
Evaluatie verjongers bij hergebruik asfaltgranulaat - 
resultaten project Re-RACE 



Context 
Circulaire economie 

• Ecologisch: gebruik % asfaltgranulaat (AG)  CO2 footprint  
• Economisch: grote impact op kostprijs asfaltmengsel 
• Duurzaamheid: behoud of verbeterde prestatiekenmerken bij gebruik verhoogde % AG bij 

toepassing verjongers 



Context 
• Hergebruik AG in België: succesverhaal 

sinds jaren ’70 
 

• groeiende problematiek bij herhaaldelijk 
hergebruik (‘multi-recycling’) door 
veroudering bindmiddel (‘black rock’) 
 

• Vraag sector voor duurzaam hergebruik 
AG in asfaltmengsels voor toplagen 

NOODZAAK inzet verjongingsmiddelen voor herstel en behoud prestaties? 



Project Re-RACE 

• Re-RACE: ‘Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy’ 
 

• Pre-normatief onderzoek gesubsidieerd door NBN (Belgisch Normalisatie Bureau) 
 

• 2 biënnales van 2 jaar: 
 

• Re-RACE I: juni 2017 – mei 2019 
 

• Re-RACE II: juni 2019 – mei 2021 



Doelstellingen  - Re-RACE I 

Proefmethodes 
bindmiddelen 

• Opzet nieuwe proeven en 

indicatoren 

• Impact verjonger op 

verouderd bindmiddel 

Impact verjongingsmiddel op 
prestatiegedrag asfalt asfalt 

Duurzame ontwikkeling 
  

• Uitvoeren voorstudie (ITT) 

 

• Validatie door praktijkstudie 

 

• Evaluatie ‘sustainability’ 

door toepassing EDGAR 

methodiek 

 

Re-RACE II Re-RACE II 



Verjongingsmiddel? 
Additief: 
 
regeneratie kenmerken oud bindmiddel  oorspronkelijke 
prestaties in belangrijke mate opnieuw verkrijgen 

 
Oorsprong: 
 
• petroleumderivaat (lichte destillatiefracties rijk aan aromaten) 
• bio-based of plantaardig (houtindustrie) 

 
Werking van verjongingsmiddelen: 
 
• Inwerking (diffusie in oud bindmiddel) 
• Intrinsieke werking? 
• Diverse procedés voor toepassing in praktijk mogelijk 
 

Bron: Boesiger et al., EATA June 2017 



Verjongingsmiddel? 
 
Classificatie verjongingsmiddelen: 
 

• Oorsprong en productieproces 
• Chemische samenstelling 
• Werking 
• Beschikbaarheid en praktijkervaringen 
• Milieuhygiëne, arbeidsveiligheid, emissies, uitloging,… 

 
 
Publicatie OCW Dossier 21: 
 
https://brrc.be/sites/default/files/2020-03/dossier21_nl.pdf 



Impact verjongingsmiddelen op asfalt 
Praktijkstudie (nv Stadsbader te Vaulx i.s.m. Kraton Chemical): 
 
• Objectieven: 
 

 Ervaring verwerven met de productie en verwerking (AG  + 
verjongingsmiddel) 
 

 Knowhow opbouwen omtrent effect verjongingsmiddel op 
prestatiegedrag van bindmiddelen en asfaltmengsels 
 

 Evaluatie technische duurzaamheid 
 
 

 



Impact verjongingsmiddelen op asfalt 
Praktijkstudie (nv Stadsbader te Vaulx i.s.m. Kraton Chemical): 
 
• Toepassing verjongingsmiddel in: 
 

 Onderlagen van het type APO-B: 
 
• APO-B mengsel met 50% AG 
• APO-B mengsel met 70% AG 
• APO-B mengsel met 70% AG + verjongingsmiddel 

 
 Toplagen van  het type APT-B: 

 
• APT-B mengsel met 30% AG 
• APT-B mengsel met 50% AG 
• APT-B mengsel met 50% AG + verjongingsmiddel 
 

 
 

 



Impact verjongingsmiddelen op asfalt 
Conclusies praktijkstudie: 
 
• Positief effect van verjongingsmiddel op eigenschappen teruggewonnen bindmiddelen: 

 
• Empirische proeven: penetratie + R&K 
• Reologische metingen 

 
• Toepassing verjongingsmiddel  lagere waarde voor de stijfheid van asfaltmengsels 

 
• Moeilijk om de impact verjongingsmiddel aan te tonen op asfaltniveau (in deze studie): 

 
• Weerstand tegen spoorvorming 
• Watergevoeligheid 
• Vermoeiingsgedrag 

 
 
 

 

Vansteenkiste, S. et al., ‘Impact of bio-based rejuvenator on bitumen and asphalt mix performance – laboratory and field 
evaluation’, 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2021 



Impact verjongingsmiddelen op asfalt 
Standaardprotocol voorstudie (ITT) met toepassing verjongers – link met praktijk 
 
• Wijze van toevoegen verjongingsmiddel: koud   warm 
• Blootstellings- of inwerkingstijd: wachttijd tussen mengen en verdichting? 
 
Conclusies/aanbevelingen: 

 
• Geen significant verschil tussen koude of warme toevoeging (gyratorproeven) 
• Warme toevoeging verdient voorkeur van leveranciers 
• Wachten tussen mengen en verdichten NIET nodig 
• Negatief effect door wachttijd (veroudering) 
• Beste overeenstemming met praktijk bij warme toevoeging + korte wachttijd 

 
Tanghe, T. et al., ‘Development of a protocol for the initial type testing of asphalt mixtures with 
the use of rejuvenators’, 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2021 



Doelstellingen  - Re-RACE II 

Proefmethodes 
bindmiddelen 

• Impact verjonger op 

verouderd bindmiddel 

• Reologie en calorimetrie 

• Screening methode  

Hergebruik asfaltgranulaat 
(AG) in asfalttoplagen 

Duurzame ontwikkeling 
  

• Beheersing kenmerken AG 

 

• Verwerkbaarheid 

 

• Evaluatie ‘sustainability’ 

door toepassing EDGAR 

methodiek 

 

L. De Bock, ‘ Duurzaamheidsanalyse van 

asfaltmengsels’, Asfalt & bitumendag 23 maart 2022 



Indicatoren voor bindmiddelen 
• Afleiden van indicatoren uit: 
 

 De bepaling van de complexe modulus G* en fasehoek   
reologische metingen d.m.v. ‘Dynamic Shear Rheometer’ (DSR) 

 Bepaling van kritische temperaturen d.m.v. ‘Bending Beam 
Rheometer ‘ (BBR) 

 Calorimetrische kenmerking  Modulated Differential 
Scanning Calorimetrie (M-DSC) 
 

• Opstellen standaard protocollen meetmethodes 
 

• Onderscheidend vermogen – zeggingskracht 
 

• Selectie meest relevante indicatoren voor ≠ temperatuurdomeinen 
 

 



Indicatoren voor bindmiddelen 
• Globaal reologisch gedrag tussen -6°C en 52°C (gebruikerstemperatuur in België): G* (-6°C) / G* (52°C) 

 
• Hoge temperatuurgebied (risico op spoorvorming): Equi-stijfheidstemperatuur T (15 kPa) en bijhorende 

fasehoek  
 

• Intermediaire temperatuur (risico op scheurvorming): cross-over temperatuur Tm en overeenstemmende 
complexe modulus G* (Tm)  
 
 
 
 
 
 

• Lage temperatuur (risico op lage T scheurvorming): ΔTc = T(S) – T(m) of glastransitietemperatuur Tg 
 

 

45° 

Fase 
Meer 

elastisch 
Meer 

plastisch 

Tm , G*(Tm)  - T sweep (1.6 Hz) 



Indicatoren voor bindmiddelen 
Indicator Impact veroudering 

Globaal temperatuurgebied Ta - Tb G* (Ta) / G* (Tb)  

Hoge temperatuur T @ G* = 15 kPa  

 @ G* = 15 kPa  

Intermediaire temperatuur Tm @  = 45°C  

G* @ Tm  

Lage temperatuur                     BBR 

 

M-DSC 

ΔTc = Tc(S) – Tc(m)  

Tg  



Impact verjongingsmiddel – effect tweede verouderingscyclus 

Lange termijn 
veroudering 

Vansteenkiste, S., Piérard, N., Vanelstraete, A. et al., RGRA N°989 mars 2022 



Duurzaam hergebruik AG in toplagen 
• OCW stuurgroep ‘Steering Committee Reclaimed Asphalt’: 

 
• Participatie van alle actoren van de asfaltsector 
• Identificatie kenmerken AG + schommelingen  impact op prestaties asfaltmengsels met AG? 
• Focus op toplagen, type APT-C 

 
• Activiteiten stuurgroep: 

 
• Uitvoeren gevoeligheidsstudie gebaseerd op praktijk in België 

 
• 1ste fase: theoretische berekeningen PradoWeb 
• 2de fase: prestatieproeven in het lab 

 
• Conclusies/aanbevelingen in voorbereiding 

Tanghe, T. , ‘Impact of RA variability during recycling – Sensitivity study by PradoWeb  and lab performance testing’, 
AIS UAntwerpen, dec 2021 



Conclusies 

• Overzicht verjongingsmiddelen: OCW-dossier 21 
 

• Screening verjongingsmiddelen  indicatoren: 
 

• reologie 
• calorimetrie 

 
• Impact verjongingsmiddelen: 

 
• bindmiddelniveau:  
• asfaltniveau: moeilijk aan te tonen (prestatieproeven) in deze studie 

 
• Standaardprotocol voor uitvoeren voorstudie van asfaltmengsels met AG en inzet verjongingsmiddel 

 
• Duurzaam hergebruik in toplagen  aanbevelingen stuurgroep in voorbereiding 
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