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Drie bruggen in licht en normaal beton

DIRECTIE BRUGGEN

over het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen

Verbetering Maas- Waalkanaal
In de afgelopen jaren is in Limburg gewerkt aan de verbetering van de scheepvaartweg via de Maas en het Julianakanaal.
Na de voltooiing van deze werken is thans de verbreding van
het Maas-Waalkanaal aan de orde. Het kanaal zal van 60 m
op ruim 100 m worden gebracht, terwijl tevens een tweede
sluis bij Weurt aan de noordzijde van het kanaal zal worden
gebouwd. De kanaalwerken hebben bovendien tot gevolg,
dat de bestaande kanaalbruggen moeten worden vervangen.
Figuur 1 geeft een overzicht van het M aas-Waalkan aal.

Verkeersplanning
Door de in de laatste jaren gerealiseerde stadsuitbreidingen
van Nijmegen naar het westen vormt het kanaal nu een barrière tussen deze nieuwe wijken en de rest van Nijmegen.

Fig. 1.

Het verkeer in dit gebied zal in de toekomst eveneens sterk
worden bepaald door de nieuw aan te leggen Rijkswegen 75
en 73.
Rijksweg 75 vormt een ten westen van Nijmegen gelegen
Noord-Zuid verbinding met bruggen over de Waal en de
Maas te Ewijk en Ravenstein. Rijksweg 73 zal ten westen
van Nijmegen van Rijksweg 75 aflakken en zuid-westelijk
van Nijmegen via een nieuw te bouwen Maasbrug bij Heumen
in de richting Venlo lopen. De verbindingen tussen Nijmegen
en deze nieuwe autosnelwegen lopen door het betrokken
westelijke stadsgebied en bepalen daardoor mede sterk de
plaats en het verkeersaanbod op de nieuwe kanaalbruggen.
Deze ontwikkelingen vragen een vroegtijdige planning van
de benodigde verkeersvoorzieningen. De gemeente Nijmegen
heeft dan ook in een in mei 1970 verschenen nota "Circuit
Winkelsteeg" aandacht aan deze zaken gegeven en een plan
ontwikkeld, waarin de benodigde verbindingen zijn opgenomen-Zie figuur 2: hoofdverbindingen met circuit Winkelsteeg.

Situatie Maas-Waalkanaal
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Hoofd verbindingen met circuit Winkelsteeg

De hier aangegeven twee ontwikkelingen, verbreding van het
Maas-Waalkanaal en de opzet van het plan circuit Winkelsteeg vormen de achtergrond van de thans door de Rijkswaterstaat, directie Bruggen voor gezamenlijke rekening van
het Rijk en gemeente Nijmegen te bouwen bruggen.

De nieuwe bruggen
De volgende drie bruggen over het Maas-Waalkanaal zijn nu
in uitvoering:
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— de Graafse brug in de Rijksweg Nijmegen-Grave;
— de Hatertse brug;
— de Dukenburgse brug.
De beide eerst genoemde bruggen zullen straks de bestaande bruggen gaan vervangen. De Dukenburgse brug zal een
nieuwe verbinding met de op de westelijke kanaaloever gelegen stadsdelen mogelijk maken. Te zijner tijd hoopt men
nog een vierde brug, de Neerbossche brug - aansluitend op
de nieuwe Van Heemstraweg - te kunnen bouwen.

Het ontwerp
Voor de bovengenoemde drie bruggen werden een drietal
alternatieve ontwerpen gemaakt en tegelijkertijd aanbesteed:
A. een ontwerp voor drie bruggen, bestaande uit een gewapend betonnen onderbouw met een stalen bovenbouw;
B. een ontwerp voor drie bruggen, waarvan de bovenbouw werd gevormd door twee door een langsvoeg gescheiden kokerliggers in normaal voorgespannen beton;
C. een ontwerp waarbij de kokerliggers ter plaatse van
de hoofd overspanningen bestaan uit voorgespannen
licht beton, terwijl de nevenoverspanningen in voorgespannen normaal beton werden ontworpen.

de uit de pijler te maken uitkragingen met elkaar in evenwicht te zijn, wat betekent, dat bij toepassing van hetzelfde
materiaal - normaal beton - de zij overspanningen ongeveer
de halve lengte van de hoofdoverspanning verkrijgen. Door
nu de uitkragingen met materialen van verschillend gewicht
te realiseren, kan een kortere, in zwaarder materiaal uitgevoerde, nevenoverspanning toch evenwicht maken met een
halve, in licht beton gemaakte, hoofdoverspanning.
Naast deze besparing op de bruglengte kan met het licht beton op het eigengewicht worden bespaard, wat weer leidt tot
profielsvermindering, besparing op voorspanstaal en wapening, enz.
Deze opzet zal natuurlijk niet altijd tot een brugverkorting
kunnen leiden, daar de bruglengte meestal sterk wordt bepaald door de terrein omstandigheden.

Figuur 3 geeft een overzicht van deze drie variantontwerpen.
Bij de ontwerpen B en C was uitgegaan van de toepassing
van het zogenaamde uitbouwsysteem. Bij dit systeem dienen

Fig. 3.

Langsdoorsnede van de drie alternatieve ontwerpen
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Om een goed inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang
van constructie en de, de kostprijs bepalende, materiaalhoevee lheden volgt in de onderstaande staat een overzicht van
de materialen en kosten.
Ontwerp A

Ontwerp B
3

Ontwerp C
3

Onderwaterbeton
5 580 m
5 580m
5 580 m 3
Gewapend beton onder
bouw
8 880 m 3
8 820 m 3
5 808 m 3
Voorgespannen normaal beton
—
19260 m 3
10 350 m 3
Voorgespannen licht
l'noiom3
3
beton
_
—
6 660 m
—
Dywidagstaven 0 32
223 890 m 1 186 600 m 1
Wapeningsstaal
594 t
2 400t
2 475t
8 444m 2
8 169 m2
Damwand
8 169 m2
Aanneemsom +
rijksmaterialen
ƒ18 100 000 ƒ17 400 000 ƒ l 6 8O0 00C
Uit de resultaten van de aanbesteding is gebleken, dat door
toepassing van het per m 3 thans nog duurdere Ücht beton,
toch op dit werk een besparing van ƒ600 000 t.o.v. normaal beton kon worden bereikt.
De opgegeven totaalkosten zijn samengesteld uit de laagste
inschrijvingen voor beton en staal, de omzetbelasting en de
waarde van de ter beschikking te stellen rijksmaterialen.
Als resultaat van de aanbesteding is aan de firma Dubbers
te Malden opdracht verleend het ontwerp in licht en normaal beton uit te voeren. Het werk is aan deze firma gegund
voor een bedrag van ƒ 9 850 000, de laagste van circa 40
aanbiedingen.
Vergelijking van de materiaalhoe veelheden van de ontwerpen B en C leert, dat nog enig gewapend beton wordt gespaard op de onderbouw, dat ruim 2 000 m 3 minder beton
wordt verwerkt in de bovenbouw en dat ruim 37 000 m 1
(circa 17%) voorspanstaal kan worden bespaard tegen een iets
hoger gebruik van zachtstaalwapening.

Het uit te voeren ontwerp
De drie in uitvoering zijnde bruggen zijn, behalve de indeling
van de rijdekken in afmetingen volkomen gelijk en bestaan
uit drie overspanningen, respectievelijk 37,4 m, 112,2 m en
37,4 m lang,
De bruggen hebben een onderbouw, die bestaat uit twee
landhoofden en twee pijlers. De pijlers worden op staal gefundeerd en gebouwd in damwandkuipen, waarvoor planken
BZ IV N50 worden toegepast. De landhoofden worden even6

eens op staal gefundeerd, de oostelijke landhoofden worden
gedeeltelijk binnen damwandkuipen van het profiel BZ IV R
gebouwd.
In iedere kuip worden twee pijlerlichamen opgetrokken, nadat een laag onderwaterbeton als bodemafsluiting is aangebracht. De landhoofden bestaan uit een zestal, op een funderingsplaat staande, wanden verbonden door een oplegsloof met grondkerende wand.

De bovenbouw
De bovenbouw bestaat uit twee door een langsvoeg gescheiden kokerliggers; breed 14,35 m en in hoogte verlopend
van 2,00 m bij de landhoofden en in het midden van de
hoofd overspanning naar 4,50 m boven de pijlers.
De kokerliggers zijn over een lengte van 13,60 m aansluitend
op de landhoofden, geheel massief uitgevoerd, dit in tegenstelling tot de tot nog toe volgens de uitbouwmethode gebouwde bruggen en dienend als ballast voor de uitbouw van
de hoofdoverspanning bij de kortere zij overspanning.
In tegenstelling tot de bij de uitbouwmethode gebruikelijke
werkwijze zal bij deze bruggen niet met vier wagens vanuit
een pijler naar weerszijden worden gewerkt, doch zal de uitbouw simultaan vanuit de pijlers naar het midden van het
kanaal geschieden. Om dit te kunnen uitvoeren wordt de
aanbrug tezamen met wat men normaal het hamerstuk
noemt, in één keer op een steigerwerk gebouwd. De lengte
van deze gedeelten is 41,7 m. Op deze aanzet worden nu
aan weerskanten van het kanaal twee uitbouwwagens geplaatst, waarna de hoofd overspanning kan worden gesloten.

Fig. 4.

Op deze wijze worden vanaf de twee zijden 15 moten ter
lengte van 3,40 m in licht beton gemaakt, waarna er nog een
sluitmoot van eveneens 3,40 m overblijft.
De bruggen worden achter elkaar in één bouwstroom gemaakt, te beginnen met de Dukcnburgse brug, daarna de
Hatertse brug en tenslotte de Graafse brug.
De uitbouwwagens zullen ook in deze volgorde worden verplaatst.
De kokers worden voorgespannen met Dywidagstaven
<£> 32 mm; ze verkrijgen een voorsparming in langsrichtmg,
vertikaal en in dwarsrichting in het rijdek.
Op de Graafse brug komen twee 10,65 m brede rijbanen, gescheiden door schampstroken met aan beide zijden 2,02 m
brede rijwielpaden. Op de Dukenburgse en Hatertse brug worden twee hoofdrijbanen van 8,00 m met aan beide zijden nevenbanen van 4,67 m gemaakt.
De brug wordt op één pijler vast opgelegd, op de andere pijler worden beweegbare opleggingen aangebracht. Voor alle
opleggingen worden teflonopleggingen toegepast.
Figuur 4 geeft een overzicht van de Dukenburgse brug.

Overzicht uitbouw van de Dukenburgse brug (oktober 1971)
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De uitvoering van het werk

Het materiaal licht beton

In de zomer van 1970 is men met de uitvoering begonnen.
Zomer 1971 werd bij de Dukenburgse brug met de uitbouw
in licht beton een aanvang gemaakt.
Omstreeks januari 1972 gaan dan de uitbouwwagens naar
de Hatertse brug, om in de zomer van 1972 naar de Graafse
brug te worden verplaatst. Derhalve zal de verwerking van
licht beton praktisch van zomer 1971 tot het voorjaar 1973
ononderbroken doorgaan.
Terwille van een goede voortgang en de speciale eisen bij het
maken van licht beton, heeft de aannemer een eigen betoncentrale in de omgeving van het werk opgesteld.

Met dit werk wordt door de directie Bruggen een nieuwe
stap gezet in de toepassing van licht beton. In Nederland
wordt licht beton al jaren, vooral in de woningbouw, toegepast als isolatiemateriaal en als materiaal voor niet dragende
wanden en platen. Het volumegewicht van de diverse soorten licht beton varieert zeer sterk n.1. van circa 300-2 000
kg/m3. Alleen de "zwaardere" soorten vanaf circa 1 700
kg/m3 kunnen voor dragende constructies worden toegepast;
deze soorten worden ter onderscheiding dan ook wel met
de benaming constructief licht beton aangeduid.
Constructief Ücht beton heeft in Nederland nog maar een
korte geschiedenis; er kunnen ongeveer dezelfde druksterkten mee worden bereikt als met normaal grindbeton tegen
een besparing op het eigen gewicht van rond 25%.
Licht beton wordt gemaakt met speciaal gefabriceerde toeslagmaterialen, verkregen door het verhitten van hiervoor geschikte soorten klei, leisteen of vÜegas in speciale ovens. In
deze ovens worden bolletjes gevormd, waaruit de vluchtige
bestanddelen gaan ontwijken. Na afkoeling wordt dan een
poreuze keramische korrel verkregen, meestal met een harde
gesloten oppervlakte. Deze korrels zijn veel kleiner, circa
3-20 mm, dan het normale betongrind.
Reeds omstreeks 1920 kwam men in Amerika tot toepassing van licht beton in de hoogbouw, waar grote besparingen
werden verkregen. Hoewel het materiaal op zich zelf duurder is, bleek toepassing van licht beton reeds bij 10 bouwlagen economisch verantwoord.
Dat de toepassing in Nederland en in het algemeen in Europa
zo lang op zich heeft doen wachten kan waarschijnlijk worden verklaard uit de andere verhoudingen van arbeids- en
materiaaJkosten en de verschillende winningsomstandigheden van de normale betontoeslag.
Sinds kort worden de toeslagmaterialen voor constructief
Ücht beton ook in Europa gemaakt en onder namen als
Berwilit, Hollith, Argex-S en Korlin in de handel gebracht.
Het laatste product-Korlin-wordt sinds 1970 door de
Staatsmijnen gefabriceerd en bestaat uit gesinterde Limburgse klei.

Toepassing in de bruggenbouw

Samenstelling, bereiding en verwerking

In de bruggenbouw is de toepassing van licht beton zeer interessant door de in het algemeen ongunstige verhouding
tussen eigen gewicht en nuttige belasting. Voor een betonbrug als de nieuwe brug over de ÏJssel te Katerveer maakt
het eigen gewicht ongeveer 80% van de totale belasting uit,
dit in tegenstelling tot bijv. een pakhuisvloer, die als regel
tot een veelvoud van het eigen gewicht zal kunnen worden
belast.
Toepassing van licht beton in de bruggenbouw leidt dus tot
besparingen op het eigen gewicht, waaruit weer besparingen
op de profielsafmetingen en daardoor op voorspanstaal, wapeningsstaal, fundering, transport- en verwerkingskosten resulteren.
De directie Bruggen heeft reeds enkele jaren ervaring in de
toepassing en verwerking van licht beton. In 1967 werd begonnen met een aantal contactliggers voor een brug over de
Buiten-Liede. De circa 15,5 m lange balken hadden een gewicht van circa 11 ton tegen 16 ton voor dito balken van normaal beton. De meerkosten van het materiaal werden reeds
hier grotendeels goed gemaakt door besparingen op de fundering, het voorspanstaal en de transport- en montagekosten.
Als tweede object kan de rijvloer van de nieuwe brug over
het Schelde-Rijnkanaal bij Tholen worden genoemd. Deze
rijvloer draagt op de stalen dwarsdragers en is door stiftdeuvels hiermee verbonden. Ten opzichte van een rijdek van gewoon beton wordt een gewichtsbesparing van circa 680 ton
bereikt, wat uiteraard doorwerkt in het staalgebruik van de
hoofdconstructie. Deze oplossing zal dan ook voor een aantal andere bruggen worden toegepast.
Ter voorbereiding van de toepassing van licht beton bij uitbouwbruggen werden in de zomer van 1969 met succes op
het werkterrein van de Combinatie Oosterschelde te Kats
een viertal kokermoten gemaakt met de bovengenoemde
toeslagmaterialen.
De toepassing van licht beton in combinatie met de uitbouwmethode opent nieuwe perspectieven voor de bouw van grote betonb ruggen.

Bij de samenstelling van een licht betonmengsel kan door de
discontinuïteit en de poreusheid van het toeslagmateriaal
(nog) niet van een berekening worden uitgegaan. Voor de
bereiding wordt daarom van een basismengsel uitgegaan dat
na uitgebreide proefnemingen is verkregen en moest voldoen
aan eisen van gewicht, drukvastheid en verwerkbaarheid op
de bouwplaats. In dit speciale geval was de druksterkte van
circa 225 kg/cm2 die na circa 24 uur nodig is om een moot
te kunnen spannen ook van veel belang in verband met de
noodzakelijke voortgang van het werk.
Basismengsel per m 3
Portlandcement B
0,2% plastificeerder
droog zand
Efa Füller
Korlin 3-10 mm
Korlin 10-18 mm
water in het zand
toegevoegd water

360
kg
0,72
595 \

251
415
212
27
137
1772,72 kg

1151
9 incl. lucht
9TS
300
177
27
137

sg.= 1,19
s.g.= 1,24

10001
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Bereiding en verwerking
De dosering van het mengsel geschiedt door weging en met
behulp van watermeters, de menging met cen dwangmenger.
Het transport vindt plaats met truckmixers, de consistentie
van het licht beton kan veranderen doordat het enigszins
poreuze Korlin water opneemt tijdens het transport. Men
heeft dit probleem opgelost door het beton per radio af te
roepen, waardoor onnodig wachten van de mixers wordt
vermeden. Het transport op de bouwplaats vindt plaats met
een gemotoriseerde kubel en een stortgoot. Het licht beton
moet zo dicht mogelijk bij de bestemming worden gestort,

Fig. 5.
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Het storten van een moot met licht beton

daar verplaatsen met de trilnaald tot ontmenging leidt door
opdrijven van de lichte Korlin-korrels. Men dient daarom
ook steeds kort en dicht opeen te trillen. De gebruikte trilnaalden hebben een diameter van 65 mm en een frequentie
van 12 000 trillingen/min. Bij het egaliseren van het licht beton voldoet een hark beter dan een schop. Het afwerken geschiedt normaal, eventuele opgedreven Korlin-korrcls worden met een spaan ingeklopt en ruwe plekken met cementspeeie ingewassen.
Figuur 5 geeft een beeld van het storten van licht beton.

Controle
De controle geschiedt zowel op de centrale als op de bouwplaats en omvat een controle op gewicht en consistentie.
Het gewicht wordt bepaald door weging van een zo goed
mogelijk gevuld en verdicht meetvat van 301 met bekend
eigengewicht.
Consistentiebepaling met de bekende kegel van Abrams
geeft door de grote samenhang van licht betonspecie geen
goed beeld van de consistentie. Deze controle wordt daarom
uitgevoerd met de verdichtingsmaat volgens Walz. Hierbij
wordt een meetvat van 40 cm hoogte gevuld en wordt na
het trillen de gemiddelde inzakking (s) gemeten. De verdichtingsmaat is dan f^
, welk getal door de ervaring een indruk van de consistentie geeft.
Bij deze proeven wordt op de bouwplaats een toename van
gewicht en Walz-maat geconstateerd veroorzaakt door wateropname door de Korlin-korrels tijdens het transport waardoor volume verminde ring ontstaat en de consistentie afneemt.
Het soortelijk gewicht van Korlin is nog niet constant, men
dient dit dus periodiek te controleren en het mengsel zonodig aan te passen. Bij langdurige droogte doet men verstandig in de opslag het Korlin van te voren te bevochtigen daar
het anders water aan het mengsel zal onttrekken.

Druksterkte
Het bestek eist een druksterkte van 350 kg/m3 na 28 dagen.
Hieronder volgt een opgave van gemiddelde druksterkten
van een willekeurig stort:
na 24 uur
213 kg/cm2
na 36 uur
273 kg/cm2
na 48 uur
283 kg/cm2
na 7 dagen 370 kg/cm2
na 14 dagen 432 kg/cm2
na 28 dagen >400 kg/cm2
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