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Proefvakken puinbeton nabij Deurne-fietspad Waalsbergen-Rips.

Qnderzoek van betonpuin- en baksteenpuingranulaat als grof
toeslagmateriaal voor wegenbeton in de praktiik.

1. Iniaiding.
Vanaf 1979 heeft in hat laboratorium orienterend ondarzoak plaatsgavondan naar da toapassingsmogalijkhadan van batonpuin- an bakstaangranulaat als toaslagmatariaal voor baton. Da resultatan van daza
onderzoaken zijn baschrevan in da rapportan "Ondarzoak betonpuin"
(RL-KBW-R-80-23) en "Ondarzoak van baksteenpuingranulaat als toeslagmateriaal voor baton" (MA0-R~83018).
Vastgastald is dat mat batonpuingranulaat als grof toaslagmatariaal
(frakties 4-31,5 mm) een baton van kwaliteit B 37,5 te vervaardigen
is. Met baksteenpuin als grove toaslag (frakties 4-31,5 mm) kan een
baton van de kwaliteit B 22,5 worden bereikt.
De resultatan van daze laboratoriumproeven hebben aanleiding gegeven
tot hat streven naar een praktijkonderzoek ter beoordeling van toe¬
passing van betonpuin— en baksteenpuingranulaat als toeslagmateriaal
in wegenbouwbeton. Een en ander biedt de gelegenheid op praktijkschaal
ervaring op te doen met de vervaardiging van puinbeton, alsmede met
de verwerking van dergelijk beton tot een wegverharding. Bovendien kan
een indruk verkregen worden omtrent het gedrag onder praktijkomstandigheden, in casu de bestendigheid van puinbeton tegen inwerking door
vorst en dooizouten.
In verband met de te bereiken kwaliteit (B 22,5) van baksteenpuinbeton
leek een proefvak in een betonnen fiets— of wandelpad het meest voor
de hand te liggen.
De mogelijkheid tot het uitvoeren van een praktijkproef heeft zich
voorgedaan in het fietspad Waalsbergen-Rips (nabij Deume) .
In overleg met de Provinciale Waterstaat Noord-Brabant, alsmede de
betreffende aannemer Combinatie "Maas Route" te Helmond is besloten
in het proefvak de volgende aspecten te onderzoeken:
- de mechanische eigenschappen van puinbeton, waarin betonpuin- of bak—
s teenpuingranulaat verwerkt is;
- het gedrag van het puinbeton bij vorst en de gevoeligheid voor de
aantasting door vorst en door dooizouten, zowel in het laboratorium
als in het proefvak.
Dit rapport geeft een beschrijving van de resultaten van deze onder¬
zoeken.
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2.

Proefopzet.

2.1. Proefvakken.
In het fietspad nabij Deurne is ten behoeve van het onderzoek de
oorspronkelijke besteksconstructie met het gebruikelijke grindbeton
B 37,5 voor de verhardingsconstructie over een lengte van ca.

15 m

(per puinsoort), uitgevoerd in betonpuin- en baksteenpuinbeton
3
(ca. 6 m per vak).

2.2. Onderzoek, c.q. meetprogramma.
In de voorbereidingsfase van het werk is op de voor het werk
representatief geachte monsters puingranulaat, afkomstig van de
Westbreker te Zoetermeer en gedroogd en uitgezeefd op de fracties
3-30 mm in de Brabantse Asfaltcentrale, een vooronderzoek verricht.
Dit vooronderzoek heeft bestaan uit:
- het bepalen van de samenstelling, polijstgetal en gradering van het
betonpuin- en baksteenpuingranulaat;
- het vaststellen van de mengselsamenstelling en eigenschappen van
het beton, waarin betonpuin- of baksteenpuingranulaat als toeslag
verwerkt is (geschiktheidsonderzoek).

Tijdens en na de aanleg van het fietspad zijn bij de betoncentrale in
overleg met de betontechnoloog van de Helmondse Betoncentrale B.V. een
aantal eigenschappen van het onderharde en verharde betonpuin- en
baksteenpuinbeton vastgesteld.
Dit onderzoek heeft bestaan uit:
- het bepalen van de zetmaat en het luchtgehalte;
- het .bepalen van de 28-daagse druksterkte.

Na de aanleg zijn ter beoordeling van de bereikte kwaliteit en het
gedrag in de praktijk een aantal kernen 0 100 mm geboord.
Hierop zijn de volgende eigenschappen bepaald:
- de dichtheid en de 28-daagse druksterkte;
- gevoeligheid voor vorst en dooizouten.

3

3.

Vooronderzoek.

3.1. Onderzoek bouwstoffen.
Van het betonpuin- en baksteenpuingranulaat zijn de volgende eigenschappen bepaald:
- s^enstelling
Op grond van de ervaring verkregen bij het onderzoek van betonpuinen baksteenpuingranulaat is van elk type toeslagmateriaal een
monster door een analist op de fracties 8-31,5 mm (zie bijlage 1)
visueel ge'inspecteerd ter bepaling van de samenstelling.

Het polijstgetal is bepaald volgens proef 54 van de Eisen 1978 op
de fractie 8-11,2 mm.

Voor het berekenen van de gradering van een optimaal betonmengsel
is van beide monsters een zeefanalyse bepaald.

In tabel 1 is de samenstelling en het polijstgetal vermeld.
De graderingen zijn weergegeven in figuur 1, evenals de gestelde
graderingseisen volgens de huidige conceptnormen voor betonpuin- en
baksteenpuingranulaat.

TABEL 1. Eigenschappen van betonpuin- en baksteenpuingranulaat._
eigenschap

betonpuingranulaat baksteenpuingranulaat

samenstelling % (™/m)
gebroken beton

85

38

baksteen hard

1

36

baksteen zacht

-

17

natuursteen

12

5

lichtbeton

-

4

diversen (slakken, glas, hout)

2

-

53

69

polijstgetal (C8-C11,2)

Het monster betonpuingranulaat bestaat voor 85% (™/m) uit gebroken
beton, hetgeen in vergelijking tot de gestelde eis volgens de huidige
conceptnorm voor betonpuin als toeslagmateriaal voor beton van 95% (™/m)
te laag is.
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Het monster baksteenpuingranulaat bestaat voor 53% (™/m) uit gebroken
baksteen. Volgens de huidige conceptnorm voor metselwerkpuin als
toeslagmateriaal voor beton dient het hoofdbestanddeel metselwerkpuin
tenminste 65% (™/m)'Van het totaal uit te maken.
Het baksteenpuingranulaat bevat echter ook 38% (™/m) gebroken beton.
De voorkomende nevenbestanddelen mogen volgens de huidige conceptnorm
ten hoogste 20% (™/m )

natuursteen en 20% (^/m) lichtbeton bevatten,

zodat aan deze gestelde eis is voldaan.
Het polijstgetal van het betonpuingranulaat (53) is in vergelijking met
eerder verricht onderzoek op het polijstgetal van betonpuingranulaat
(61-66) erg laag. Een en ander kan veroorzaakt zijn door het hoge
gehalte aan natuursteen (12% (°^/m)).

Ook voor de gradering van betonpuin- en baksteenpuingranulaat
zijn concepteisen opgesteld (fig.

1).

De gradering van het betonpuingranulaat is volgens de huidige concept¬
eisen te fijn, terwijl het baksteenpuingranulaat te veel fijne fractie
(< 4 mm) bevat.

3.2. Mengselsamenstelling.
Op grond van de korrelverdelingen van het betonpuin- en baksteenpuin¬
granulaat en van het gebruikte betonzand is door de Helmondse
Betoncentrale B.V. een mengverhouding voor het betonpuin- en baksteenpuinbeton berekend, waarvan de gradering zoveel mogelijk tussen de
lijnen A en B van de figuur A19 in de VB 1974 ligt.
Voor het betonpuinbeton is als de theoretische beste mengverhouding
35% (^/v) zand en 65% (^/v) betonpuingranulaat (3-30 mm) gevonden.
Voor het baksteenpuinbeton is deze mengverhouding 40% (^/v) zand en
60% (^/v) baksteenpuingranulaat (3-30 mm).
P0 graderingen van de met betonpuin— en baksteenpuingranulaat vervaar
digde betonmengsels zijn opgenomen in figuur 2, evenals de lijnen A en B
uit de VB 1974.
Om aan de gewenste consistentie (half plastisch, zetmaat 2-8 cm) en
betonkwaliteit (B 37,5 voor wegenbeton) te voldoen, is voor dit onderzoek
het bij de samenstelling van het grindbeton voorgeschreven cementgehalte
365 kg/m3 portlandcement, klasse A aangehouden.
Ten behoeve van de vorstbestandheid van het puinbeton, is een luchtbelvormer (mengolie) toegepast om zodanig een luchtgehalte van 3 a 5% ( /v)
te verkrijgen.
De volledige mengselsamenstellingen zijn opgenomen in tabel 2.
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TABEL 2. Mengselsamenstellingen en eigenschappen betonpuinbeton, baksteenpuinbeton en grindbeton.

mengs els amens telling

grindbeton

baksteenpuinbeton

betonpuinbeton

en

geschikt'-

controle proef

geschikt-^

controle proef

controle proef

eigenschappen

heidsproef

kubus

heidsproef

kubus

kubus

kern uit

centrale proefvak

centrale proefvak
puingranulaat % ( /v)
betonzand %

/v)

Portlandcement A kg
luchtbelvorroer

kern uit

kern uit

centrale proefvak

65

65

60

60

62

35

35

40

40

38

365

365

mengolie

I

-vl

mengolie

mengolie

365

365

365

I

mengolie

mengolie

water-cementfactor

0,47

0,46

0,56

0,55

0,46

luchtgehalte %

4,7

3,3

3,2

3,4

3,9

zetmaat cm

3

4

3

5

4

druksterkte na 7 dagen

29,4

MN/m^

43,9

28 dagen

28,3

gewichtsyerlies
opp, na 40 cycli kg/m-

-

2280

2320

0,11

42,4

33,7

51,3

36,3

48,3

34 dagen
dichtheid kg/m3

39,2

43,1

2170

2190

1,0

2360

2390
0,14

-
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3.3. Geschiktheidsonderzoek.
Met de gebruikte materialen en de gekozen samenstellingen is door de
Helmondse Beton Centrale een geschiktheidsonderzoek (volgens de VB 1974)
op het betonpuin- en baksteenpuinbeton uitgevoerd.
Om het waterabsorberend vermogen van het puingranulaat tegen te gaan,
is het aan te raden het puingranulaat van te voeren met water te
verzadigen. Bij het geschiktheidsonderzoek bleek echter dat het betonpuinen baksteenpuingranulaat na de behandeling in de droogtrommel van de
Asfaltcentrale hydrofobisch gedrag vertoonden, zodat het puingranulaat
van te voren niet kon worden bevochtigd. De mengsels zijn door toevoegen
van water en een luchtbelvormer op een plasticiteit behorende bij
consistentie gebied 2 (halfplastisch) gebracht.
Per puinsoort is van de betonspecie het luchtgehalte en de zetmaat
bepaald. Tevens zijn uit de bovengenoemde mengsels twee kubussen vervaardigd voor de 7- en 28-daagse druksterkte.
De watercementfactor, het luchtgehalte, de zetmaat en de 7- en 28-daagse
druksterkte zijn opgenomen in tabel 2.
Uit tabel 2 blijkt dat het streefluchtgehalte van 3a 5% voor beide
mengsels is bereikt, evenals de gewenste consistentie half plastisch
(zetmaat 2-8 cm).
Voor het betonpuinbeton is een 28-daagse druksterkte van 43,9 MN/m

2

gevonden, terwijl de 28-daagse druksterkte van het baksteenpuinbeton
39,2 MN/m^ bedraagt.
Hieruit volgt

dat met het gebruikte betonpuingranulaat en 365 kg
3
Portlandcement, klasse A, per m de vereiste kwaliteit B 37,5 kan

worden verkregen.
Deze sterkte is voor het beton met baksteenpuingranulaat en 365 kg
3
Portlandcement, klasse A, per m met bereikt.
Een verhoging van de sterkte door meer cement te gebruiken wordt niet
aanbevolen, omdat dan een te cementrijk beton wordt verkregen (met hoge
krimp).
Zowel voor het betonpuinbeton, als voor het baksteenpuinbeton, is besloten
de gebruikte samenstelling bij het geschiktheidsonderzoek, in het proefvak
toe te passen.
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4.

Praktijkonderzoek.

4.1. Aanleg en controle proef.
Het fietspad Waalsbergen-Rips (nabij Deurne) is op 8 mei 1981 aangelegd.
3
Volgens de vastgestelde mengselsamenstelling is per puinsoort ca. 6 m
betonspecie aangemaakt.
Door het hydrofobisch gedrag van het betonpuin- en baksteenpuingranulaat
is het puingranulaat vooraf niet bevochtigd.
Op de betoncentrale is uit de truckmixer per puinsoort een monster
getrokken om de zetmaat en het luchtgehalte te controleren. Tevens zijn
uit bovengenoemde mengsels drie kubussen vervaardigd voor het bepalen
van de 28-daagse druksterkte.
Het betonpuin- en'baksteenpuinbeton is door middel van truckmixers naar
het fietspad nabij Deurne vervoerd, waar de betonspecie met behulp van
een slip-form paver is verwerkt.
Het betonoppervlak is afgewerkt met een grove kunststofbezem.
De watercementfactor, het luchtgehalte, de zetmaat en de 28-daagse
druksterkte .van het betonpuin- en baksteenpuinbeton zijn opgenomen in
tabel 2.
De mengselsamenstelling en de eigenschappen van het buiten de proefvakken
toegepaste grindbeton zijn ter vergelijking ook in deze tabel opgenomen.
De gemiddelde 28-daagse druksterkte van de met betonpuingranulaat
vervaardigde kubussen was 43,1 MN/m
2
vervaardigde kubussen 33,7 MN/m .

2

en van de met baksteenpuingranulaat

2
De 28-daagse druksterkte van het toegepaste grindbeton bedraagt 42,4 MN/m ’
hetgeen aangeeft dat de 28-daagse druksterkte voor grindbeton niet
significant verschilt van de druksterkte van betonpuinbeton,

4.2. Druksterkte van boorkemen uit het proefvak.
Ter controle van de bereikte kwaliteit in de baan en ten behoeve van het
bepalen van de vorst-dooigevoeligheid zijn 28 dagen na aanleg van het
proefvak per betonsoort drie kernen 0 100 mm geboord.
Uit de verkregen kernen zijn proefstukken met een hoogte van 100 mm
gezaagd. Deze kernen zijn enige dagen in de klimaatkamer bij 20° C en
een relatieve vochtigheid van 100% geplaatst en beproefd op de druksterkte
(na 34 dagen verharden). Van elke kern is tevens de dichtheid bepaald.
De resultaten zijn opgenomen in tabel 2.
De gemiddelde 34-daagse druksterkte van de betonpuinbetonkernen was

10

10

48.3 MN/m

2

.
2
en van de baksteenpuinbetonkernen 36,3 MN/m .

De gemiddelde 34-daagse druksterkte van de grindbetonkernen bedraagt
51.3 MN/m^.

5.

Aantasting vorst en dooizouten.

5.1. Kernen.
De bovenzijde van de kernen gebruikt voor de drukterktebepaling van
het betonpuin-, baksteenpuin- en grindbeton zijn gedurende veertig
cycli aan de vorst- en dooizoutproef onderworpen.
Bij deze vriesproef wordt met behulp van tot rubber ringen versneden
autobinnenbanden en klembanden aan de bovenzijde van elke boorkern een
opstaande rand gecre’eerd.
Bij het begin van elke cyclus wordt op het bovenvlak 25 ml leidingwater
aangebracht (laagdikte ca. 3 mm).
De kernen worden gedurende 23 uur in een vrieskist bij - 5° C geplaatst,
waardoor op het bovenvlak een ijslaagje ontstaat. Op dit laagje wordt
de volgende dag 7 gram keukenzout gelijkmatig verdeeld. Na het strooien
blijven de kernen nog een uur in de vrieskast.
Daarna worden de kernen in een laboratoriumruimte geplaatst, totdat al
het ijs is ontdooid.
Na elke cyclus wordt het smeltwater met de losgeraakte stukjes beton
per kern verzameld.
Per 5 cycli wordt per kern het gewicht aan losgeraakte stukjes beton
bepaald door filtratie van het smeltwater.
Het gemiddelde gewichtsverlies van drie kernen per betonsoort is het
2
totale gewichtsverlies berekend in kg/m beton na respectievelijk 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 en 40 cycli.
Dit gewichtsverlies is na 40 vries-dooicycli voor betonpuinbeton, baksteen2

puinbeton en grindbeton respectievelijk 0,11 kg/m , 1,0 kg/m

2

2

en 0,14 kg/m .

De resultaten zijn grafisch in figuur 3 weergegeven.
De aantasting is bovendien gevolgd door middel van fotografische opnamen
van het bovenvlak na 0, 5, 10, 20 en 40 cycli.
In bijlage 2 zijn de bovenvlakken van het betonpuin-, baksteenpuin- en
grindbeton na 0 en na 40 cycli afgebeeld.

-
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Vriesdooiproeven cylinders proefvak fietspad nabij Deurne

gewichtsverlies

kg/m^
1,0

baksteenpuinbeton

0.8

0,6

0,4

0,2
grindbeton
betonpuinbeton

10
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^5-W
^ aantal vies-dooi cycli

I

figuur 5
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5.2. Praktijk.
Bij de beoordeling van het oppervlak van het betonpuinbeton en baksteenpuinbeton in het fietspad (na de winter 1981/1982) is bij het baksteenpuinbetongedeelte aantasting van het oppervlak geconstateerd.
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6.

Conclusies en nabeschouwingen.

6.1. Betonpuinbeton.
Uit de verkregen resultaten (tabel 2) blijkt dat bet zowel in bet
laboratorium, als in de praktijk mogelijk is uit betonpuingranulaat,
3
(fracties 3-30 nm) , zand en 365 kg Portlandcement', klasse A, per m
een voor de wegenbouw gescbikt beton met een betonkwaliteit B 37,5
te vervaardigen.
De gemiddelde druksterkte van bet betonpuinbeton is voor de kubussen
2
na 28 dagen 43,1 MN/m en voor de kernen uit bet proefvak na 34 dagen
48,3 MN/m^.
Zowel de vervaardiging van bet betonpuinbeton in de betoncentrale als
de aanleg van de betonpuinbetonverbarding met bebulp van een slip-form
paver is goed mogelijk.
In dit betonpuinbeton is een lucbtbelvormer toegevoegd, zodat in de
betonpuinspecie 3,3% lucbt aanwezig is. Een dergelijk lucbtgebalte is
bij grindbeton^voldoende om de aantasting door vorst

en dooizouten van

bet wegoppervlak ("scaling") te voorkomen.
Het onderzoek geeft aan (figuur 3) dat de aantasting door vorst en
dooizouten voor betonpuinbeton niet significant verschilt van de
aantasting van grindbeton.
Het gewicbtsverlies van betonpuinbeton is gemiddeld (n = 3) na 40 vorst2
2
en dooicycli 0,11 kg/m en van grindbeton 0,14 kg/m .
De resultaten van bet onderzoek naar de eigenscbappen, verwerkbaarbeid
op praktijkscbaal en vorstgevoeligbeid zijn zodanig, dat naar verwacbting
bij gebruik van betonpuingranulaat als toeslagmateriaal voor wegenbeton
een betonverbarding kan worden verkegen met dezelfde kwaliteit als bet
gebruikelijke grindbeton.

6.2, Baksteenpuinbeton.
Uit bet gescbiktbeidsonderzoek was al gebleken dat uit baksteenpuingranulaat (fracties 3-30 mm), zand en 365 kg Portlandcement, klasse A,
3
per m geen betonkwaliteit B 37,5 te vervaardigen is (a-druk 28 dagen =
39,2 MN/m^.
Bij de aanleg van bet proefvak is de gemiddelde druksterkte van bet
2
baksteenpuinbeton voor de kubussen na 28 dagen 33,7 MN/m en voor de
2
kernen uit de weg na 34 dagen 36,3 MN/m .
14
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Zowel de vervaardiging van het baksteenpuinbeton in de betoncentrale, als
de aanleg van de baksteenpuinbetonverharding met behulp van een slipform paver is goed mogelijk.
In dit baksteenpuinbeton is een luchtbelvormer toegevoegd, zodat in de
baksteenpuinspecie 3,4% lucht aanwezig is.
Een dergelijk luchtgehalte is bij grindbeton voldoende om de aantasting
door vorst en dooizouten van het wegoppervlak ("scaling”) tevoorkomen.
Uit de resultaten van het vorst-dooi-onderzoek (figuur 3) blijkt echter
dat de aantasting van vorst en dooizouten aan geboorde kernen baksteen¬
puinbeton duidelijk gevoeliger is dan de aantasting van grindbeton.

Het gewichtsverlies van baksteenpuinbeton is na 40 vorst-en dooicycli
2
2
1,0 kg/m en van grindbeton 0,14 kg/m .
Een en ander kan veroorzaakt zijn door de in verge!ijking met grind,
lage korrelsterkte van het baksteenpuinbeton.
Bij de beoordeling van het oppervlak in het fietspad (na de winter) is
eveneens beschadiging van het oppervlak geconstateerd.
Uit een onderzoek van TNO op de vorstbestandheid van beton met grind,
betonpuin en baksteenpuin als grof toeslagmateriaal

^ volgt eveneens

dat baksteenpuinbeton meer kans heeft niet dan wel vorstbestand te zijn.

Naar verwachting kan met baksteenpuin een wegenbeton worden vervaardigd
van de gewenste sterkte. Indien geen luchtbelvormer wordt gebruikt, zal
3
waarschijnlijk (met een cementgehalte van 365 kg/m ) betonkwaliteit
B 37,5 worden verkregen.
Zowel in het laboratorium, als in de praktijk, is geconstateerd dat
baksteenpuinbeton niet erg bestand is tegen vorst en dooizouten.
De schade valt duidelijk op door de felrode gekleurde toeslagmaterialen,
die bij de aantasting zichtbaar worden.

LITERATUUR:
Instituut TNO voor bouwmaterialen en bouwconstructies.
Rapport Nr. B 83-1-39.
Vorstbestandheid van beton met grind, betonpuin, dan wel
baksteenpuin als grof toeslagmateriaal.

bijlage 1

Bepaling samenstelling puin

Benodigdheden
Zeef C 8, balans nauwkeurigheid 1 g.monsterverdeelapparaat, zoutzuur IN.

Uitvoering
Neem van bet monster een representatief deal van 30 kg.
Zeef bet materiaal < 8 mm af en ga na of er tenminste

400 stukjes op zeef

8 mm aanwezig zijn. Indian er minder dan 400 stukjes overblijven dient meer
materiaal op zeef 8 mm te worden uitgezeefd.
Sorteer de materialen > 8 mm op bet oog in diverse boofdbestanddelen (beton,
asfalt, baksteen, enz.).
Het vooraf wassen van de materialen kan de beoordeling soms vergemakkelijken.
In twijfelgevallen kan beton met zoutzuur en asfalt met metbyleencbloride wor
den aangetoond.
Grind en steenslag welke niet afkomstig zijn uit asfaltbeton dienen tot de ca
tegorie betonpuin te worden gerekend.
Weeg de gesorteerde materialen en bereken bet massapercentage met een nauwkeurigbeid van 1%. Wanneer een bestanddeel (b.v. bout) voor minder dan 5%
voorkomt, wordt dit materiaal ingedeeld bij de categorie diversen.
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