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Samenvatting
De huidige kwaliteitsbeheersingsmethode voor asfalt in Nederland is volledig empirisch en georienteerd
op de samenstelling op basis van de massa. Tot nu toe is deze methode voor standaard RAW-mengse s
werkbaar gebleken, maar het is de vraag of de kwaliteit van asfalt in de toekomst met deze methode voldoende gewaarborgd kan worden. Vrijwel de gehele asfaltbranche is het er over eens dat deze methode
aangepast dient te worden in de richting van een meer op functionele eigenschappen gebaseerde kwaliteitsbeoordelingsmethode. De DWW heeft toegezegd te onderzoeken of het hanteren van functionele
eisen in het contract mogelijk is.
In dit rapport worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, waarin de volgende drie opties
1. Functionele eisen aan het product asfalt gedurende het vooronderzoek, voordat met de productie
wordt begonnen (een aantal functionele proeven i.p.v. de Marshallproef),
2. Functionele eisen aan het product asfalt na bereiding (er worden dus functionele eisen gesteld aan
proefstukken vervaardigd met molengemengde specie),
3 Functionele eisen aan het eindresultaat in de weg (functionele eisen aan proefstukken uit de weg).
Om functionele eisen te kunnen opstellen (kentallen) zijn van een vijftal reguliere werken de functionele
asfalteigenschappen gemeten met de gekozen testmethoden gedurende het mengselontwerp na Foductie
en na verwerking van mengsels in de weg. Van reguliere werken zijn hiertoe drie verschillende ST^
0/22 mengsels bemonsterd tijdens het mengselontwerp (vooronderzoek met een dnetal vanaties van het
bitumengehalte), na productie (specie) en na verwerking (monsters uit de weg). Er is vanuit gegaan dat de
basis voor het mengselontwerp de huidige Marshallmethode is. Van deze werken zijn kentallen van func¬
tionele eigenschappen bepaald, die uiteindelijk in demonstratievakken kunnen worden toegepast in contracten met de uitvoerende partijen.
In het onderzoek zijn per werk de volgende eigenschappen bepaald:
- de stiifheid van het mengsel,
u j- . a
- de breuktaaiheid van het mengsel door middel van SCB-onderzoek (Semi-circular bendingtest),
- de treksterkte- en eigenschappen van het mengsel (zowel geretaind als met geretamd) door middel
van SCB-, splijt- en directe trekproeven,
- de samenstelling van het asfalt ende eigenschappen van debouwstoffen.
Op basis van deze resultaten zal de werkgroep 'Functionele Eisen m het Contract (FEC) trachten defini
tieve kentallen te bepalen, die nodig zijn voor het functioneel specificeren van stabmengsels.
In deze rapportage zijn de volgende mengselcoderingen gebruikt:
Werk
MaasMengsel
N225
A73
boulevard
L
A
Uit de weg
M
G
B
Molengemengd
N
H
VO -0.5% bitumen
D
VO gewenst mengsel
P
K
E
VO +0,5% bitumen

N789

A27

QL
QM
QN
QP

R

V
W

Let op dat de proefstukken uit de serie QL, QM, QN en QP alle beginnen met de letter L M, N en P gevolgd door een cijfer onder honderd, terwijl de proefstukken uit de sene L, M, N, O en P beginnen met
een letter gevolgd door een nummer boven de duizend.
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Summary
The present quality management system for asphalt concrete pavements in The Netherlands is based on
an empirical approach and is focussed on the components on the basis of masses. Until now, this method
was feasible and sufficiently applicable for standard asphalt concrete mixes, but for future mixes this is
questionable. Almost the complete asphalt concrete branch is convinced of the fact that the quality man¬
agement system should be based on a functional specification approach. For this reason the Road and
Hydraulic Engineering Division (RHED) of Rijkswaterstaat in the Netherlands started a large research
project on this topic.
In this report the first results of this research project are presented. In this project three aspects are inves¬
tigated:
1. functional requirements for asphalt concrete mix design and composition prior to actual production
(using functional tests instead of the Marshall test),
2. functional requirements for asphalt concrete during factory production,
3. functional requirements for asphalt concrete on the road after construction.
To determine characteristic values for functional requirements five normal asphalt concrete road works
are selected. For each work the functional specifications are determined using several test methods and
several types of asphalt concrete:
- asphalt concrete mixes based on the mix design procedure with three different contents of bitumen.
These mixes are compacted in the laboratory,
- asphalt concrete from factory production and
- asphalt concrete cored from the road after construction.
For all three works is assumed that the Marshall mix design procedure was used. From the results of the
tests the numerical value for the functional specifications can be determined. These data can be used in
contracts with road contractors.
In the research project the following functional material parameters are determined.
- the stiffness of the mix,
- the fracture toughness of the mix using the Semi Circular Bending test, briefly the SCB-test
- the tensile strength of the mixes (both retained and non-retained) using the SCB-, the indirect tensile
and direct tensile tests
- the composition of the asphalt concrete and the components of the mix.
Based on the results of the tests the working group 'Functional Specifications in the Contract (FEC) will
determine the final functional specifications of the asphalt concrete mixtures.
In this report the following mix codes are used:
Mix
From the road
Factory Production
Mix design -0,5% bitumen
Mix design wanted mix
Mix design +0,5% bitumen

A73

N225

Site
Maasboulevard

A
C
D

H
K

M
N
O

N789

A27

QL
QM
QN
QP

R

V

w

Beware that the specimens of the site carrying the codes QL, QM, QN and QP all carry the letter L, M, N
and P as first digit followed by a number less than one hundred, whereas the specimens from the sites L,
M, N, O and P are labelled by a specimen number followed by a number greater than one thousand.
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Begrippenlijst
In deze rapportage worden de volgende begrippen en afkortingen gebruikt:
gyratorverdichting

= verdichting, die wordt verkregen door een hoeveelheid asfalt knedend te
verdichten met behulp van een gyrator met de volgende instellingen. hoek
1,25°, verticale druk: 0,6 MPa, 30 omwentelingen per minuut)

Marshallverdichting

= verdichting, die wordt verkregen door een hoeveelheid asfalt aan beide zijden te verdichten met een contante verdichtingsenergie (hamer met massa
4,54 kg, valhoogte 457 mm)

mastercurve

= relatie, die wordt verkregen door een bewerking uit te voeren die gebaseerd
is op het frequentie-temperatuur-superpositiebeginsel. Door deze bewerking
kan de desbetreffende eigenschap voor elke willekeurige frequentie en/of
temperatuur bepaald worden.

AAPT
AC
AGRAC
BSA
DWW
KOAC«WMD

=
=
=
=
=

NPC
prEN
SCB
STAB
VO
ZOAB

=
=
=
=
=
=

Association of Asphalt Paving Technologists
AsfaltCentrale
AsfaltGRAnulaat met Cement
Bouw- cn SloopAfval
Dienst Weg en Waterbouwkunde te Delft
Keuring Onderzoek en Advies in de Civiele techniek • WegMeetDienst te
Apeldoom
Netherlands Pavement Consultants te Utrecht
provisional European Norm
Semi Circular Bending test
STeenAsfaltBeton
VoorOnderzoek
Zeer Open AsfaltBeton
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1

1.1

Inleiding

Algemeen

De huidige kwaliteitsbeheersingsmethode voor asfalt (vooronderzoek, bedrijfscontrole, kwaliteitsborging
en kwaliteitsbeoordeling) is volledig empirisch en georienteerd op de samenstelling op basis van de massa. Tot nu toe is deze methode voor standaard RAW-mengsels werkbaar gebleken, maar bet is de vraag of
de kwaliteit van asfalt in de toekomst met deze methode voldoende gewaarborgd kan worden.
Op door het CROW georganiseerde workshops (in Lunteren op 22 mei 1997 en in Bussum op 24 januari
2000) over de toepassing van functioned eisen voor asfalt hebben opdrachtgevers, opdrachtnemers en de
asfaltbranche de wens uitgesproken om de huidige RAW-kwaliteitsbeheersingsmethode aan te passen.
Vrijwel unaniem waren de deelnemers voorstanders van een aanpassing van deze methode in de richting
van een meer op functioned eigenschappen gebaseerde kwaliteitsbeoordelingsmethode. De DWW heeft
toegezegd in samenwerking met de asfaltbranche te onderzoeken of het hanteren van functioned eisen in
het contract mogelijk is. Functioned eigenschappen van een verharding kunnen als volgt worden onderverdeeld op het derde niveau;
- wegdekoppervlak
: stroefheid, langs- en dwarsvlakheid, zichtbaarheid en geluid
- duurzaamheid
: weerstand tegen scheurvorming en rafeling
- andere eigenschappen
: verwerkbaarheid en hergebruik.
Met de branche is afgesproken dat de volgende drie opties zuldn worden onderzocht:
1.
Functioned eisen aan het product asfalt gedurende het vooronderzoek, voordat met de productie
wordt begonnen (een functioned proeven i.p.v. de Marshallproef),
2.
Functioned eisen aan het product asfalt na bereiding (er worden dus functioned eisen gesteld aan
proefstukken vervaardigd met modngemengde specie),
3.
Functioned eisen aan het eindresultaat in de weg (functioned eisen aan proefstukken uit de weg
of wel functioned eisen op het vierde niveau).
In theorie wordt nog een vierde optie uitgewerkt. Hierbij worden functioned eisen gesteld aari de verhar¬
ding voor de contractduur van 10 jaar en worden er eisen gesteld aan de restdvensduur na 10 jaar, aangevuld met eisen aan de beschikbaarheid van de weg in verband met eventueel te pdgen onderhoud.
Het is niet mogelijk om aid eigenschappen met functioned testmethoden te beoordedn, daar dit alden
voor het aspect stijfheid mogelijk is. De beoordeling van de andere functioned gedragsaspecten zal gedeeltelijk empirisch blijven. Deze functioned beoordeling is echter in vergehjking met de huidige op
samenstelling georienteerde methode een belangrijke vooruitgang. Hiervoor zal ervaring moeten worden
opgedaan met nieuwe testmethoden voor het bepadn van mechanische eigenschappen.

1.2

Doel van het project

Het doel van deze opdracht is om voor de drie te onderzoeken opties basisinformatie te verzamedn
waarmee in een latere fase kentaldn kunnen worden opgesteld. Deze kentaldn kunnen uiteindelijk via
demonstratievakken in contracten worden toegepast. Hier wordt invulling aan gegeven door de drie opties
ook daadwerkelijk toe te passen in demonstratievakken. Naar aandiding van de opgedane ervaring zuldn
aanbevelingen worden gedaan voor het verder uitwerken van een of meerdere opties.
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1.3

Globale aanpak van het project

Om functionele eisen te kunnen opstellen (kentallen) zijn van een vijftal reguliere werken de functionele
asfalteigenschappen gemeten met de gekozen testmethoden gedurende het mengselontwerp, na productie
en na verwerking van mengsels in de weg. Van reguliere werken zijn hiertoe 3 verschillende stab 0/22
mengsels bemonsterd tijdens het mengselontwerp (vooronderzoek), na productie (specie) en na verwer¬
king (monsters uit de weg). Er is vanuit gegaan dat de basis voor het mengselontwerp de huidige Marshallmethode is.
In het vooronderzoek wordt met behulp van een plaatwalsverdichting met het gewenste mengsel een zodanige hoeveelheid platen van de juiste afmeting gemaakt, dat hieruit de proefstukken worden verkregen
die voor het uitvoeren van het onderzoek nodig zijn. De te hanteren verdichtingsgraad is 100% van de
referentie dichtheid. Deze referentiedichtheid is in dit onderzoek gedefinieerd als de gemiddelde dichtheid
van 4 proefstukken, die verdicht worden door middel van een gyrator waarbij de standaardverdichting
wordt gehanteerd. De referentiedichtheid wordt bereikt als de afname van de hoogte van de hoogte van
het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van het proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. De
instellingen van de gyrator komen overeen met de proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000
(gyratorhoek 1,25°; verticale druk 0,6 MPa; aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal om¬
wentelingen 200). Dezelfde procedure wordt uitgevoerd op het gewenste mengsel en op 2 mengsels
waarbij 0,5% meer en 0,5% minder bitumen wordt gedoseerd.
Opgemerkt dient te worden dat bij gyratorverdichting en bij de nucleaire toetsing van de dichtheid tijdens
verwerking gewerkt is met eigenschappen die bepaald zijn van het warme proefstuk of het war me asfalt,
terwijl bij het Marshallvooronderzoek gebruik gemaakt wordt van koude proefstukken. Dit leidt o.a. tot
verschillen in waarden voor de dichtheid.
Van materiaal dat door de asfaltmolen is geproduceerd tijdens het normale productieproces wordt een
zodanige hoeveelheid representatief materiaal bemonsterd, dat met plaatverdichting voldoende monsters
kunnen worden gemaakt om functionele eigenschappen te kunnen bepalen. De specie is hierbij afgekoeld
tot 10°C boven de gewenste verdichtingstemperatuur en is vervolgens met plaatwalsverdichting verdicht.
Op de procedure tijdens de monstemame wordt bij elk werk aandacht besteed.
Ten behoeve van het bepalen van eigenschappen van in de praktijk verdicht asfalt dient uit de verharding
materiaal geboord en gezaagd te worden om voldoende proefstukken te kunnen prepareren.

1.4

Realisatie en opzet van het onderzoek

Rekening houdend met de grootte van het onderzoek en de relatief korte doorlooptijd is het onderzoek
uitgevoerd door KOAC'WMD Apeldoom in combinatie met NPC uit Utrecht. De organisatie en het penvoerderschap van de opdracht is verzorgd door KOAC'WMD Apeldoom. Het project is begin januari
2000 opgestart met het inventariseren van geschikte projecten en het polsen van wegbeheerders, aannemers en asfaltcentrales met betrekking tot medewerking aan het uitvoeren van het project. Uiteindelijk
heeft dit geresulteerd in vijf geschikte werken, namelijk:
- op de A73 nabij Ewijk, waarbij in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland door de
aannemerscombinatie Boesewinkel/Heijting/van Kessel een wegverbreding wordt gerealiseerd met
asfalt dat door de asfaltcentrale van Boesewinkel in Nijmegen wordt geproduceerd.
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op de N225 tussen Renkum en Wageningen, waarbij in opdracht van provincie Gelderland, Dienst
W.V.V., afdeling Wegenbouw de provinciale weg wordt gereconstrueerd. Het werk wordt uitgevoerd
door de aannemer Bruil Ede te Wageningen, die ook het asfalt levert.
op de Maasboulevard in Rotterdam, waarbij in opdracht van het Ingenieursbureau van de Gemeentewerken Rotterdam, Markgroep Stad, Speciale Producten door Heijmans uit Barendrecht een reconstructiewerk wordt gerealiseerd met asfalt van de A.C. Zwijndrecht.
op de N789 tussen Loenen en Klarenbeek nabij Klarenbeek, warabij in opdracht van provincie Gel¬
derland, Dienst W.V.V., afdeling Wegenbouw de provinciale weg wordt gereconstrueerd. het werk
wordt uitgevoerd door de aannemer KWS uit't Harde. Het asfalt wordt geleverd door de Stedendriehoek in Deventer.
op de A27 nabij Breda, waarbij in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, Dienst Autosnelwegen Breda door de aannemer Rasenberg uit Breda een deel van de oostelijke rijbaan wordt
gereconstrueerd. Het asfalt wordt ook geleverd door Rasenberg.

In deze rapportage worden de bevindingen van de diverse onderzoeken gerapporteerd. Hierbij wordt in
eerste instantie in hoofdstuk 2 het onderzoeksplan nader toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de
aanleg van de werken gerapporteerd en vervolgens per werk de onderzoeksresultaten gepresenteerd.
Hierbij wordt per hoofdstuk een project behandeld (zie hoofdstuk 4 tot en met 8). Per werk wordt naast de
proefresultaten ook ingegaan op de monstememing.
De in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten zullen in een latere fase worden gebruikt voor de
afleiding van kentallen voor stab-mengsels.
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Het onderzoeksplan

De basis van het onderzoeksplan werd gevormd door informatie, die de opdrachtgever heeft geleverd in
het verzoek om prijsopgave voor twee fasen van het onderzoek. Op basis van dit verzoek is per fase een
prijsopgave aangeboden, die gelijktijdig gehonoreerd zijn. Het totale onderzoek, dat uit twee fasen bestaat, oiiivat de volgende onderdelen:
- het zoeken van vijf reguliere asfaltwerken waarbij steenslagasfaltbeton 0/22 (afgekort STAB 0/22)
wordt verwerkt,
- per asfaltwerk het vervaardigen van STAB-proefstukken (tijdens het mengselontwerp met bitumengehalte uit het vooronderzoek, met 0,5% meer en 0,5% minder bitumen; tijdens de productiefase en
uit de weg) ter bepaling van mechanische eigenschappen. Totaal betreft het per asfaltwerk dus vijf
verschillende mengsels,
- van ieder asfaltwerk het bepalen van de mechanische eigenschappen van de STAB-proefstukken
(complexe modulus, weerstand tegen scheurvorming, buigtreksterkte, treksterkte en splijtsterkte),
- per asfaltwerk het bepalen van de holle ruimte, samenstelling en bitumeneigenschappen van bovengenoemde mengsels
- per asfaltwerk de rapportage van het onderzoek.
In Tabel 2-1 zijn de werkzaamheden per asfaltwerk samengevat. Tevens zijn in deze tabel de aantallen
proeven en de normen aangegeven, die zijn gebruikt bij de uitvoering van het onderzoek. In de tabel is
RAW de afkorting van de Standaard RAW Bepalingen 1995 en Wijziging november 1998.
Tabel 2-1

Overzicht werkzaamheden per asfaltwerk
•13
60

3 §
8
«D

I
>
o

Proef/norm
Activiteit
Voorbereiding en vervaardigen plaatmateriaal en proefstukken
NEN-EN 932-1 (Q)
Bemonsteren bouwstoffen asfaltmengsel
RAW, pr.57.2
(Q)
Vaststellen referentiedichtheid
IP52
Vervaardigen platen
RAW, art.31.24.07.05
Zagen asfaltplaat uit de weg
RAW, art.31.24.07.05
Boren asfaltkemen uit de weg
39
Zagen/boren proefstukken uit platen
Mechanisch onderzoek
W-DWW-94530 (Q)
Complexe modulus
OCW-methode
Mastercurve
IL-N-98-037
Weerstand tegen scheurvorming (SCB)
IL-N-98-037
Treksterkte (SCB)
prEN 12697-12
Retainen proefstukken treksterkte
Treksterkte op geretainde proefstukken (SCB) IL-N-98-037
NPC, pr.nr.97446
Treksterkte (uniaxiale trekproef)
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Activiteit
Retainer! proefstukken indirecte trekproef
Indirecte treksterkte

IbX)

fO

D

s

>

>

Proef/norm
prEN 12697-12
prEN 12697-23

H
cw
(D
■at>o

X)
cb
N<o
bJO
bX)

Mengsel-, zand- en bitumenonderzoek

Gehalte aan porien (holle ruimte) in asfalt
Berekenen gehalte aan porien proefstukken
Gehalte aan porien zand volgens Engelsmann
Korrelverdeling (zeefproef)
B itumengehalte (soxhlettextractie)
Terugwinning bitumen
Penetratie tcruggewonnen bitumen_
Verwekingspunt teruggewonnen bitumen
Bepaling PI teruggewonnen bitumen
Bepalen verdichtinggraad asfalt
. 1 • ._ _

T»T A.______

RAW, pr.69
RAW, pr.69
RAW, pr. 112
RAW, pr.6.0
RAW,pr.65.1
NEN3971
NEN 3949
NEN 3948
NEN 3950
RAW,pr.66.1

(M.
(Q) 40
(Q)
(Q)
(Q)

40

40

40

40

m
m
m
m
(Q)

Opgemerkt kan worden dat KOAC-WMD Apeldoom en NPC nit Utrecht Sterlab geaccrediteerd zijn voor
de met een (Q) gemerkte verrichtingen.
Bij de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende opmerkingen te maken;
1. Bij het bepalen van de geschiktheid van asfaltwerken voor dit onderzoeksproject is aandacht besteed
aan het vooronderzoek van de asfaltcentrale, de te produceren hoeveelheden, de planning, type asfaltmenginstallatie, de mengtemperatuur, de mengtijd, het in te zetten verdichtingsmaterieel, de verdichtingsplanning, de aanvoer van de bouwstoffen etc. Tevens is er op toegezien dat er dezelfde
bouwstoffen worden gebruikt voor het vervaardigen van platen in het lab en in situ.
2. Tijdens aanleg in situ is tijdens de verdichting van het asfalt in de weg het draaiboek van de DWW uit
rapport "Hergebruik ZOAB, dat gaat zo!"[l] gevolgd m.b.t. het ingezette materiaal, het aantal walsovergangen en het verloop van de asfalttemperatuur. Hierdoor ontstaat per asfaltwerk een overzichtelijk beeld van de gevolgde procedure van de verwerking van het asfalt.
3. Voorafgaande aan het maken van platen tijdens de vooronderzoeksfase is de referentiedichtheid van
het asfalt bepaald door per soort asfalt 4 gyratorproefstukken te vervaardigen met het bitumenpercentage uit het vooronderzoek van de asfaltcentrale conform proef 57.2 van de Standaard RAW
Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk 0,6 MPa; aantal omwentelingen per minuut 30;
maximaal aantal omwentelingen 200; diameter proefstuk 100 mm; hoogte proefstuk: tussen 60 en 70
mm). De referentiedichtheid wordt bereikt als de afhame van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan
0,2% van de hoogte van het proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de
dichtheid van deze tabletten wordt aangehouden als referentiedichtheid. Opgemerkt dient te worden
dat deze procedure afwijkt van de proefbeschrijving in proef 57.2, waarin gesteld wordt dat er eerst
vastgesteld dient te worden hoeveel gyratoromwentelingen nodig zijn om aan het 0,2%-criterium te
voldoen en vervolgens dienen er 4 proefstukken door middel van gyrator tot dit aantal gyratorom¬
wentelingen verdicht te worden. Hiema wordt van de koude proefstukken de dichtheid bepaald. In dit
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onderzoek is hiervan afgeweken omdat er gewerkt wordt met de dichtheid van de warme proefstukken op basis van de gyratorregistratie. Dit is noodzakelijk omdat er bij het vervaardigen van platen
gewerkt wordt met warm asfalt en de hoeveelheid te verdichten asfalt afgemeten wordt aan de inhoud
van de verdichtingsmal. Om verschillen in dichtheid te voorkomen is in dit geval gekozen voor de
dichtheid van warm asfalt.
De gebruikte gyrator is van het merk ELE-SERVOPAC, geleverd door ELE-Intemational Limited,
England en ontwikkeld door IPC Australie.
4. Bij het vervaardigen van de platen in het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfasen worden dezelfde steenfracties gehanteerd als bij de asfaltcentrale. Dit betekent dat het mineraal aggregaat
niet uitgezeefd is om exact dezelfde gradering te verkrijgen als in het vooronderzoek van de asfalt¬
centrale is vastgelegd.
5. De platen asfalt uit de vooronderzoeksfasen zijn verdicht tot een verdichtingsgraad van 100% ten
opzichte van de referentiedichtheid bepaald met de gyrator. Totaal zijn per mengsel twee platen asfalt
gemaakt met de afmetingen 60*80*7 cm^.
Opgemerkt dient te worden dat met name STAB 0/22 gevoelig is voor ontmenging, zowel in het labo¬
ratorium als in de praktijk. Hoewel er mime aandacht is besteed aan het voorkomen van dit probleem
bestaat de mogelijkheid dat er enige ontmenging optreedt. Achteraf is bij de drie werken geen ont¬
menging geconstateerd. Een tweede aandachtpunt is het verhogen van bet bitumengehalte met een
half procent. Hierdoor is de kans op overvulling en/of vet slaan van het mengsel mogelijk.
6. Uit de diverse asfaltplaten zijn proefstukken geboord en gezaagd. De proefstukken uit de platen van
het vooronderzoek en het molengemengde materiaal worden in het laboratorium geboord en gezaagd.
Bij het boren en zagen van deze proefstukken is er voor gezorgd dat uit de 5 cm brede strook asfalt
langs de randen van de verdichtingsmal geen proefstukken gehaald worden.
De proefstukken uit de weg zijn ter plaatse gezaagd en geboord.
7. De relatie tussen de stijfheidsmodulus van het asfalt, de temperatuur (0, 10, 20 en 30 “C) en de frequentie (1, 3, 5, 10, 20, 30 en 60 en opnieuw ter controle bij 1 Hz) is bepaald conform het DWW
proefvoorschrift W-DWW-94530 "Standaard uitvoering van de dynamische vierpuntbuigproef ter bepaling van de vermoeiingseigenschappen van asfaltbeton"[2] bij een rekamplitude van 60* m/m.
Voor het bepalen van de mastercurve zijn de resultaten van de metingen op 3 proefbalken samengevoegd. De mastercurve is bepaald conform de procedure, die Francken et. al. hebben geintroduceerd
[3].
8. De weerstand tegen scheurvorming is bij twee temperaturen (1 en 15°C) bepaald conform het DWWproefvoorschrift IL-N-98-137 "Proefomschrijving Semi Circular Bending proef (SCB), geheel herziene versie"[4]. Per temperatuur zijn 4 gekerfde proefstukken beproefd. De proeven zijn uitgevoerd
bij twee temperaturen (1 en 15°C), waarbij bij elke temperatuur 4 ongekerfde proefstukken zijn be¬
proefd.
9. Bij 15”C zijn dezelfde proeven uitgevoerd op 4 geretainde proefstukken. De retainprocedure wordt
uitgevoerd conform het Europese proefvoorschrift prEN 12697-12 [5].
10. Naast de hierboven gememoreerde bepaling is de treksterkte ook bepaald conform het NPCproefvoorschrift 97446 "Direct tensile test for the determination of the direct tensile strength of asp¬
halt mixes" [6] uit Description of Test Methods. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cilinders met een
lengte van 200 mm en een diameter van 50 mm. De proeven zijn in 3-voud uitgevoerd bij de volgende belastingcondities:
belastingssnelheid = 0,5 mm/s bij TC,
belastingssnelheid = 0,5 mm/s bij 15°C en
belastingssnelheid = 0,5 mm/s bij 40°C.
Deze proeven zijn gedeeltelijk uitgevoerd in een temperatuurgecontroleerde ruimte (bij 40 en 25°C).
Om te voorkomen dat de proefstukken bij 1°C te snel opwarmen, is de tijd tussen het uit de conditioneringsruimte halen van het proefstuk en het starten van de proef beperkt tot maximaal 30 s. Dit is
conform het DWW-proefvoorschrift W-DWW-96026 "Standaard uitvoering van de statische splijtproef ter bepaling van de splijteigenschappen van bitumineus gebonden materialen" (Q) [7]. Daar-
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12.

13.

14.

15.

naast is de proefstaaf voorzien van een isolerende omhulling, zodat opwarming van het proefmateriaal
tot een minimum beperkt blijft.
Als laatste onderdeel van de bepaling van de mechanische eigenschappen zijn op 4 geretainde en 4
niet-geretainde proefstukken splijtproeven uitgevoerd ter bepaling van de indirecte treksterkte. De
retainprocedure is uitgevoerd conform het Europese proefvoorschrift prEN 12697-12; de bepaling
van de indirecte treksterkte conform het Europese proefvoorschrift prEN 12697-23. In afwijking van
dit proefvoorschrift zijn de proeven uitgevoerd bij 15°C (in prEN 12697-23 is de voorgeschreven
temperatuur 5°C) zodat vergelijking van de proefresultaten, die onder punt 10 zijn genoemd, mogelijk
is. Bij de temperatuur van 15°C kan wigvorming optreden wat nadelig is voor de analyse van de
meetresultaten.
Van de resten van de proefstukken waarmee de mastercurve bepaald is, is twee maal de mengseldichtheid bepaald conform proef 68 van de RAW. Op basis van de gemiddelde mengseldichtheid en
de dichtheden van de proefstukken, die voorafgaande aan de beproevingen bepaald worden, is van
alle proefstukken de holle ruimte berekend.
De korrelverdeling en het bitumengehalte zijn bepaald van niet geretainde proefstukken, waarvan de
mechanische eigenschappen bepaald zijn. De samenstelling van het asfalt (korrelverdeling, bitumen¬
gehalte) is in duplo uitgevoerd.
Voor het bepalen van de bitumeneigenschappen is gebruik gemaakt van niet geretainde proefstul^en,
waarop mechanisch onderzoek is uitgevoerd. Het mineraal aggregaat, dat beschikbaar komt bij het
extraheren van asfalt t.b.v. het bitumenonderzoek, is gebruikt om de gemodificeerde methode van
Engelsmann (200 g zand; geen stempel; 100.000 verdichtingsslagen) uit te voeren ter bepaling van de
holle ruimte van de fractie tussen 0,063 en 2 mm. Deze bepaling is per mengsel in 2-voud uitgevoerd.
De verdichtingsgraad van het asfalt is per mengsel in 2-voud bepaald van reststukken van de asfaltplaten. Deze reststukken zijn niet in de burnt van de randen worden genomen. Voor het bepalen van
de verdichtingsgraad van asfalt uit de weg zijn extra kemen geboord. Als verdichting is niet de Marshallmethode genomen, maar de gyrator. Dit vanwege het feit dat ook de dichtheid van de platen, die
in het laboratorium vervaardigd zijn, gebaseerd is op gyratorverdichting. Het aantal gyratoromwentelingen ter bepaling van de verdichtingsgraad is identiek gekozen als het aantal dat in het vooronderzoek is gevonden ter bepaling van de referentiedichtheid.

In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de vijf werken, die in het kader van het uitvoeren van het onderzoeksproject gevolgd zijn. Hierbij komen aspecten aan de orde die betrekkmg hebben op
het vooronderzoek door de asfaltcentrale, beschnjving van het werk zelf, de aanleg van de verhardingen
en specifieke informatie over de asfaltwerken.
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3.1

Beschrijving van de vijf werken

Inleiding

Direct na aanvang van het onderzoeksproject zijn wegbeheerders in Nederland benaderd met de verzoek
om medewerking bij de realisatie van het onderzoek. De medewerking van de wegbeheerders zou moeten bestaan nit de volgende activiteiten:
1. het aangeven van werken, die geschikt zijn voor dit onderzoek. Criteria hiervoor zijn:
— Het moet een werk betreffen, waarin STAB 0/22 verkeersklasse 4 of 5 wordt verwerkt.
— Er dient meer dan 100 ton asfalt verwerkt te worden om de homogeniteit van het mengsel te
waarborgen. Het kan dus een reparatie, een reconstructie of een nieuw werk betreffen.
— Het werk moet in het voorjaar (tot half mei 2000) uitgevoerd worden.
2. het invullen van een vragenlijst met specifieke vragen over geschikte werken.
3. toestemming geven om na aanleg van de STAB-laag een plaat asfalt (afmetingen ongeveer 50 bij 50
cm^ en 27 kemen (diameter 100 en 150 mm) uit de verharding te mogen zagen en boren. De gaten
worden in overleg met de aannemer gerepareerd met warm asfalt.
Op deze oproep heeft uiteindelijk een vijftal wegbeheerders gereageerd, waarbij na de eerste beoordeling
twee werken niet aan de gestelde eisen voldeden. Uiteindelijk zijn in eerste instantie drie werken geselecteerd, die uiteindelijk in het project DEMO/ASFALT meegenomen zijn, namelijk de werken A73,
N225 en Maasboulevard.
In een latere fase zijn twee werken aan de serie toegevoegd, namelijk N789 en A27.
In de volgende paragrafen worden de diverse werken nader besproken en wordt aandacht besteed aan de
beschikbare informatie van de diverse werken.

3.2

Wegverbreding A73 bij Ewijk

In label 3-1 zijn de specifieke kenmerken van het werk weergegeven. Deze informatie is aangegeven
door de wegbeheerder tijdens het inventariseren van geschikte werken.
Tabel 3-1

Specifieke informatie over werkverbreding A73 bij Ewijk

Antwoord
reconstructie / onderhoud
Noordbaan: 2,5 kmlang, 1,5 m breed
Zuidbaan: 2,0 km lang, 1,5 m breed
ca. 2000 ton
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
Verkeersklasse 4
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd?
3 maal 60 mm STAB 0/22-verbreding
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
40 mm STAB 0/16 proFileerlaag
Wat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende verbreding bestaat uit AGRACfundering van 25 cm.
lagen?
1 maart 2000 t/m 1 juni 2000
In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
week 14 van 2000 (2 maal 2 dagen)
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
Overdag
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
Boesewinkel/Heijting/van Kessel
Wie is de aannemer?

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het werk ‘Verbreding A73?
Wat is de grootte van het totale werk?
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Antwoord
Heijting: zuidzijde
Boesewinkel: noordzijde
10 Werken de aannemer en de asfaltcentrale met een kwali- ja
teitsplan?_
11 Is er een vooronderzoek van het STAB beschikbaar?

Nr Vraag
Wie is de asfaltproducent/leverancier?

Het asfalt, dat verwerkt is, bestaat
voor 50%(m/m) uit freesasfalt. Hieraan wordt 2,0 %(m/m) nieuw bitumen
80/100 toegevoegd en tevens moraine
steenslag, natuurlijk zand en vulstof
Vulcom 40K.
Uitcindelijk heeft dit geleid tot de
begeleidmg van het werk op 6 april
2000, waarbij de noordzijde van het
werk uitgevoerd is. Op deze dag is
gelijktijdig het werk van de aannemer
in situ gevolgd en vastgelegd, zijn
asfaltplaten gemaakt bij de asfaltcen¬
trale en is monstemame verricht voor
het vervaardigen van platen in het
laboratorium.Op deze wijze is men er
van verzekerd dat er gebruik gemaakt
wordt van dezelfde grondstoffen voor
liet vervaardigen van asfalt.
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Aanleg van de verbreding van de A73

Begeleiding van het werk in situ
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Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het
totale verdichtingsproces vastgelegd aan de
hand van de checklist uit het DWWrappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat
zo!". Het werk betreft de aanleg van de
tweede STAB-laag (van onderaf geteld). In
onderstaande Tabel 3-2 is het gebruikte
materieel samengevat, terwijl in Tabel 3-3
de specifieke eigenschappen van het ver¬
dichtingsproces zijn vastgelegd. Deze laatste eigenschappen zijn op een vast punt
genomen: het betreft de noordelijke rijbaan
m bij km 113,6. Bij dit punt zijn naderhand
de platen en de boorkemen uit de verharding gehaald. In Figuur 3-1 en Figuur 3-2
zijn enige foto's van de verwerking van het
asfalt gegeven.

Aanleg van de verbreding van de A73
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De asfaltcentrale betreft een chargemenger met paralleltrommel, merk AMMANN, met een capaciteit van
maximaal 250 ton per uur, een droge voormengtijd van ca. 10 seconden, een bitumeninspuittijd van ca. 15
seconden (waarin ook gemengd wordt) en een mengtijd van ca. 17 seconden.
Informatie over het materieel

Tabel 3-2

Merk en type
ABG Titani
ABGKB35

Materieel
Spreidmachine
Afwerkbalk

Bouwjaar
1996
1996

Bedrijfsgevyicht
8100 kg
1800 kg

Tandem-trilwals

HAMM DV06V

1996

7200 kg
(3600 kg voor)
(3600 kg achter)

Tandem-trilwals

Bomag BW80 AD2

1999

1470 kg

Bijzonderheden

diameter: 1.10 m;
breedte: 1,4 ni
trilling 45 Hz
walsfactor: 21 kN/m^
diameter: 0,58 m
breedte: 0,856 m
trilling 60 Hz
walsfactor: 26 kN/m^

Door de aannemer is als streefdichtheid in de weg een dichtheid van ongeveer 2330 kg/m (warm gemeten) aangehouden. Als verdichtingstemperatuur wordt 159°C aangehouden. (N.B.: In het vooronderzoek
is een dichtheid van 2328 kg/m^ gevonden).
Uiteindelijk zijn op km 113.6 platen en kemen uit de verharding gezaagd en geboord. In de rijrichting^zijn
achter elkaar 2 platen met de afmetingen 30*60 cm gezaagd en vervolgens zijn, verdeeld over 2 m , de
boorkemen uit de verharding geboord. Deze platen zijn vervolgens naar het laboratorium getransporteerd,
waama het materiaal daar verder beproefd is.
De proefstukken, die afkomstig zijn uit de de A73, zijn gecodeerd met de letter A.

Tabel 3-3

Informatie over het verdichtingsproces

Datum:
Weersgesteldheid:
Buitentemperatuur:
Windsnelheid:
Wegdek
Proefvak:
Wegnummer:
Kilometer:
Soort verharding:
Producent
Aannemer:
Waamemer:
Tijdsduur vanaf aanbrengen asfalt
fminuten]

0
0

Verdichtingsproces
Digging:
6 april 2000
Baan:
onbewolkt/licht bewolkt
Strook:
18°C
_droog_
werk 1
A73
km 113.6
STAB 0/22
AsfaltProductie Nijmegen
Vermeer/B oesewinkel
KOAC*WMD
Asfalttemperatuur
[°C]

159

km 113.6
noordelijke rijbaan, verbreding
kant

Wals 1:
Wals 2:
Afwerkmachine:

Bomag (codeW53)
HAMM DV06V
ABG KG 35 (code AM39)

Aantal walsovergangen
wals 1
wals 2

Opmerkingen

voor aanvang in de hopper

140
139
139
133
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V erdichtingsproces

10
11

15
20
25
28
30
35
40
45
55
60
65
75
80
3.2.2

133
127
126
115
109
103
98
95
91
85
80
78
75
71

oppervlaktetemperatuur: 60°C

68

64
61
58

oppervlaktetemperatuur: 45 °C

Vervaardigen platen molengemengd materiaal

Bij de asfaltcentrale in Nijmegen is molengemengd asfalt tot platen verdicht in houten mallen. Als te bereiken streefdichtheid, gebaseerd op 2*50 slagen met de Marshallhamer, is 102% van de in situ streefdichtheid van 2330 kg/m^ aangehouden. Deze streefdichtheid is gebaseerd op bet vooronderzoek van de
aannemer, dat uitgevoerd is met Marshallverdichting. De verdichtingsgraad van 102%, die gebaseerd is
op ervaring, is opgegeven door de opdrachtgever (N.B.: Op dat moment moest er in de FEC-werkgroep
een beslissing worden genomen, hoewel er in de werkgroep nog geen consensus was bereikt. Vanwege
bet feit dat bet er naar uitzag dat de werkgroep gyratorverdicbting zou kiezen en de wetenscbap dat deze
verdicbting op ca. 102% van bet Marsballniveau ligt, is biervoor gekozen). Dit betekent dat getracbt is
platen asfalt te maken met een dicbtbeid van ongeveer 2375 kg/ml Hiertoe is bet volume van de platenmal berekend en vervolgens de boeveelbeid benodigd asfalt bepaald. Het asfalt is vervolgens bemonsterd
uit een vracbtwagen, die voor transport gereed stond om naar het werk te vertrekken. De monstemame is
uitgevoerd na overleg tussen de laborant van de asfaltcentrale en van KOAC«WMD, waarbij getracbt is
een zo representatief mogelijk monster te nemen. In dit geval is het monster uit een van de vrachtauto's
genomen. Hierbij zijn een aantal emmers asfalt vanuit de bovenzijde van de vrachtauto op ca. 20 cm onder het oppervlak genomen, waarbij het asfalt niet op de top maar halverwege de top en de bakrand is
bemonsterd. Een beschrijving van de procedure voor het vervaardigen van de asfaltplaten is beschreven m
bijlage 3 van deze rapportage (walsfactor van de handwals: 16 kN/m ).
Na het verdichten van de asfaltplaten (die gecodeerd zijn met de letter B) is materiaal verzameld voor het
maken van plaatmateriaal in het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfases. De hoeveelheid
bouwstoffen is bepaald aan de hand van het vooronderzoek van de asfaltcentrale. Het mineraal aggregaat
is bemonsterd bij de asfaltcentrale conform NEN-EN 932-1, terwijl het bitumen afgetapt is van de bitumentank ter plaatse. In bijlage A1 is een kopie van de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. De
bouwstoffen zijn vervolgens naar het laboratorium vervoerd en te drogen gelegd voor verwerking.
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3.2.3

Vervaardigen platen ten behoeve voorondenoeksfase

Voorafgaande aan het vervaardigen van platen in het laboratorium met het bitumenpercentage uit het
vooronderzoek, met een half procent meer en met een half procent minder bitumen is per mengsel door
middel van gyratorverdichting de referentiedichtheid bepaald. Hiertoe zijn 4 proefstukken met een gyrator
verdicht conform proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk
0,6 MPa; aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal omwentelingen 200). De referentiedicht¬
heid wordt bereikt als de afname van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van
het proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de dichtheid van deze tabletten
wordt aangehouden als referentiedichtheid. In Tabel 3-4 zijn de resultaten van deze proeven samengevat
(mengtemperatuur: 169°C; verdichtingstemperatuur: 159°C).
Tabel 3-4

Resultaten vaststellen referentiedichtheid (dit is op 100% gesteld) platen vooronder¬
zoek

Eigenschap

Dichtheid na 200
omwentelingen [in kg/m
Gemiddelde dichtheid na 200
omwentelingen [in kg/m^]
Referentiedichtheid [in kg/m
(aantal omwentelingen)
Gemiddelde referentiedichtheid
_[in kg/m^]_

Vooronderzoek -0,5%
Materiaalcode C
2425
2433
2428
2435
2430

B itumenpercentage
Vooronderzoek -i-0,5%
Vooronderzoek
Materiaalcode E
Materiaalcode D
2438
2430
2442
2429
2435
2437
2436
2442
2435

2438

(51)
(52)
(48)
(61)

2361 (55)
2360 (70)
2361 (53)
2381(51)*

2389
2398
2401
2387

2357 (53)

2366 (57)

2394 (50)

2353
2361
2346
2368

(53)
(46)
(50)
(50)

Opgemerkt kan worden dat:
- de proefstukken na 200 omwentelingen nog niet de limietwaarde van de dichtheid hebben bereikt,
102% van de dichtheid uit het (Marshall)vooronderzoek 2375 in kg/m^ bedraagt,
de afwijkende referentiedichtheid van 2381 in kg/m^ van het asfaltmengsel conform het vooronder¬
zoek waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het feit dat dit proefstuk verdicht is bij 163°C, terwijl de
drie andere proefstukken bij 157°C zijn verdicht,
- dat voor een enkel proefstuk van materiaal D bij de verdichting relatief veel omwentelingen (70) no¬
dig waren.
- er geen extra proefstukken zijn verdicht indien het verschil in dichtheid tussen de individuele proef¬
stukken meer dan 18 kg/m^ bedraagt. Hiermee wordt afgeweken van de richtlijnen, die in de Stan¬
daard RAW Bepalingen 1995 en wijziging november 1998 staan vermeld.
Uiteindelijk zijn de platen tot 100% van de gyratordichtheid verdicht. Deze verdichtingsgraad is door de
opdrachtgever vastgesteld. Na afloop van verdichtingsproces zijn de platen met het bitumenpercentage
van een half procent minder dan het vooronderzoek gecodeerd met de letter C, de platen met het bitu¬
menpercentage uit het vooronderzoek met de letter D en platen met het bitumenpercentage van een half
procent meer dan uit het vooronderzoek met de letter E.
De platen zijn vervolgens 14 dagen met rust gelaten om te besterven bij kamertemperatuur. Deze 14 dagen is gebaseerd op ervaringen, die opgedaan zijn door het OCW in Belgie en wordt standaard aangehou¬
den voor het uitvoeren van mechanisch onderzoek op asfalt in de Europese normen. Daama is een aan-
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vang gemaakt met het uitvoeren van de proeven. Op de resultaten van het onderzoek van fase 1 van dit
project wordt in hoofdstuk 4 verder ingegaan.

3.3

Reconstructie N225 tussen Renkum en Wageningen

In Tabel 3-5 zijn de specifieke kenmerken van dit werk weergegeven. Deze informatie is aangegeven
door de wegbeheerder tijdens bet inventariseren van geschikte werken.
Tabel 3-5

Specifieke informatie over vrerk reconstructie N225

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het werk ‘Reconstructie N225'?
Wat is de grootte van het totale werk?
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd?
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
Wat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende lagen?

In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
Wie is de aannemer?
Wie is de asfaltproducent/leverancier?
10 Werken de aannemer en de asfaltcentrale met een kwaliteitsplan?
11 Is er een vooronderzoek van het STAB beschikbaar?

Antwoord
reconstructie
totaal Nfl 3,2 miljoen
ca. 3800 ton
Verkeersklasse 4
60 mm STAB 0/22
30 mm SMA
50 mm STAB 0/22
60 mm STAB 0/22
8 a 10 cm oude verharding
30 cm fundering_
maart t/m mei 2000
1 dag per week
Overdag
Bruil Ede
Bruil Ede te Wageningen
nee
il.

■
liiu-

W.
mm
tbi.

Figuur 3-3

Aanleg van de verharding in Wageningen
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Het asfalt, dat verwerkt is, bestaat voor 40%(in/m) uit freesasfalt. Hieraan wordt 2,3 %(m/m) nieuw bitu¬
men 80/100 toegevoegd en tevens graniet 16/22, morene steenslag 11/16 en 8/11, rivierzand en vulstof
Wigras 40K.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de begeleiding van het werk op 28 april 2000, waarbij het asfalt aangebracht is ter hoogte van de rotonde op de kruising tussen de N225 en de Generaal Foulkeslaan in Wageningen. Op deze dag zijn gelijktijdig:
- het werk van de aannemer in situ gevolgd en vastgelegd,
- asfaltplaten gemaakt bij de asfaltcentrale en monstemame verricht voor het vervaardigen van platen
in het laboratorium. Op deze wijze is men er van verzekerd dat er gebruik gemaakt wordt van dezelfde grondstoffen voor het maken van asfalt.
3.3.1

Begeleiding van het werk in situ

Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het totale verdichtingsproces vastgelegd aan de hand van de
checklist uit het DWW-rappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat zo!" [1]. Het werk betreft de aanleg van de
onderste STAB-laag, die gedraaid wordt op een gefreesde ondergrond. In Tabel 3-6 is het gebruikte materieel samengevat, terwijl in Tabel 3-17 de specifieke eigenschappen van het verdichtingsproces zijn vast¬
gelegd. Deze laatste eigenschappen zijn op een vast punt genomen. Bij dit punt zijn naderhand de platen
en de boorkernen uit de verharding gehaald. In Figuur 3-3 en Figuur 3-4 zijn enige foto's van de verwerking van het asfalt gegeven.

m
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Figuur 3-4

Verdichting van het asfalt bij werk Wageningen

De asfaltcentrale betreft een chargemenger, merk Alfelder 300 AT met een capaciteit van 300 ton per uur,
een droge voormengtijd van ca. 5 seconden en een mengtijd van 35 seconden.
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Tabel 3-13

Specifieke informatie over reconstructie N789 bij Klarenbeek

Antwoord
Reconstructie
Tussen km 3,925 en km 6,1 aanbrengen
van 7 cm STAB 0/22 en 4 cm DAB
0/16
Ca. 2900 ton
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
Verkeersklasse 4
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd?
Op gefreesde asfaltlaag (ca. 16 cm dik)
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
aanbrengen van 7 cm STAB en 4 cm
DAB
Laagdikte
ongeveer 16 cm van onbeWat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende
kende samenstelling.
__
lagen?
11,
12
en
13
oktober
2000
de STAB
In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
16 en 17 oktober 2000 de DAB-laag
3 dagen
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
Overdag
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
KWS Gelderland/Usselmeergebied uit
Wie is de aannemer?
’t Harde
_
Stedendriehoek te Deventer
9_ Wie is de asfaltproducent/leverancier?
Ja
Werken
de
aannemer
en
de
asfaltcentrale
met
een
kwali10
teitsplan?
Ja
11 Is er een vooronderzoek van het STAB beschikbaar?

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het werk op de N789?
1
Wat is de grootte van het totale werk?

Het asfalt, dat verwerkt is, bestaat voor 47,3 %m/m uit freesasfalt. In dit freesasfalt zit 2,3 %m/m oud
bitumen. Hieraan wordt 2,0 %m/m nieuw bitumen 80/100 toegevoegd en tevens moraine steenslag, natuurlijk zand en vulstof Wigras 40K.
Het werk is begeleid op 12 oktober 2000, toen het middelste gedeelte van het werk uitgevoerd werd. Op
deze dag is gelijktijdig het werk van de aannemer in situ gevolgd en vastgelegd, zijn asfaltplaten gemaakt
bij de asfaltcentrale en is monstemame verricht voor het maken van platen in het laboratorium.
Op deze wijze is men er van verzekerd dat er gebruik gemaakt wordt van dezelfde grondstoffen voor het
maken van asfalt.
3.5. J

Begeleiding van het werk in situ

Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het totale verdichtingsproces vastgelegd aan de hand van de
checklist uit het DWW-rappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat zo!" [1]. In Tabel 3-14 is het gebruikte
materieel samengevat, terwiji in Tabel 3-15 de specifieke eigenschappen van het verdichtingsproces zijn
vastgelegd. Deze laatste eigenschappen zijn op een vast punt genomen: het betreft de zuidelijke rijbaan
bij km 4,639. Bij dit punt zijn naderhand de platen en de boorkemen uit de verharding gehaald. In Figuur
3-5 en Figuur 3-6 zijn enkele foto's van de verwerking van het asfalt gegeven.
De asfaltcentrale betreft een chargemenger, merk AMMANN type 210-5/6, bouwjaar 1988 met een capaciteit van maximaal 210 ton per uur, een droge voormengtijd tussen 0 en 40 seconden en een natte mengtijd tussen 20 en 30 seconden (voor nadere informatie zie ook vooronderzoeken in bijlage A4).
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Tabel 3-6

Informatie over het materieel werk N225

Materieel
Spreidmachine
Afwerkbalk

Merk en type
DEMAG DF HOC
DEMAG EB 60-5

Tabel 3-7

Bedrijfsgewicht

Bijzonderheden
Bruilnr. 1945
diameter: 1.2 m;
breedte: 1.7 m;
walsfactor: 20 kN/m^’
diameter V: 1.26 m;
breedte V; 1.1 m;
walsfactor V: 27 kN/m^
diameter A: 1,55 m (2x);
breedte A: 0,55 m (2x);
walsfactor A: 21 kN/m^

HAMM DV-8

1996

10000 kg
(5000 kg voor)
(5000 kg achter)

HAMM HW 90/10

1983

11800 kg
(4700 kg voor)
(5500 kg achter)

Tandem-trilwals

Tandem-stat.wals

Bouwjaar
1997
1997

Informatie over het verdichtingsproces werk N225

Datum:
Weersgesteldheid:
Buitentemperatuur:
Windsiielheid:
Wegdek
Proefvak:
Wegnummer:
Kilometer:
Soort verharding:
Producent
Aannemer:
Waamemer:
Tijdsduur vanaf aanbrengen asfalt
-5

25
29
30
33
42
47
56
62
69
78
95
105

V erdichtingsproces
Figging:
28 april 2000
Baan:
onbewolkt
Strook:
23°C
1,5 m/s
droog
Wals 1:
werk 2
Wals 2:
N225
Afwerkmachine:
rotonde N225-Gen. Foulkes
STAB 0/22
AsfaltCentraleW ageningen
Bruil Ede
KOAC*WMD
Aantal walsoverAsfalttemperatuur
gangen
[°C]
wals 1 wals 2
176=*
145
131
121
119
118
2^
116
2
110
105
98
94
90
86
81
78

rotonde N225
rotonde+aanvoerwegen
diverse rijstroken

HAMM DV-8
HAMM HW 90/10
DEMAG EB 60-5

Opmerkingen

voor aanvang in de hopper
wals 1 trillend
wals 1 trillend
wals 1 trillend
wals 1 trillend
wals 1 statisch
wals 1 statisch
wals 1 statisch
wals 1 statisch
wals 1 statisch
wals 1 statisch

*) Volgens RAW95 mag de temperatuur maximaal 190°C zijn.
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Door de aannemer is als streefdichtheid in de weg een dichtheid van ongeveer 2345 kg/m aangehouden.
Als verdichtingstemperatuur wordt 159°C aangehouden. De relatief hoge aanvangtemperatuur wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat het asfalt regeneratiemateriaal bevat, waarbij de aannemer er vanuit
gaat dat er een betere menging tussen oud en nieuw bitumen tot stand komt bij een hogere temperatuur
van het mengproces. Hierdoor treedt wel extra veroudering van de bitumen op.
Uiteindelijk zijn uit een van de aanrijstroken van de rotonde op km 55.3 platen en kemen uit de verharding gezaagd en geboord. Deze platen zijn vervolgens naar het laboratorium getransporteerd, waama het
materiaal daar verder beproefd is.
De proefstukken, die afkomstig zijn uit de de N225, zijn gecodeerd met de letter F.
3.3.2

Vervaardigen platen molengemengd materiaal

Bii de asfaltcentrale in Wageningen is molengemengd asfalt tot platen verdicht in houten mallen (walsfactor van de handwals: 16 kN/m^). Als te bereiken streefdichtheid is 102% van de in situ referentiedichtheid van 2345 kg/m^ aangehouden. Deze verdichtingsgraad van 102% is opgegeven door de opdrachtgever. Dit betekent dat getracht is platen asfalt te vervaardigen met een dichtheid van ongeveer 2395 kg/m .
Hiertoe is het volume van de platenmal berekend en vervolgens de hoeveelheid benodigd asfalt bepaald.
Het asfalt is vervolgens bemonsterd uit de bovenzijde van een vrachtwagen, die voor transport gereed
stond om naar het werk te vertrekken. Ook hierbij zijn een aantal emmers asfalt vanuit de bovenzijde van
de vrachtauto op ca. 20 cm onder het oppervlak genomen, waarbij het asfalt niet op de top maar halverwege de top en de bakrand is bemonsterd.
Na het verdichten van de asfaltplaten (die gecodeerd zijn met de letter G) is matenaal verzameld yoor het
vervaardigen van plaatmateriaal in het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfases. De hoe¬
veelheid bouwstoffen is bepaald aan de hand van het vooronderzoek van de asfaltcentrale. Het mneraal
aggregaat is bemonsterd bij de asfaltcentrale conform NEN-EN 932-1, terwijl het bitumen nageleverd is
door de bitumenleverancier omdat aftappen bij de bitumentank ter plaatse niet mogelijk was. In bijlage
A2 is een kopie van de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. De bouwstoffen zijn vervolgens
naar het laboratorium vervoerd en te drogen gelegd voor verwerking.
3.3.3

Vervaardigen platen ten behoeve vooronderzoeksfase

Voorafgaande aan het vervaardigen van platen in het laboratorium met het bitumenpercentage uit het
vooronderzoek, met een half procent meer en met een half procent mirider bitumen is per mengsel door
middel van gyratorverdichting de referentiedichtheid bepaald. Hiertoe zijn 4 proefstukken met een prator
verdicht conform proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk
0 6 MPa- aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal omwentelingen 200). De referentiedicht¬
heid wordt bereikt als de afname van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van
het proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de dichtheid van deze tabletten
wordt aangehouden als referentiedichtheid. In label 3-8^zijn de resultaten van deze proeven samengevat
(mengtemperatuur: 169°C; verdichtingstemperatuur: 159 C).
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Tabel 3-8

Resultaten vaststellen referentiedichtheid platen vooronderzoek
Eigenschap

Dichtheid na 200 omwentelingen [in kgW]

Referentiedichtheid [in kg/m ]
(aantal omwentelingen)

Vooronderzoek -0,5%
Materiaalcode H
2409
2418
2398
2413
2359 (46)
2383 (51)
2351 (64)
2364 (56)

Bitumenpercentage
Vooronderzoek +0,5%
Vooronderzoek
Materiaalcode K
Materiaalcode J
2422
2425
2415
2434
2413
2428
2414
2424
2401 (46)
2381 (52)
2388 (51)
2390 (48)
2395 (64)
2397 (41)
2397(56)
2393 (53)

Gemiddelde referentiedichtheid
2395 (54)
2390 (49)
2364 (54)
[in kg/m^]
Opgemerkt kan worden dat 102% van de dichtheid van het Marshall vooronderzoek 2395 kg/m bedraagt.
Uiteindelijk zijn de platen tot 100% van de gyratordichtheid verdicht. Deze verdichtingsgraad is door de
opdrachtgever vastgesteld. Na afloop van verdichtingsproces zijn de platen met het bitumenpercentage
van een half procent minder dan het vooronderzoek gecodeerd met de letter H, de platen met het bitu¬
menpercentage uit het vooronderzoek met de letter J en platen met het bitumenpercentage van een half
procent meer dan uit het vooronderzoek met de letter K.
De platen zijn vervolgens 14 dagen met rust gelaten om te besterven bij kamertemperatuur. Daama is een
aanvang gemaakt met het uitvoeren van de proeven. Op de resultaten van het onderzoek van fase 2 van dit
project wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan.
3.4

Reconstructie Maasboulevard Rotterdam

In Tabel 3-9 zijn de specifieke kenmerken van Reconstructie Maasboulevard Rotterdam dit project weergegeven. Deze informatie is aangegeven door de wegbeheerder tijdens het inventariseren van geschikte
projecten.
Tabel 3-9

Specifieke informatie over project Maasboulevard

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het project Maasboulevard ?
Wat is de grootte van het totale werk?
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd?
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
Wat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende
lagen?
In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
Wie is de aannemer?
Wie is de asfaltproducent/leverancier?
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reconstructie
10480 m2
255 ton onderlaag/305 ton tussenlaag
verkeersklasse 4
60 mm onderlaag / 60 mm tussenlaag
60 mm onderlaag STAB 0/22
300 mm steenmengdel 0/40
bestaande zand/klei ondergrond
1 mei t/m 1 november 2000
3 uur per fase (6 fasen in het werk)
voomamelijk ‘s nachts
fa. Heijmans rayon Barendrecht
A.C. Zwijndrecht
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Antwoord
Nr Vraag
10 Werken de aannemer en de asfaltcentrale met een kwali- ja
teitsplan?
_
Ja
Is
er
een
vooronderzoek
van
het
STAB
beschikbaar?
11
Het asfalt, dat verwerkt is, bestaat voor 40%(m/m) uit freesasfalt. Hieraan wordt 2,5 %(m/m) nieuw bitu¬
men 80/100 toegevoegd en tevens morene steenslag 16/22, 11/16 en 8/11, rivier- en HMT-zand en vulstof
Vulcom 40K.
Het werk is uitgevoerd en begeleid in de nacht van 23 op 24 augustus 2000.
Het werk van de aannemer is in situ gevolgd en vastgelegd, er zijn asfaltplaten vervaardigd bij de asfalt¬
centrale en er is monstemame verricht voor het vervaardigen van platen in het laboratorium. De monstername is gelijktijdig met het vervaardigen van platen uitgevoerd. Op deze wijze is men er van verzekerd
dat er gebruik gemaakt wordt van dezelfde grondstoffen voor het maken van asfalt.
3.4.1

Begeleiding van het project in situ

Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het totale verdichtingsproces vastgelegd aan de hand van de
checklist uit het DWW-rappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat zo!". Het werk betreft de aanleg van de
onderste STAB-laag, die gedraaid is op deels een gefreesde ondergrond en deels op een BSA-fundenng
(bouw- en sloopafval). In 'l abel 3-10 is het gebruikte materieel samengevat, terwijl in Tabel 3-11 de specifieke eigenschappen van het verdichtingsproces zijn vastgelegd. Deze laatste eigenschappen zijn op een
vast punt genomen. Bij dit punt zijn naderhand de platen en de boorkemen uit de verharding gehaald.
De asfaltcentrale betreft een chargemenger, merk Ammann, bouwjaar 1988 met een capaciteit van 200
ton per uur. De chargegrootte bedraagt 4000 kg, de droge voormengtijd is ca. 10 seconden en de natte
mengtijd 25 seconden.
Tabel 3-10

Informatie over het materieel werk Maasboulevard

Materieel
Spreidmachine
Afwerkbalk

Merk en type
DEMAG DF 1 IOC
DEMAG EB 60-5

Bouwjaar

Bedrijfsgewicht

Tandem-trilwals

HAMM DV-6

2000

3630 kg voor
3640 kg achter

Tandem-stat.wals

HAMMHW
90B/10

1993

8000 kg voor
6000 kg achter
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Bijzonderheden

diameter: 1.1 m;
breedte: 1.4 m;
trilling: 0,3 m/s^;
walsfactor: 21 kN/m^
diameter V: 1.26 m;
breedte V: 1.1 m;
walsfactor V: 46 kN/m^;
diameter A: 1.55 m (2x);
breedte A: 0.55 m (2x);
walsfactor: 23 kN/m^
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Tabel 3-11

Informatie over het verdichtingsproces werk Maasboulevard

Datum:
Weersgesteldheid:
Buitentemperatuur:
Windsnelheid:
_Wegdek_
Proefvak:
Locatie:
Soort verharding;
Producent
Aannemer:
Waamemer:
Tijdsduur vanaf aanbrengen asfalt
tijd is 00.14 uur
-5

10

16
20
25
30
35
40
45
55

V erdichtingsproces
Digging:
23/24 augustus 2000
Baan:
onbewolkt
Strook:
2rc
1,5 m/s
_droog_
Walsl:
Maasboulevard
Wals2:
t.h.v. Havenziekenhuis
Afwerkmachine:
STAB 0/22
A.C. Zwijndrecht
Heilmans
NPC
Aantal cumulaAsfalttemperatuur
tieve
[°C]
walsovergangen
wals 1 wals 2
160
135
119
100
10
93
11
84
14
78
18
75
20
72
68
68

65

t.h.v. Havenziekenhuis
noordelijke rijbaan
linker

HAMM HW 90B/10
HAMM DV6

Opmerkingen

voor aanvang in de hopper
er is niet trillend verdicht

geen walsbewegingen meer
geen walsbewegingen meer
geen walsbewegingen meer

Door de aannemer is als streefdichtheid in de weg een dichtheid van ongeveer 2331 kg/m aangehouden.
Als verdichtingstemperatuur wordt 159°C aangehouden.
De volgende dag (24 augustus) zijn platen en kemen uit de verharding gezaagd en geboord. Deze platen
zijn vervolgens naar het laboratorium getransporteerd, waama het materiaal daar verder beproefd is. De
proefstukken, die afkomstig zijn uit de verharding van de Maasboulevard, zijn gecodeerd met de letter L
gevolgd door een viercijferig nummer beginnend met 88.
3.4.2

Vervaardigen platen molengemengd materiaal

Bij de asfaltcentrale in Zwijndrecht is op 23 augustus ‘s avonds molengemengd asfalt tot platen verdicht
in stalen mallen (walsfactor van de handwals: 11 kN/m^). Als te bereiken streefdichtheid is 102% van de
in situ referentiedichtheid van 2331 kg/m^ aangehouden. Deze verdichtingsgraad van 102% is opgegeven
door de opdrachtgever. Dit betekent dat getracht is platen asfalt te vervaardigen met een dichtheid van
ongeveer 2378 kg/ml Hiertoe is het volume van de platenmal berekend en vervolgens de hoeveelheid
benodigd asfalt bepaald. Het asfalt is vervolgens bemonsterd uit een vrachtwagen, die voor transport gereed stond om naar het werk te vertrekken.
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Voorafgaande aan het verdichten van de asfaltplaten (die gecodeerd zijn met de letter M gevolgd door een
cijfer beginnend met 1250 of 1251) is materiaal verzameld voor het vervaardigen van plaatmateriaal in
het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfasen. De hoeveelheid bouwstoffen is bepaald aan de
hand van het vooronderzoek van de asfaltcentrale. Het mineraal aggregaat is bemonsterd bij de asfaltcentrale conform NEN-EN 932-1, terwijl het bitumen afgetapt is van de bitumentank ter plaatse. In bijlage
A3 is een kopie van de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. De bouwstoffen zijn vervolgens
naar het laboratorium vervoerd en te drogen gelegd voor verwerking.
3.4.S

Vervaardigen platen ten behoeve vooronderzoeksfase

Voorafgaande aan het vervaardigen van platen in het laboratorium met het bitumenpercentage uit het
vooronderzoek, met een half procent meer en met een half procent minder bitumen is per mengsel door
middel van gyratorverdichting de referentiedichtheid bepaald. Hiertoe zijn 4 proefstukken met een gyrator
verdicht conform proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk
0,6 MPa; aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal omwentelingen 200). De referentiedicht¬
heid wordt bereikt als de afname van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van
het proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de dichtheid van deze tabletten
wordt aangehouden als referentiedichtheid. In label 3-12 zijn de resultaten van deze proeven samengevat
(mengtemperatuur: 169°C; verdichtingstemperatuur: 159°C).

Tabel 3-12

Resultaten vaststellen referentiedichtheid platen vooronderzoek
Eigenschap

B itumenpercentage
Vooronderzoek -t-0,5%
Vooronderzoek -0,5% Vooronderzoek
Materiaalcode P
Materiaalcode O
Materiaalcode N

Gemiddelde dichtheid na 200 om_wentelingen [in kg/m ]
Gemiddelde referentiedichtheid [in
kg/m^] (aantal omwentelingen)

2442

2429

2433

2394
(50)

2412
(47)

2418
(45)

Uiteindelijk zijn de platen tot 100% van de gyratordichtheid verdicht. Deze verdichtingsgraad is door de
opdrachtgever vastgesteld. Na afloop van verdichtingsproces zijn de platen met het bitumenpercentage
van een half procent minder dan het vooronderzoek gecodeerd met de letter N (serie proefstuknummers
1256 en 1257) de platen met het bitumenpercentage uit het vooronderzoek met de letter O (serie proefstuknuiTuners 1254 en 1255) en platen met het bitumenpercentage van een half procent meer dan uit het
vooronderzoek met de letter P (serie proefstuknummers 1258 en 1259).
Er kan nog opgemerkt worden dat er op basis van de resultaten in Tabel 3-4, Tabel 3-8 en Tabel 3-12
geen lineair verband bestaat tussen het aantal omwentelingen voor het bepalen van de referentiedichtheid
en het bitumengehalte van het asfalt. Dit is in tegenspraak met de aanname, die verwoord is in proef 57.2
van de Standaard RAW Bepalingen 2000.
De platen zijn vervolgens 14 dagen met rust gelaten om te besterven bij kamertemperatuur. Daama is een
aanvang gemaakt met het uitvoeren van de proeven. Op de resultaten van het onderzoek van fase 2 van dit
project wordt in hoofdstuk 6 verder ingegaan.

3.5

Reconstructie N789 bij Klarenbeek

In Tabel 3-13 zijn de specifieke kenmerken van het werk weergegeven. Deze informatie is aangegeven
door de wegbeheerder tijdens het inventariseren van geschikte werken.
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Tabel 3-13

Specifieke informatie over reconstructie N789 bij Klarenbeek

Antwoord
Reconstructie
Tussen km 3,925 en km 6,1 aanbrengen
van 7 cm STAB 0/22 en 4 cm DAB
0/16
Ca. 2900 ton
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
Verkeersklasse
4
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd?
Op gefreesde asfaltlaag (ca. 16 cm dik)
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
aanbrengen van 7 cm STAB en 4 cm
DAB
Wat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende Laagdikte ongeveer 16 cm van onbekende samenstelling.__
lagen?
11, 12 en 13 oktober 2000 de STAB
In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
16 en 17 oktober 2000 de DAB-laag
3 dagen_
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
Overdag
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
KWS Gelderland/IJsselmeergebied uit
Wie is de aannemer?
’t Harde
_
Stedendriehoek te Deventer
9__ Wie is de asfaltproducent/leverancier?
Ja
Werken
de
aannemer
en
de
asfaltcentrale
met
een
kwali10
teitsplan?
Ja
11 Is er een vooronderzoek van het STAB beschikbaar?

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het werk op de N789?
1
Wat is de grootte van het totale werk?

Het asfalt, dat verwerkt is, bestaat voor 47,3 %m/m uit freesasfalt. In dit freesasfalt zit 2,3 %m/m oud
bitumen. Hieraan wordt 2,0 %m/m nieuw bitumen 80/100 toegevoegd en tevens moraine steenslag, natuurlijk zand en vulstof Wigras 40K.
Het werk is begeleid op 12 oktober 2000, toen het middelste gedeelte van het werk uitgevoerd werd. Op
deze dag is gelijktijdig het werk van de aannemer in situ gevolgd en vastgelegd, zijn asfaltplaten gemaakt
bij de asfaltcentrale en is monstemame verricht voor het maken van platen in het laboratorium.
Op deze wijze is men er van verzekerd dat er gebruik gemaakt wordt van dezelfde grondstoffen voor het
maken van asfalt.
3.5.1

Begeleiding van het werk in situ

Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het totale verdichtingsproces vastgelegd aan de hand van de
checklist uit het DWW-rappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat zo!" [1]. In Tabel 3-U is het gebruikte
materieel samengevat, terwijl in Tabel 3-15 de specifieke eigenschappen van het verdichtingsproces zijn
vastgelegd. Deze laatste eigenschappen zijn op een vast punt genomen: het betreft de zuidelijke rijbaan
bij km 4,639. Bij dit punt zijn naderhand de platen en de boorkemen uit de verharding gehaald. In Figuur
3-5 en Figuur 3-6 zijn enkele foto's van de verwerking van het asfalt gegeven.
De asfaltcentrale betreft een chargemenger, merk AMMANN type 210-5/6, bouwjaar 1988 met een capaciteit van maximaal 210 ton per uur, een droge voormengtijd tussen 0 en 40 seconden en een natte mengtijd tussen 20 en 30 seconden (voor nadere informatie zie ook vooronderzoeken in bijlage A4).
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Figuur 3-6

Aanleg van de STAB-laag op de N789

Tabel 3-14

Informatie over het materieel

Materieel
Spreidmachine
Afwerkbalk

Merk en type
DEMAG DF115-C
Svedala-electronic

Bouwjaar
2000
2000

Bedrijfsgewicht
17.000 kg

Tandem-trilwals

HAMM DW-8

1998

10.000 kg
(5000 kg voor)
(5000 kg achter)

Driewielwals

HAMM HW 90 BIO

1985

13.000 kg
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Bijzonderheden

diameter: 1,20 m2x;
breedte: 1,70 m 2x;
walsfactor: 20 kN/m^
statisch en dynamisch
2 rollen voor (1,8 m breed
en 0.6 m diameter) en 1 rol
achter (1,2 m breed en 1.2
m diameter)_
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Tabel 3-15

Informatie over het verdichtingsproces (D=dynamisch; S=statisch)

Datum;
Weersgesteldheid:
Buitentemperatuur:
Windsnelheid:
_Wegdek_
Proefvak:
Wegnummer:
Kilometer:
Soort verharding:
Producent
Aannemer:
Waamemer:
Tijdsduur vanaf aanbrengen asfalt
[minuten]

V erdichtingsproces
Digging:
12 oktober 2000
Baan:
onbewolkt/licht bewolkt
Strook:
13°C
_droog_
werk 4
N789
km 4,639
STAB 0/22
Stedendriehoek
KWS Gelderland/Usselm.
KOAC-WMD
Asfalttemperatuur

m

10
11

153
146
137
135
131
126
124
119
116

15
18

102

-2
-1

no

27
29
33
35
37
39
43
51
52
57
70
84
101

zuidelijke rij strook

Wals 1:
Wals 2:
Afwerkmachine:

HAMM DW-8
HAMM HW90B10
DEMAG DF115-C

Aantal walsovergangen
wals 1 wals 2

Opmerkingen

Voor aanvang in de hopper
Achter de worm spreidmachine
Achter de verdichtingsbalk
2D
2D
2D
2D
ID+IS
ID+IS
IS
IS

20

km 4,639

86

IS
IS
IS
2S

2S
2S
IS
IS
IS
IS
IS
2S
2S
IS
2S
2S

Oppervlaktetemperatuur: 76°C

Oppervlaktetemperatuur: 59°C

2S

Door de aannemer is als streefdichtheid in de weg een dichtheid van ongeveer 2352 kg/m^ (koud gemeten) aangehouden. Als verdichtingstemperatuur wordt 150°C aangehouden. (N.B.: In het vooronderzoek
is een dichtheid van 2352,8 kg/m^ gevonden).
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Uiteindelijk zijn op km 4,639 platen en kemen uit de verharding gezaagd en geboord. In de rijrichting^zijn
achter elkaar 2 platen met de afmetingen 30*60 cm gezaagd en vervolgens zijn, verdeeld over 2 m , de
boorkemen uit de verharding geboord. Deze platen zijn vervolgens naar het laboratorium getransporteerd,
waama het materiaal daar verder beproefd is.
De proefstukken, die afkomstig zijn uit de de N789, zijn gecodeerd met de letter L gevolgd door een
nummer onder de honderd. Het mengsel wordt aangeduid met QL.
3.5.2

Vervaardigen platen molengemengd materiaal

Bij de asfaltcentrale in Deventer is molengemengd asfalt tot platen verdicht in houten mallen. Als te bereiken streefdichtheid, gebaseerd op 2*50 slagen met de Marshallhamer, is 102% van de in situ streefdichtheid van 99 a 100% van de proefstukdichtheid uit het vooronderzoek (=2352 kg/m) aangehouden.
Deze streefdichtheid is gebaseerd op het vooronderzoek van de aannemer, dat uitgevoerd is met Marshallverdichting. Deze verdichtingsgraad van 102% is opgegeven door de opdrachtgever (N.B.: Op dat
moment moest er in de FEC-werkgroep een beslissing worden genomen, hoewel er in de werkgroep nog
geen consensus was bereikt. Vanwege het feit dat het er naar uitzag dat de werkgroep gyratorverdichting
zou kiezen en de wetenschap dat deze verdichting op ca. 102% van het Marshallniveau ligt, is hiervoor
gekozen). Dit betekent dat getracht is platen asfalt te maken met een dichtheid van ongeveer 2387 kg/m .
Hiertoe is het volume van de platenmal berekend en vervolgens de hoeveelheid benodigd asfalt bepaald.
Het asfalt is vervolgens bemonsterd uit een vrachtwagen, die voor transport gereed stond om naar het
werk te vertrekken. De monstemame is uitgevoerd na overleg tussen de laborant van de asfaltcentrale en
van KOAC»WMD, waarbij getracht is een zo representatief mogelijk monster te nemen. In dit geval is het
monster uit een van de vrachtauto's genomen. Hierbij zijn een aantal emmers asfalt vanuit de bovenzijde
van de vrachtauto op ca. 30 cm onder het oppervlak genomen, waarbij het asfalt niet op de top maar halverwege de top en de bakrand is bemonsterd. Een beschrijving van de procedure voor het vervaardigen
van de asfaltplaten is beschreven in bijlage C van deze rapportage (walsfactor van de handwals: 16
kN/m^).
Na het verdichten van de asfaltplaten (mengseldoce QM, proefstukkencode M gevolgd door nummer
onder de honderd) is materiaal verzameld voor het maken van plaatmateriaal in het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfases. De hoeveelheid grondstoffen zijn bepaald aan de hand van het voor¬
onderzoek van de asfaltcentrale. In bijlage A4 is een kopie van de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. De bouwstoffen zijn vervolgens naar het laboratorium vervoerd en te drogen gelegd voor verwerking.
3.5.3

Vervaardigen platen ten behoeve vooronderzoeksfase

Voorafgaande aan het maken van platen in het laboratorium met het bitumenpercentage uit het vooron¬
derzoek, met een half procent meer en met een half procent minder bitumen is per mengsel door middel
van gyratorverdichting de referentiedichtheid bepaald. Hiertoe zijn 4 proefstukken met een gyrator ver¬
dicht conform proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk 0,6
MPa; aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal omwentelingen 200). De referentiedichtheid
wordt bereikt als de afname van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van het
proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de dichtheid van deze tabletten wordt
aangehouden als referentiedichtheid. De referentiedichtheid is met de gyrator "warm bepaald door middel van interpolatie. Door de platen ook tot deze "warme" dichtheid te verdichten wordt aangenomen dat
ook de "koude" dichtheid van de gyratorproefstukken overeenkomt met die van de platen. Dit is niet con¬
form de Standaard RAW. In Tabel 3-16 zijn de resultaten van de proeven samengevat (mengtemperatuur:
169°C; verdichtingstemperatuur: 159°C).
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Tabel 3-16

Resultaten vaststellen referentiedichtheid (d.i. op 100% gesteld) platen vooronderzoek

Eigenschap

Dichtheid na 200 omwentelingen [in kg/m^]

Bitumenpercentage
Vooronderzoek +0,5%
Vooronderzoek
Vooronderzoek -0,5%
Materiaalcode Q
Materiaalcode
QP
Materiaalcode QN
2454
2450
2428
2470
2447
2435
2453
2458
2435
2468
2455
2422

Gemiddelde dichtheid na 200
omwentelingen [in kg/m ]

2430

2453

2461

Referentiedichtheid [in kg/m ]
(aantal omwentelingen)

2365 (45)
2375 (56)
2378 (56)
2367(52)

2381 (44)
2376 (39)
2388 (45)
2387 (46)

2400 (42)
2412(54)
2397 (42)
2408 (43)

Gemiddelde referentiedichtheid
_[in kg/m^]_

2371 (52)

2383 (44)

2404 (45)

Opgemerkt kan worden dat:
- de proefstukken na 200 omwentelingen nog niet de limietwaarde van de dichtheid hebben bereikt,
- 102% van de dichtheid voor het mengsel uit het (Marshall)vooronderzoek 2399 in kg/m bedraagt,
Uiteindelijk zijn de platen tot 100% van de gyratordichtheid verdicht. Deze verdichtingsgraad is door de
opdrachtgever vastgesteld. Na afloop van verdichtingsproces zijn de platen met het bitumenpercentage
van een half procent minder dan het vooronderzoek gecodeerd met de letter QN (proefstukkencode N
gevolgd door cijfer onder de honderd, de platen met het bitumenpercentage uit het vooronderzoek met de
letter QP (proefstukkencode P gevolgd door cijfer onder de honderd) en platen met het bitumenpercenta¬
ge van een half procent meer dan uit het vooronderzoek met de letter Q. Bij dit laatste mengsel is geen
duidelijke ontmenging geconstateerd.
De platen zijn vervolgens 14 dagen met rust gelaten om te besterven bij kamertemperatuur. Daama is een
aanvang gemaakt met het uitvoeren van de proeven. Op de resultaten van het onderzoek van fase 1 van dit
project wordt in hoofdstuk 7 verder ingegaan.

3.6

Reconstructie A27 bij Breda

In Tabel 3-17 zijn de specifieke kenmerken van dit werk weergegeven. Deze informatie is aangegeven
door de wegbeheerder tijdens het inventariseren van geschikte werken. Speciaal voor dit werk is op verzoek van DWW het bestek aangepast, daar in dit werk STAB met alleen nieuwe bouwstoffen toegepast
mochten worden. Door deze besteksaanpassing is een vak STAB 0/22 verkeersklasse 4 aangebracht,
waarbij totaal 500 ton STAB 0/22 is geproduceerd en verwerkt. Bij het kiezen van een locatie voor het
nemen van plaatmateriaal en boorkemen is er rekening mee gehouden dat op het desbetreffende punt
ongeveer 400 ton asfalt verwerkt was, zodat onregelmatigheden door opstartproblemen niet konden optreden.
Tabel 3-17

Specifieke informatie over werk reconstructie A27

Nr Vraag
Wat is de aanleiding van het werk op de A27
Wat is de grootte van het totale werk?

A00.0012/DHAC en A00.0548/DHAC d.d. 9 juli 2001

Antwoord
Reconstructie
Totaal 2000 ton STAB 0/22, te verwer-

Pagina 33 van 166

KOAC
WMD

Antwoord
ken in 2 lagen
ca. 1500 ton met 50% PR en 500 ton
Hoeveel ton STAB 0/22 wordt er verwerkt?
met nieuwe bouwstoffen
Verkeersklasse 4
Voor welke verkeersklasse wordt het werk aangelegd'j
70 mm STAB 0/22
Wat is de laagdikte van het aangebrachte STAB?
Wat is de laagopbouw en laagdikte van de onderliggende ca. 20 cm asfalt op een Silex fundering
lagen?_
in het weekend van 21 oktober 2000
In welke periode wordt het werk uitgevoerd?
Hoelang duurt de aanleg van de STAB-laag?
1 dag
Overdag
Wordt het werk overdag of's nachts uitgevoerd?
Rasenberg Breda
Wie is de aannemer?
Wie is de asfaltproducent/leverancier?
Rasenberg Breda
10 Werken de aannemer en de asfaltcentrale met een kwali- Ja
teitsplan?_
Ja
11 Is er een vooronderzoek van het STAB beschikbaar?

Nr Vraag

In het asfalt zijn alleen nieuwe bouwstoffen verwerkt. De componenten bestaan uit Nederlandse steenslag, rivierzand, Wigras 40K en bitumen 80/100.

.
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mm

Figuur 3-7

Aanleg van de verharding op de A27

Het werk is begeleid op 21 oktober 2000, toen het asfalt aangebracht werd op de rechterrijstrook van de
oostelijke rijbaan ter hoogte van de uitvoegstrook naar het centrum van Breda (afslag nummer 15).
Op deze dag zijn gelijktijdig:
- het werk van de aannemer in situ gevolgd en vastgelegd,
- asfaltplaten gemaakt bij de asfaltcentrale en monstemame verricht voor het vervaardigen van platen
in het laboratorium.
Op deze wijze is men er van verzekerd dat er gebruik gemaakt wordt van dezelfde grondstoffen voor het
maken van asfalt.
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3.6.1

Begeleiding van het werk in situ

Tijdens de aanleg van de STAB-laag is het totale verdichtingsproces vastgelegd aan de hand van de
checklist nit het DWW-rappport "Hergebruik ZOAB. Dat gaat zo!"[5]. Op 21 oktober zijn 2 lagen STAB
in een tijdsbestek van 5 uur aangebracht. Dit betekent dat de bovenste laag STAB, die in dit onderzoek
nader onderzocht is, op een relatief warme ondergrond is aangebracht. De onderste laag STAB is aange¬
bracht op een gefreesde ondergrond. In Tabel 3-18 is het gebruikte materieel samengevat, terwijl in Tabel
3-19 de specifieke eigenschappen van het verdichtingsproces zijn vastgelegd. In afwijking van de andere
werken kan opgemerkt worden dat er in dit werk voor de eerste verdichtingsgangen gebruik is gemaakt
van een bandenwals in plaats van een dynamische wals. Het verdichtingsproces is op een vast punt genomen. Bij dit punt (op km. 5,646) zijn naderhand de platen en de boorkemen uit de verharding gehaald. In
Figuur 3-7 en Figuur 3-8 zijn enkele foto's van de verwerking van het asfalt gegeven.
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Figuur 3-8

Verdichting van het asfalt bij werk op de A27

De asfaltcentrale betreft een chargemenger met paralleltrommel, merk Ammann met een capaciteit van
150 ton per uur en een mengtijd van 32 seconden.
Tabel 3-18

Informatie over het materieel van het werk op de A27

Materieel
Spreidmachine
Afwerkbalk

Merk en type
DEMAG DF HOC
Svedala

Bouwjaar
1998

Bedrijfsgewicht
19.000 kg

Bandenwals

HAMM GRW 10.3

1984

16.000 kg

Tandem-dyn.wals

HAMM DV 842

1998

10.000 kg
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Bijzonderheden

3,5 tot 4 bar bandenspanning
4 banden V en 4 banden A
diameter band: 1,08 m
breedte band: 0,292 m
walsfactor: 65 kN/m^
diameter: 1,20 m 2x;
breedte: 1,70 m2x;
walsfactor: 20 kN/m^
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Tabel 3-19

Informatie over het verdichtingsproces op de A27

Datum:
Weersgesteldheid:
B uitentemperatuur:
Windsnelheid:
Wegdek
Proefvak:
Wegnummer:
Kilometer:
Soort verharding:
Producent
Aannemer:
Waamemer:
Tijdsduur vanaf aanbrengen asfalt
-2

-1

V erdichtingsproces
Digging:
21 oktober 2000
Baan:
onbewolkt/licht bewolkt
Strook:
18°C
1,5 m/s
droog_
Wals 1:
werk 5
Wals 2:
A27
Afwerkmachine:
km 5,646
STAB 0/22
Rasenberg Breda
Rasenberg Breda
KOAC«WMD
Aantal walsoverAsfalttemperatuur
gangen
[°C]
wals 1 wals 2
161
156
151
140

Oostelijke rijbaan A27 ter
hoogte van uitvoegstrook naar
centrum Breda (afslag 15)

HAMM GRW 10.3
HAMM DV 842
DEMAG DF HOC

Opmerkingen

in de hopper
achter de worm spreidmachine
achter de verdichtingsbalk

132
2D

10
12

13
14
16
17
18
19

126
J_
2

116

22

24
26
28
31
35

ID
ID

85
79

IS
ID
2S
IS
IS
IS
IS

Opvallend is dat het asfalt sneller is afgekoeld dan dat van werk 4 bijvoorbeeld. Geen duidelijke verklaring is hiervoor gevonden. De begeleidingsdag was een aangename herfstdag zonder noemswaardig veel
wind. De luchttemperatuur en de asfalttemperatuur zijn namelijk hoger dan die van werk 4.
Door de aannemer is als streefdichtheid in de weg een dichtheid van ongeveer 2333 kg/m^ aangehouden.
Deze waarde is gevonden in het vooronderzoek. Als verdichtingstemperatuur wordt 147°C aangehouden.
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Uiteindelijk zijn uit de rechter rijstrook op km 5,646 platen en kemen uit de verharding gezaagd en geboord. Deze platen zijn vervolgens naar bet laboratorium getransporteerd, waama bet materiaal daar verder beproefd is.
De proefstukken, die afkomstig zijn uit de de A27, zijn gecodeerd met de letter R.
3.6.2

Vervaordigen platen molengemengd materiaal

Bij de asfaltcentrale van Rasenberg in Breda is molengemengd asfalt tot platen verdicht in houten mallen
(walsfactor van de handwals: 16 kN/m^). Als te bereiken streefdicbtheid is 102% van de in situ referentiedichtheid van 2333 kg/m^ aangehouden (de te realiseren verdichtingsgraad ligt tussen 99 en 100%).
Deze verdichtingsgraad van 102% is opgegeven door de opdrachtgever. Dit betekent dat getracht is platen
asfalt te maken met een dichtheid van ongeveer 2368 kg/m^ Hiertoe is het volume van de platenmal berekend en vervolgens de hoeveelheid benodigd asfalt bepaald. Het asfalt is bemonsterd door uit de silo
een laadschop van een shovel te vullen met asfalt.

m

M

Figuur 3-9

Monstername

m

um
m
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Figuur 3-10

Vervaardigen plaatmateriaal
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Uit deze laadschop is met de hand de hoeveelheid asfalt afgewogen en verdicht. In Figuur 3-9 en Figuur
3-10 zijn foto's van het handverdichtingsproces weergegeven.
Na het verdichten van de asfaltplaten (die gecodeerd zijn met de letter S) is materiaal verzameld voor het
maken van plaatmateriaal in het laboratorium ten behoeve van de vooronderzoeksfasen. De hoeveelheid
grondstoffen zijn bepaald aan de hand van het vooronderzoek van de asfaltcentrale. In bijlage A5 is een
kopie van de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. De bouwstoffen zijn vervolgens naar het la¬
boratorium vervoerd en te drogen gelegd voor verwerking.
3.6.3

Vervaardigen platen ten behoeve vooronderzoeksfase

Voorafgaande aan het maken van platen in het laboratorium met het bitumenpercentage uit het vooron¬
derzoek, met een half procent meer en met een half procent minder bitumen is per mengsel door middel
van gyratorverdichting de referentiedichtheid bepaald. Hiertoe zijn 4 proefstukken met een gyrator ver¬
dicht conform proef 57.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2000 (gyratorhoek 1,25°; verticale druk 0,6
MPa; aantal omwentelingen per minuut 30; maximaal aantal omwentelingen 200). De referentiedichtheid
wordt bereikt als de afname van de hoogte van het proefstuk gelijk is aan 0,2% van de hoogte van het
proefstuk over de laatste 10 omwentelingen. Het gemiddelde van de dichtheid van deze tabletten wordt
aangehouden als referentiedichtheid. In label 3-20 zijn de resultaten van deze proeven samengevat
(mengtemperatuur: 157°C; verdichtingstemperatuur: 147°C). Bij het maken van de platen is geen 'eigen
stof gebruikt.
Tabel 3-20

Resultaten vaststellen referentiedichtheid platen vooronderzoek

Eigenschap

Dichtheid na 200 omwentelingen [in kg/m ]
Gemiddelde dichtheid na 200
omwentelingen [in kg/m^]
Referentiedichtheid [in kg/m ]
(aantal omwentelingen)

Bitumenpercentage
Vooronderzoek -t-0,5%
Vooronderzoek
Vooronderzoek -0,5%
Materiaalcode W
Materiaalcode
V
Materiaalcode T
2393
2371
2368
2388
2375
2355
2389
2378
2354
2381
2368
2358
2359

2373

2388

2322 (60)
2306 (54)
2319(58)
2309 (51) »

2319(52)
2334 (60)
2331(57)
2327 (48)

2353 (53)
2339(52)
2349 (67)
2339 (49)

Gemiddelde referentiedichtheid
2345 (55)
2328(54)
2314 (56)
[in kg/m^]
Opgemerkt kan worden dat 102% van de dichtheid van het Marshall vooronderzoek 2368 kg/m bedraagt.
Opmerkelijk is dat bij dit werk de dichtheid van de gyratorproefstukken duidelijk lager ligt dan de Marshallproefstukken uit het vooronderzoek. Om de controleren of dit toeval is geweest is een proefstuk herverdicht door middel van Marshallverdichting.
Het gemarkeerde proefstuk is herverdicht (• )■ Uiteindelijk is voor dit herverdichte proefstuk een dicht¬
heid proefstuk gevonden van 2326 kg/ml Deze waarde ligt in dezelfde orde van grootte als uit het gyratorvooronderzoek komt en ligt dus duidelijk lager dan de referentiedichtheid die gebruikt is bij het ver¬
vaardigen van platen van molengemengd materiaal (2368 kg/m^). De dichtheden uit het vooronderzoek
mogen als hoog worden gekenschetst.
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Er wordt echter een opmerkelijk verschil geconstateerd bij de dichtheden van het proefstuk dat met de
gyrator is verdicht. In bovenstaande tabel is een waarde van 2309 kg/m^ voor het proefstuk gevonden
(warm gemeten op basis van gyratordata en het 0,2%-criterium). Naderhand is van het afgekoelde proef¬
stuk de dichtheid bepaald en toen werd 2395 kgW gevonden in plaats van de 2358 kg/m na 200 omwentelingen!. Bit betekent dat door afkoeling de dichtheid is toegenomen. Bit kan deels verklaard worden
door de invloed van de temperatuur (krimpen door lagere temperatuur) en deels door het feit dat de gyra¬
tor bij de dichtheidsbepaling uitgaat van de hoogte van het poefstuk. Bij de dichtheidsbepaling achteraf
is het proefstuk onder en boven water gewogen. Als er bij de gyratorproefstukken onregelmatigheden
voorkomen (met name bij de kop en bodemvlakken door de aanwezigheid van filterpapier) wordt hiermee
geen rekening gehouden, terwijl dit bij de onder en boven water weging wel het geval is. Bij dit werk gaat
de omrekenregel van 2% (of 102%) dus niet op.
Een andere reden voor de bovengenoemde afwijkingen kan zijn gelegen in het feit dat in werk 5 alleen
"nieuw" materiaal wordt gebruikt en geen PR-materiaal zoals bij de andere vier werken.
Uiteindelijk zijn de platen in overleg met de projectleider tot 100% van de gyratordichtheid
(=referentiedichtheid) verdicht. Na afloop van verdichtingsproces zijn de platen met het bitumenpercentage van een half procent minder dan het vooronderzoek gecodeerd met de letter T, de platen met het
bitumenpercentage uit het vooronderzoek met de letter V en platen met het bitumenpercentage van een
half procent meer dan uit het vooronderzoek met de letter W.
Be platen zijn vervolgens 14 dagen met rust gelaten om te besterven bij kamertemperatuur. Baama is een
aanvang gemaakt met het uitvoeren van de proeven. Op de resultaten van het onderzoek van fase 2 van dit
project wordt in hoofdstuk 8 verder ingegaan.
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4

Resultaten onderzoek asfaltwerk 1 (A73)

4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd van het eerste asfaltwerk, dat is
uitgevoerd op de A73 nabij het knooppunt Ewijk. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan de resultaten van het mechanisch onderzoek met betrekking op:
- de complexe modulus (stijfheidsmodulus),
- de mastercurve van de stijfheidsmoduli,
- de weerstand tegen scheurvorming door middel van de SCB-proef,
- de treksterkte door middel van de SCB-proef,
- de treksterkte op geretainde proefstukken door middel van de SCB-proef,
- de treksterkte door middel van een uniaxiale trekproef,
- de splijttreksterkte op geretainde en niet-geretainde proefstukken.
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk worden de resultaten van het mengsel-, zand- en bitumenonderzoek samengevat. Hier betreft het de volgende onderzoeken.
- de bepaling holle ruimte van het asfalt,
- de bepaling korrelverdeling van het asfalt,
- de bepaling bitumengehalte van het asfalt,
- de bepaling verdichtingsgraad van het asfalt,
- de bepaling penetratie van het teruggewonnen bitumen,
- de bepaling verwekingspunt van het teruggewonnen bitumen,
- de bepaling van de Penetratieindex (PI) van het teruggewonnen bitumen en
- de bepaling van het gehalte aan porien van het zand.
In dit hoofdstuk wordt de volgende codering van de proefstukken aangehouden;
- alle proefstukken, die uit de verharding geboord of gezaagd zijn, beginnen met de code A,
- alle proefstukken, die geboord of gezaagd zijn uit plaatmateriaal dat gemaakt is van molengemengd
-

asfalt, beginnen met de code B,
alle proefstukken, die in het laboratorium gemaakt zijn met een half procent minder bitumen dan op
basis van het vooronderzoek noodzakelijk is, hebben de code C,
alle proefstukken, die in het laboratorium gemaakt zijn met het bitumenpercentage conform het voor¬

onderzoek, hebben de code D,
alle proefstukken, die in het laboratorium gemaakt zijn met een half procent meer bitumen dan op
basis van het vooronderzoek noodzakelijk is, hebben de code E.
In de volgende paragraven worden de resultaten van de diverse onderzoeken gepresenteerd.

-

4.2

De complexe modulus en de mastercurve van de fasehoek en de stijfheid

De relatie tussen de stijfheidsmodulus en faseverschuiving tussen kracht en verplaatsmg van het asfalt, de
temperatuur (0, 10, 20 en 30 °C) en de frequentie (1, 3, 5, 10, 20, 30 en 60 en opnieuw bij 1 Hz) is bepaald conform het DWW proefvoorschrift W-DWW-94530 "Standaard uitvoering van de dynamische
vierpuntsbuigproef ter bepaling van de vermoeiingseigenschappen van asfaltbeton" (Q) bij een rekamplitude van 60* m/m. Hierbij is gebruik gemaakt van asfaltbalken met afmetingen 45*5*5 cm, die afkomstig zijn uit de diverse asfaltplaten. Per plaatmateriaal zijn de proeven in 3-voud uitgevoerd.
In Bijlage D zijn de resultaten van de metingen samengevat.
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Opgemerkt dient te worden dat:
de gevonden waarden voor de diverse stijfheidsmoduli aan de hoge kant zijn. Bij een belastingsfrequentie van 9,8 Hz worden voor stab-mengsels eerder stijfheidsmoduli van 18000, 12000 en
8000 MPa gevonden voor temperaturen van respectievelijk 0, 10 en 20°C. Om er zeker van te zijn dat
het geen meetfout betreft is er voor aanvang en na afloop van de proeven een uitgebreide kalibratie
uitgevoerd met een aluminium balk conform het DWW-proefvoorschrift W-DWW-95430 [2]. In beide kalibratieronden werden de gewenste stijfheid en faseverschuiving gemeten, waaruit geconcludeerd kan worden dat de stijfheidsmoduli correct gemeten en bepaald zijn en dus het correcte materiaalgedrag geven. Dat de stijfheidsmoduli zo hoog zijn kan mogelijk verklaard worden door de mogelijke aanwezigheid van gemodificeerd bitumen in het freesasfalt. Door de opdrachtgver is echter vastgesteld dat het freesasfalt geen PMB's bevat, zodat er vanuitgegaan dient te worden dat de gemeten
stij fheidswaarden het werkelij ke materiaalgedrag weergeven,
een mogelijke andere verklaring voor de relatief hoge stij fheids waarden kan gezocht worden in het
feit dat de penetratie van het bitumen relatief laag is en het verwekingspunt Ring en Kogel hoog. Dit
wijst op een hard bitumen met als gevolg een hoge stijfheidswaarde,
- in vergelijking met het DWW-rapport W-DWW-99-061 "Vergelijking EME en STAB"[8] zijn de
gevonden stijfheden van het STAB in dit onderzoek bij 0 en 10°C aan de hoge kant. Ook bij 30°C
zijn de stijfheidsmoduli hoger. In vergelijking met de S78-eigenschappen van een STAB zijn de stijfheidswaarden in dit onderzoek aan de hoge kant. Er is in dit onderzoek dus sprake van een STABmengsel met een relatief steile mastercurve van de stijfheid als functie van frequentie en temperatuur.
er geen noemenswaardige verschillen in stijfheidsmoduli zijn tussen de mengsels met het gewenste
bitumengehalte en die met 0,5% v/v minder en meer.
Op basis van de data in Bijlage D is per materiaal de mastercurve van de stijfheidsmodulus bepaald. Voor
het bepalen van de mastercurve zijn de resultaten van de metingen op 3 proefbalken samengevoegd. Er is
dus gebruik gemaakt van de gemiddelde data. De mastercurve is bepaald overeenkomstig de procedure,
die Francken et.al. [3] hebben gehanteerd.
Als referentietemperatuur is 10°C gekozen.
De techniek van het construeren van een mastercurve is gebaseerd op het principe van tijd-temperatuurequivalentie. Deze equivalentie is een resultaat van het thermoreologisch gedrag van het asfaltmengsel.
Bij dit gedrag is het mogelijk de resultaten horizontaal te verschuiven door middel van het berekenen van
de shiftfactor tti van de Arrheniusvergelijking:

Mlf1
waarin: AH
R
T
Tr
OCt
fr

f

l]

activeringsenergie (J/mol);
universele gasconstante = 8.31441 J/(mol-K);
de temperatuur (K);
de referentietemperatuur (K; in dit geval 283,15 K = 10 °C);

m

gereduceerde frequentie (Hz);
belaste frequentie (Hz).

Op basis van de hierboven vermelde procedure kunnen de AH-waarden van de diverse soorten asfalt wor¬
den bepaald. In Tabel 4-1 zijn de resultaten van deze bepaling samengevat op basis van de fasehoek en in
Tabel 4-2 zijn de resultaten samengevat op basis van de stijfheid. In Figuur 4-1 tot en met Figuur 4-5 zijn
de individuele mastercurves van de diverse materialen weergegeven op basis van de fasehoek en in
Figuur 4-6 tot en met Figuur 4-10 op basis van de stijfheid (bij optimalisatie van meerdere variabelen). In
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Figuur 4-11 is zijn de mastercurves van de stijfheid van de 5 verschillende mengsels samengevat. De
lijnen zijn opgesteld op basis van de gemiddeldes per combinatie van temperatuur en frequentie.
De algemene vergelijking van de mastercurve, die is berekend met behulp van regressie-analyse, is:
log(» ) = a*10g(fr)^ -l-b*10g(fr)-l-C

of
log(Smix) = a*log(fr)^ -i-b*log(fr)+c

Bovengenoemde tweegraadsvergelijking blijkt de beste voorspellende kracht te hebben.
De regressieparameters zijn ook in Tabel 4-1 en Tabel 4-2 weergegeven, alsmede de R -waarde.
Tabel 4-1

Resultaten bepaling AH-waarden op basis van fasehoek

Code mengsel

201

206
183
189
185

B

D

Tabel 4-2

B
D

-0.01872
-0.01842
-0.01449
-0.01190
-0.01557

-0.18267
-0.18938
-0.20901
-0.19735
-0.19697

1.36718
1.32251
1.23087
1.24816
1.23864

R^
0.9934
0.9818
0.9872
0.9909
0.9897

Resultaten bepaling AH-waarden op basis van de stijfheid

Code mengsel
A

Regressieparameters

AH-waarde
[kJ/mol]

AH-waarde
[kJ/mol]
197
190
194
192
188

Regressieparameters
R"

-0.04609
-0.04188
-0.03323
-0.03578
-0.03299

0.28557
0.24870
0.20317
0.21802
0.20974

4.01497
4.15595
4.20909
4.18656
4.20439

0.9923
0.9903
0.9928
0.9933
0.9931

Op basis van de coefficienten a, b en c en de waarde voor AH kan voor elk mengsel en elke temperatuur
met de Arrheniusvergelijking de bijbehorende waarde voor aj worden berekend.
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Figuur 4-1

Mastercurve van materiaal A op basis van de fasehoek
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Figunr 4-2

Mastercurve van materiaal B op basis van de faseboek
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Mastercurve van materiaal C op basis van de fasehoek
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Fignur 4-4

Mastercurve van materiaal D op basis van de fasehoek

A00.0012/DHAC en A00.0548/DHAC d.d. 9 juli 2001

Pagina44 van 166

KOAC
WMD

M astBxcuzve
100
10
20

30
Mengsel E

log t r [Hz]

Figuur 4-5

Mastercurve van materiaal E op basis van de fasehoek
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Figuur 4-6

Mastercurve van materiaal A op basis van de stijfheid

A00.0012/DHAC en A00.0548/DHAC d.d. 9 juli 2001

Pagina 45 van 166

KOAC
WMD

Mastercurve
40000

Smix [MPa]

30000

20000
0°C
10 °C

10000

20 °C
30 °C
Mengsel B

logfr [Hz]

Mastercurve van materiaal B op basis van de stijfheid
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Figuur 4-8

Mastercurve van materiaal C op basis van de stijfheid
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Figuur 4-9

Mastercurve van materiaal D op basis van de stijfheid
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Figuur 4-10

Mastercurve van materiaal E op basis van de stijfheid
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