Bij epoxy-asfaltbeton bereid volgens voorschrift van Koninklijk Volker-Stevin
Wegen en As fait B.V.:
- zijn de marshalleigenschappen sterk afhankelijk van de verhardingsprocedure
- is de extraheerbaarheid, 2 dagen na bereiding en bewaring bij 20°C nog 100%
- is de controle van het bindmiddelgehalte met behulp van extractie met me¬
thyleen-chloride, binnen 2 dagen na bereiding en bewaring bij 20°C, nog
betrouwbaar.

Delft, november 1980
Afd. K.B.W.

Tabel

Marshalleigenschappen van epoxy-asfaltbeton bij 60°C
na verschillende verhardingstijden

Fm
(mm)

Qm
N/mm

Holle ruimte
% (V/V)

1. 30 mm bij 130 C
+ 24 uur bij 20°C

2.7

2603

2,6

2.

1+2 weken bij 20°C

3,4

2824

2,4

3.

1 + 1 maand bij 20°C

5,1

3691

2,1

4.

1+2 maanden bij 20°C

4,3

6956

1,9

5.

1+6 maanden bij 20°C

4,3

8230

1,8

6.

1 + 12 maanden bij 20°C

3.7

8975

1,8

3.8

9573

2,1

Verhardingsprocedure

7. 30^ bij 130°C + 16
uur bij 120°C

label 2

Extraheerbaarheid van bindmiddel in epoxy-asfaltbeton

Verhardingsprocedure

Extraheerbaarheid
bindmiddel (%)

1. 30^ bij 130°C

100

2.

100

1 + 1 dag bij 20°C

3. 1+2 dagen bij 20°C

100

4. 1+4 dagen bij 20°C

99

5. 1+5 dagen bij 20°C

98

6. 1 + 7 dagen bij 20°C

97

7.

1 + 14 dagen bij 20°C

96

8. 1+40 dagen bij 20°C

75

2

-
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Bereiding en verdichting van Marshallproefstul-d-cen.
Inwegen van steen, zand en vulstof.
Tenderatuur van de oven 120 °C.
Component B, met een teiroeratuur van 126-132 ^C, aan
het opgewarmde mengsel van steen, zand en v'alstcf
toevoegen en 15 seconden voormengen, of zcnodig dan¬
ger als visuele omhulling onvoldoende mocht zijn.
Component A, met een tenroeratuur van 85-90 ®C, aan
het mengsel toevoegen en nog 80 seconden mengen,
of zonodig langer (visueel criterium).
Vervolgens wordt het proefmengsel verdicht in de
Marshallvorm. Na de verdichting v.’orden de proefstirkken in de mallen in een oven geplaatst m-et een t.emperatuur van 130 °C gedurende 30 minuten en nog 24 uur
bij 20 °C bewaard, alvorens ze te beproeven op dichtheid, holle ruimte en Marshalleigenschappen. Naast
deze proefserie worden proefst'oklcen op dezelfde wijze
vervaardigd, die echter na het verdichten 16 n’or bij
120 °C worden bewaard en na afkoelen tot omgevingstemperatuur op dichtheid, holle ruimte en Marshall¬
eigenschappen worden beproefd. Daar epoxyasfaltbeton
een zeer hoge stabiliteit bereikt, met name na 16 uur
bewaard te zijn bij 120 °C, moet ervoor gezorgd worden
dat de drukpers een bereik heeft dat hoog genceg is.
De gebruikelijke drukpgrs heeft dit bereik niet.
(Wij hebben geen apparatuur voor het registreren van
krachtvervormingsdiagrammen, waarbij de gemeten kracht
50.000 N te boven gaat).
De beproeving zal op een hydraulische pers plaatsvinden, waarbij de stabiliteit (max. druk) gemakkelijk •
af te lezen is.
De erbij horende vloei kan slechts op geinproviseerde
wijze gemeten worden.
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