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De V.B.W. verstrekt reeds jaren lang voorlichting inzake bereiden en verwerken
van warm asfalt aan leerlingen
van
H.T.S.-en en U.T.S.-en. In 1966 werd daarnaast begonnen met
het - in een gemakkelijk verplaatsbare
laboratoriumwagen
demonstreren
van enkele op die voorlichting betrekking hebbende proeven.
Bij dit laatste bleek behoefte te bestaan aan een eenvoudige
handleiding, die zowel voor als na de demonstratie
van nut kan
zijn; vandaar dit boekje. Moge het mede ertoe dienen lezers,
die proeven als omschreven steeds Iate n verrichten
en zich
alleen met de resultaten inlaten, behulpzaam te zijn bij het
zich vormen van een beeld omtrent hetgeen zich ten aanzien
van laboratoriumkontrole
"daar bij die molen" afspeelt.
Vereniging

voor Bitumineuze Werken
Ir W. N. van Vliet
direkteur

V.B.W.

Een goede ontvangst bij hen. voor wie dit boekje in hoofdzaak
is bestemd, heeft ertoe geleid dat de voorraad binnen het
jaar is uitgeput.
Bij het doen verschijnen van deze herdruk is de gelegenheid benut enkele drukfouten
te verwijderen
en voorts de
tekst aan te passen aan de nieuwe •.Eisen" van de Rijkswaterstaat.
Vereniging

voor Bitumineuze Werken
Ir W. N. van Vliet
direkteur

V.B.W.

Was het in januari 1968 duidelijk,
dat met 6.000 stuks van
"Daar bij die molen" niet kon worden volstaan, het biijkt thans
dat ook een herdruk van 2.500 stuks niet voldoende
is geweest.
De publikatie
wekt bij voortduring
grote belangsteliing,
met
name ook bij het onderwijs.
Wederom
verschijnt
een herdruk,
ditmaal geheel gelijk aan
de voorgaande.
Vereniging

voor Bitumineuze
Werken
Ir W. N. van Vliet
direkteur

V.B.W.

Op het ogenblik is er over de gehele wereld, dus ook in ons
land, een enorme opmars te zien van automatisering
in de
industrie,
naast verdere mechanisatie.
Deze tendens valt ook
duidelijk waar te nemen wat betreft de machines, welke dienen
ter bereiding
van warm asfalt, de asfaltmengmachines,
meer
simpel aangeduid met "molen".
Men vergelijke eens de legendarische 8-tons Cummer
asfaltmengmachine,
die in 1923 om
een "bitumenweg"
te maken werd opgesteld aan de Nassaukade te Amsterdam en die een bezetting had van circa 12 man,
met de moderne moiens van het jaar 1967. Bij laatstbedoelde
machines zijn er die meer dan 200 ton warm asfalt per uur
kunnen bereiden;
dit bij een bezetting van doorgaans slechts
4 man. Zie in dit verband ook de figuren 1 en 2.
De stormachtige
ontwikkeling,
gedurende
de laatste decennia, van het automobielverkeer
zowel wat zwaarte der grootste
eenheden als wat frekwentie
en snelheid over de hele linie be-

treft, is oorzaak dat steeds hogere eisen aan de wegverhardingen moeten worden gesteld. Het is in dit verband dan ook
geen wonder dat, in het kader van kwaliteitsverbetering,
na de
tweede wereldoorlog
het laboratorium
bij vele wegenbouwaannemers
zijn intrede
deed. Eerst op bescheiden
schaal,
hulp verlenende
vanuit een centraal punt bij de opzet van een
werk of als er iets bijzonders aan de hand was. Doch in later
jaren groeide de belangrijkheid
en ging het laboratorium
dienen
ter versterking
van de kontrole voor de gehele duur van het
werk.
Berustte vroeger het ontwerpen
van asfaltmengsels
en het
kontroleren
van wegkonstrukties
tijdens de aanleg grotendeels bij de direktie van het werk, al dan niet handelende
op
advies van een centraal laboratorium,
momenteel
zijn vele
asfaltaan neme rs in staat zelf een asfaltve rhard ing naar aile
regelen der kunst te ontwerpen
en uit te voeren.
H(erbij
ondervinden
zij al dan niet steun wat betreft routine-onderzoek van de zijde van een drietal van aannemerszijde
opgerichte gewestelijke
wegenbouwlaboratoria.
Deze laboratoria
wijden zich daarnaast ook aan allerlei research-werk.
Het zijn
resp. het Noordelijk Wegenbouwlaboratorium
te Groningen,
het Oostelijk
Wegenbouwlaboratorium
te Twello en het

/
Zuidelijk
Wegenbouwlaboratorium
te Vught. Daarnaast
kunnen de V.B.W.-Ieden
beschikken
over de analysten
van genoemde
vereniging.
met hun doelmatig
ingerichte
en gemakkelijk verplaatsbare
laboratoriumwagen.

Na deze inleiding
worden
thans de bij de bereiding
van
warm asfalt meest gebruikelijke
methoden
van onderzoek
in
het kort beschreven
en toegelicht,
gelijk deze methoden
worden toegepast
"daar bij die molen".
Met nadruk zij hier gewezen
op het grote voordeel,
verbonden
aan het beschikken
over een laboratorium
nabij het
werk. Gedacht wordt hierbij in de eerste plaats aan de gelegenheid, die degenen
die een kontrolerende
funktie
bekleden
wordt geboden zich een beter begrip te vormen van de mogelijkheden,
die het werken
met een asfaltmengmachine
biedt.
Klopt er onverhoopt
iets niet dan kan op korte termijn en met
kennis van zaken worden
ingegrepen.
In gevallen,
dat op van
buiten komende
uitslagen
van proefnemingen
moet worden
gewacht duurt het veel te lang aleer men een inzicht verkrijgt
in de oorzaken
van gekonstateerde
afwijkingen.
En inmiddels
draait de molen maar door ... Nakaarten
over zaken, die niet
meer te veranderen
zijn, wordt
bij mogelijkheid
van snel
onderzoek
in een laboratorium
bij het werk tot een minimum
gereduceerd.
Vooral
bij de grote
produktiekapaciteit
der
tegenwoord
ige mach ines is d it u ite rst belangrij k te achte n.
De hier bedoelde
proefnemingen
kunnen gesplitst
worden
in drie groepen,
resp. gericht op:
I. onderzoek grondstoffen, te weten:
a. steenslag
(grind)
b. zand
c. vu Istof
vormende
tesamen
het mineraal
aggregaat,
zomede
d. asfaltbitumen.
II. opbouw mengsel (veer de bereiding:
de Marshall-proef
en wat daarmede
verband
houdt).
III. onderzoek mengsel (na de verwerking).
a. samenstelling
b. holle ruimte.
In deellV worden enkele hulpmiddelen omschreven
die in
de voorgaande
delen slechts even worden genoemd.

In het algemeen kan gesteld worden, dat materiaal grover
dan dat wat zeef N 480-d-2,4 passeert - gewerkt wordt hier te
lande met Nederlandse
normaalzeven
volgens normaalblad
N 480 - gerekend wordt tot de steenfraktie
(dit kan ook
ongebroken grind zijn), terwijl minerale delen, die genoemde
zeef passeren doch op de zeef N 480-d-O,075 blijven liggen de
zandfraktie
vormen. Wat laatstgenoemde
zeef passeert is
de vulstoffraktie.
Bedenkende, dat we te doen hebben met een mengsel van
korrels van verschillende
grootten zal het nodig zijn te bewerkstelligen,
dat het totale mineraal een zo gunstig mogelijke
korrelopbouw
(gradering) bezit, wil het met dit mineraal
vervaardigde asfaltmengsel zich zo gunstig mogelijk gedragen
wat duurzaamheid en stabiliteit betreft. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bij de molen betreft dienovereenkomstig de korrelopbouw
van de grondstoffen. Teneinde deze te
kunnen vaststellen wordt een representatief
monster van elk
der mineralen, waarmede men het mengsel wil gaan vervaardigen, over een aantal voorgeschreven
zeve n uitgezeefd.
Dergelijk uitzeven zal, mits enige zorgvuldigheid
wordt betracht, geen moeilijkheden opleveren. Doch een vraag die zich
opdringt is: wat is een representatief
monster? In het algemeen
kan te dien aanzien worden gesteld: neem nooit een te klein
monster. Vooral bij grove materialen is het van belang steeds een
voldoend grote hoeveelheid ervan te nemen. Moet het monster
getrokken worden uit een grote hoop, let dan vooral op de
z.g. afloop, d.w.z. de meest grove delen, die worden aangetroffen aan de teen van het talud van de hoop. Men moet ook
niet op een groot aantal plaatsen een klein schepje nemen doch
op enkele plaatsen een behoorlijke hoeveelheid, te steken op
voldoende diepte uit de hoop. Tegen wat moeite om een betrekkelijk grote hoeveelheid uit te zeven moet niet worden opgezien; desnoods neemt men meer dan een vulling van de
zeef in kwestie. Aangeraden wordt niet te veel tegelijk in de
zeef te gooien, want dan raakt deze overbelast en duurt het
zeven veel te lang. Wordt gebruik gemaakt van een zeefmachine dan moet altijd met de hand nagezeefd worden, daar

dergelijke machines als regel er niet in s!agen a II e te fijne
delen door een zeef te laten passeren.
Thans komende tot I a: steenslag (grind): om de gradering
hiervan te bepalen wordt de serie zeven 32 - 23 - 11,2 - 5,6 2,4 benut. Zeven die men, behalve de laatstgenoemde,
kan ontlenen aan een set, die gebruikt wordt om de z.g. fijnheidsmodulus te bepalen, waarmede men werkt in de (cement-)
betontechniek.
Wat I b: zand betreft benut men de zeven 2,4 - 0,42 - 0,175
- 0,075.
Voorde gradering (korrelopbouw)
van het in een asfaltmengsel te gebruiken zand geldt doorgaans hetgeen de "Eisen door
de Rijkswaterstaat
gesteld aan bouwstoffen voor de wegenbouw" vermelden voor een zand A. Dergelijk zand moet een
korrelverdeling
vertonen als aangegeven in onderstaande tabel:
gewichts pe rcentage

materiaal

gewenst

grenzen

door zeef

op zeef

2,4

0,420

30

15-50

0,420

0,175

40

30-60

0,175

0,075

30

20-40

Teneinde aan deze eis te voldoen moet men als regel twee
soorten zand met elkaar mengen, zo b.v. in het westen van
Nederland rivierzand met duinzand. Bij het bepalen van de
onderlinge verhouding van deze zandsoorten
dan wel bij het
vergelijken van mogelijkheden,
die zand biedt van andere
herkomst dan in eerste aanleg overwogen, maakt men veelal
gebruikt van de z.g. zanddriehoek
(zie fig. 5). Aan het werken
met zo'n driehoek bij het samenstellen van asfaltmengsels is
de naam van de Amerikaanse technoloog
Prevost Hubbard
onverbrekelijk
verbonden.
In de afbeelding geeft de zwaar getrokken vijfhoek het gebied aan, bepaald door bovenstaande tabel; punt P is dat van
de gewenste, "ideale" samenstelling. Beschikt men nu b.v. over
een rivierzand A van de navolgende korrelsamenstelling:
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zeef 2,4

op zeef 0,42

op zeef 0,420
66%
0,175
2606
0,075
8~o
terwijl duinzand B de samenstelling vertoont van:
op zeef 0,420
8°~
0,175
45~0
0,075
47%
dan liggen op de verbindingslijn
in de figuur tussen de punten
A en Balle mogelijke mengsels van deze zandsoorten
uitgebeeld. In S wordt het ideale punt P het beste benaderd, dat is
bij een verhouding
van rond 40% rivierzand en rond 60%
duinzand, evenredig aan de afstanden SB en SA.
Nu voigt iets over I c: vulstof. Dit is een zeer fijn poeder,
hetzij vliegas of een ander afvalprodukt
dan wel gemalen
mergel of kalksteen (oorspronkelijk
vond portland-cement
toe pass ing).

Vulstof dient om de kleinste holten van het minerale skelet
op te vullen, waardoor het totale mineraal een nog betere opbouw verkrijgt dan bij gebruik van zand en steen alleen mogelijk is. Toevoeging van vulstof komt diehtheid en stabiliteit ten
goede. Daarnaast vormt de vulstof samen met het asfaltbitumen - kortweg aan te duiden met "bitumen" - het eigenlijke bindmiddel, een soort "asfaltmastiek".
De heehting van
zand en steen aan puur bitumen is nl. doorgaans belangrijk
geringer dan die aan bitumen gemengd met de juiste hoeveelheid vulstof. Nader hierop in te gaan zou in dit bestek te ver
voeren. Er zij atleen nog gewezen op de belangrijkheid van de
verhouding tussen vulstof (filler) en bitumen, de z.g. fjb-verhoud ing.
Daar vulstof met bitumen samen een bindmiddel vormt is
het van belang te weten hoeveel bitumen een bepaalde vulstof maximaal kan opnemen. Van deze hoeveelheid
bitumen,
uitgedrukt in gewiehtsproeenten,
kan men zieh op eenvoudige
wijze een idee vormen door bij wijze van proef in plaats van
bitumen water te nemen; men vindt zodoende het bit u me ngetal.
Teneinde dit bitumengetal
te bepalen wordt 50,0 plus of
min 0,1 gram ongezeefde vulstof gemengd met zoveel gedestilleerd water, dat door middel van een buret wordt toegevoegd, tot de "juiste"
konsistentie
is verkregen.
Deze
konsistentie
wordt gemeten door het vulstofjwater-papje
in
een eylindriseh bakje (diameter 3 em, hoogte 3 em) te doen en
het papje gedurende 5 sekonden te penetreren
met een eylindrisehe naald met een oppervlak van 0,5 em2 en een gewieht
van 15 gram. Hiertoe kan na enige wijziging een penetrometer worden gebruikt, gelijk deze nader omsehreven wordt
bij het onderzoek van bitumen. Ligt de penetratie, uitgedrukt
in tiende delen van millimeters, tussen 50 en 70 dan is de
konsistentie
juist. De toegevoegde
hoeveelheid
water, omgerekend per 100 gram vulstof, is het bitumengetal.
Moeht de
penetratie te hoog dan wel te laag uitvallen zo wordt de proef
herhaald met een nieuwe hoeveelheid vulstof. Waarbij erop
gelet wordt dat het mengen gesehiedt met een kleinere resp.
grotere hoeveelheid water dan de eerste keer.
Men onderseheidt,
al naar het bitumengetal
als maatstaf
voor het opneemvermogen:
zeer zwakke vulstof (27-36), zwak-

ke vulstof (41-49), middelsoort
vulstof (55-62) en sterke vulstof (meer dan 67).
Ais vulstof worden alleen gerekend
die deeltjes. welke
zeefmazen met een wijdte van 0,075 mm kunnen passeren.
Bij vulstof, gelijk die in de handel wordt gebracht, blijft altijd
een deel op de zeef N 480-d-O,075 liggen. Dit deel, te rekenen
tot de zandfraktie,
mag niet meer bedragen dan 20% van de
totale hoeveelheid vulstof. Het percentage, dat genoemde zeef
passeert - d.i. dus tenminste 80 - noemt men wel de fij nheid van de vulstof.
Om vulstof op fijnheid te onderzoeken
neemt men 200 gram
gedroogd materiaal en zeeft dit zo lang op de zeef N 480-d0,075 tot er praktisch niets meer passeert. Dit laatste kontroleert men met behulp van een schoon stuk papier of van een
schone schaal. De onderzijde van de zeef moet tegen het einde
van de proef met een zachte borstel worden gereinigd (n i et
de bovenzijde dan loopt men kans de zeef te beschadigen).

Tenslotte

verdient
punt I d; handelende over (asfalt-)
de aandacht. Oit materiaal is een mengsel van zware
koolwaterstoffen,
die de raffinage van bepaalde soorten aardolie oplevert. Er komt ook aardolie voor, die als eindprodukt
paraffine levert en geen asfaltbitumen.
Bitumen, gelijk dit in de wegen- en waterbouw
wordt gebruikt, is goed oplosbaar in zwavelkoolstof
en vele andere
oplosmiddelen,
zeals tetrachloorkoolstof,
methyleenchloride,
aether e.d. Maar daar bitumen een mengsel is van verschillende
stoffen zal het in vorengenoemde
vloeistoffen niet in dezelfde
mate oplossen (het is hier de plaats te waarschuwen tegen het
gebruik van zwavelkoolstof,
in verband met de grote brandbaarheid).
Bitumen is een z.g. thermoplastische
stof: naarmate de temperatuur stijgt is het gemakkelijker
vervormbaar,
terwijl bij
voldoend hoge tempertatuur
het geheel zich als een normale
vloeistof gedraagt. Een specifiek smeltpunt, d.w.z. een abrupte
overgang van vaste stof tot vloeistof, zoals we dit b.v. kennen
bij water, heeft bitumen niet.
Bitumen wordt in de handel gebracht
in verschillende
graden van viskositeit. Om de verschillen te onderkennen
zijn voor onderzoek
op het werk twee methoden van belang, men kan nl. bepalen het verwekingspunt
dan wel de
penetratie
(indringing). Oirekte viskositeitsbepalingen
worden normal iter op een werk niet uitgevoerd;
dit zou te bezwaarlijk zijn.
bitumen

Het verwekingspunt
bepaalt men met behulp van een
ring en kogelapparaat.
Oit bestaat uit een bekerglas van
600 cm3, 2 koperen ringen inwendig 015,9 mm, 2 stalen kogels
o 9,5 mm wegende per stuk 3,5 gram, een houder voor de
ringen zomede een thermometer
met een meetbereik
van
_2° tot +80° C.
Bij uitvoering van de proef neemt men een stuk spiegelgias,
smeert dit in met een anti-plakmiddel,
plaatst daarop de tot
± 125°C voorverwarmde ringen en giet deze vol met bitumen
(ontstaan van luchtbellen vermijden !). Men laat het geheel
afkoelen tot kamertemperatuur
(tenminste
t uur wachten),
snijdt nu het bitumen met een verwarmd mes gelijk met bovenzijde ring en laat het geheel nog 10 minuten met rust. Oaarop

stoot men de gevulde ringen los van de glasplaat en plaatst
ze nu beide in de houder. Men zet de houder in het bekerglas,
vult dit tot 50 mm boven de bovenkant van de ringen met uitgekookt, gedestilleerd water van SOC en plaatst vervolgens de
thermometer
dusdanig, dat de onderkant van het kwikreservoir gelijk is met de onderkant van de ringen. Nadat zij 15
minuten in water van 5°C hebben verkeerd worden de gevulde ringen belast met de kogels en wordt de temperatuur
van
het water opgevoerd - b.v. met behulp van een teclu-branderdusdanig dat er een stijging van temperatuur
optreedt groot
5°Cjminuut.
Het bitumen zal onder invloed van het gewicht van de erop
rustende kogel steeds sneller gaan vervormen, de kogel komt
in een soort bitumenzakje te hangen. Op het moment, dat het
bitumen de onderste
plaat van de houder raakt wordt de
temperatuur
afgelezen, zulks wat betreft beide kogels. Het
gemiddelde van de twee waarnemingen
is het verwekingspunt; het wordt afgelezen tot op O,1°C nauwkeurig.
Bij de penetratieproef
wordt met behulp van een pe n et romete r de vertikale indringingsdiepte
van een standaardnaald

met een punt 00,15 mm gemeten. De indringing wordt uitgedrukt in tiende delen van millimeters en wordt bepaald bij
een temperatuur
van 25°C. De totale druk door de naald uitgeoefend is 100 gram, de duur van de belasting is 5 sekonden.
Bij de uitvoering
van de penetratieproef
waarbij men
officieel het indringingsgetal,
in het spraakgebruik
meestal
aangeduid met "penetratie",
bepaalt vult men een cylindrisch
bakje 0 55 mm, hoog 35 mm, met vloeibaar bitumen, dat op
een temperatuur
van ± 140°C is gebracht. Het geheel plaatst
men, na afkoeling tot ± 20°C, in een glazen bakje, 0120 mm
en hoog tenminste 60 mm, met vlakke bodem. Men zet het
glazen bakje met inhoud vervolgens gedurende 1 uur in een
waterbad van 25°C (bij voorkeur thermostatisch
geregeld).
Vervolgens wordt het penetratiebakje,
dat ondergedompeld
blijft in het glazen bakje, onder de penetrometer
geplaatst,
terwijl de naald, van te voren goed met tolueen gereinigd,

in de houder van de penetrometer
wordt gestoken en bevestigd. Men laat nu voorzichtig de penetratienaald
precies op
het oppervlak van het bitumen zakken: op het moment dat
de naald en het spiegelbeeld ervan elkaar raken is het zover.
Men brengt de staaf van het wijzermechanisme
in kontakt
met de naaldhouder en laat de naald gedurende 5 sekonden in
het bitumen dringen. Voor en na leest men de stand van de
wijzer af, het verschil levert de penetratie. Om de juiste belastingsduur te kunnen aanhouden bedient men zich van een
metronoom als hulp dan wel van een stopwatch. Een metronoom, afgesteld op 60 tikken per minuut, heeft het voordeel,
dat men tijdens de proef de naald met de ogen kan blijven volgen; zodat b.v. plotseling wegzakken van de naald in een luchtbel dan wel beweging van het bakje, kunnen worden gekonstateerd. Ais regel bepaalt men voor bitumen het gemiddelde
van 3 maal penetreren in hetzelfde bakje waarbij opgepast moet
worden niet te dicht bij de wand van het bakje te prikken. Het
is gewenst de naald tel ken male door een ander, schoon
exemplaar te vervangen.
In de wegenbouw
past men doorgaans asfaltbitumen
toe

met een penetratie 80/100; de laatste jaren gebruikt men in
funderingen van grindasfaltbeton
soms ook een ietwat hardere
soort, nl. met een penetratie 50/60.

Werd vroeger een mengsel min of meer intu'itief op grond
van ervaring samengesteld,
thans wil men, meer exakt, zich
vooruit een beeld vormen van het feit of het mengsel in de
praktijk zal voldoen. Ook daarbij blijft men steunen op ervaring; zander praktisch inzicht kan men nu eenmaal geen
asfaltwegen aanleggen.
Het verkeer werd steeds zwaarder, de asfaltlagen werden
steeds dikker, geen wonder dat tegenwoordig
grote aandacht
wordt geschonken aan de stabiliteit.
Om een asfaltmengsel te ontwerpen
ging men vroeger als
regel uit van een z.g. zeefband.
Thans geeft men veelal de
voorkeur
aan de Marshall-proef.
Dit vooral indien het
grindzandasfalt betreft, waarbij het in de eerste plaats gaat om
met zaveel mogelijk plaatselijk voorkomend
materiaal voldoende stabiliteit te bereiken en niet om een tussen betrekkelijk nauwe grenzen liggende gradering van het mineraal aggregaat.
Bij dit al moet nooit vergeten worden, dat de Marshall-
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proef een ontwerp-proef
is, m.a.w. dat deze niet is opgezet
voor kontrole van de stabiliteit achteraf. Het gaat hierbij dus
niet om monsters nemen uit de molen maar om zelf mengen.
Van een in het laboratorium
vervaardigde
hoeveelheid
asfaltmengsel worden proefcylinders
gemaakt 0 101,6 mm
(4'inch) en hoog 62 a 65 mm. Gewenst is 63,5 mm (2-t inch);
voor afwijkende hoogten voigt hierna een korrektietabel.
Zie
pag. 23. De cylinders worden, dwars op de richting der beschrijvende lijn, in een speciale pers, tussen twee halvemaanvormige bekken (segmenten) op stabiliteit en vloei beproefd.
Doorgaans houdt men daarbij een temperatuur
van 60°C aan
Bij het vervaardigen van de cylinders worden de onderscheidene van tevoren gedroogde stoffen, die tesamen het mineraal
aggregaat gaan vormen, na vervanging van delen groter dan 27
mm door materiaal16-27
mm, in de gekozen verhouding afgewogen en wel in totaal zoveel, dat er na toevoeging van het
bitumen ongeveer 1.200 gram mengsel wordt gevormd. Hier

mede wordt de juiste vulling van de cylindrische vorm verkregen.
Van elke te onderzoeken mengverhouding
worden als regel
tenminste
drie monsters onderzocht,
liefst meer. Het afgewogen mineraal wordt zolang in een droogstoof
op circa
175 C bewaard, dat men zeker is dat het geheel - ook tot in
het binnenste der grootste korrels - deze temperatuur
heeft
aangenomen
(circa 4 tot 6 uur is nodig). Daarna gaat het
mineraal in een verwarmde mengkom (130 a 140°C) en wordt
het tot ± 150°C verwarmd bitumen erbij ingewogen. Mengen
geschiedt vervolgens gedurende 90 sekonden uit de hand of
mechanisch. Daarna wordt het mengsel in de tot ruim 100°C
verwarmde cylindervorm
gedaan, waarin het verdicht moet
worden. De cylinder moet goed schoon zijn en mag niet worden ingevet; men legt een stuk filterpapier op de bodem ter
voorkoming van aankleven.
Zodra de gewenste verdichtingstemperatuur
(bij gebruik van
bitumen 80/100 ongeveer 140°C) bereikt is wordt de met asfalt
gevulde verdichtingsvorm
in het verdichtingstoestel
geplaatst
en vastgezet. Afgekoeld en daarna weer opgewarmd
asfalt
mag niet worden gebruikt.
Verdichting vindt plaats deor het valgewicht 50 maal van een
gestandaardiseerde
hoogte te doen neerkomen.
Het valgewicht weegt 4,536 kg, terwijl de valhoogte ± 46 cm (18 inch)
bedraagt. Bediening geschiedt met de hand of automatisch.
Nadat het monster van een zijde uit is verdicht
wordt
J

het vormstuk met inhoud voorzichtig omgedraaid en wederom door 50 slagen verder verdicht.
Na afkoeling onder
stromend water, waarbij alleen de stalen vorm met water in
aanraking mag komen, wordt de asfaltcylinder voorzichtig uit
de vorm gedrukt. De aldus verkregen Marshall-cylinder wordt
24 uur weggezet op een vlakke ondergrond en bij een temperatuur van == 20°C.
Alvorens nu een cylinder in het Marshall-toestel
te gaan
beproeven,
nadat volumegewicht
(zie hierna) en afmetingen
zijn bepaald, wordt het proefstuk gedurende 30 a 40 minuten

-i

Fig. 15 Proefblokje
tussen de segmenten van de d ru kvorm

in een thermostatisch
geregeld waterbad
geplaatst.
De temperatuur
die hierbij aangehouden
wordt is doorgaans
60°C
(bij wijze van uitzondering
werkt men wel bij 40°C). Zoveel
mogelijk wordt de drukvorm
op dezelfde temperatuur
gebrachtals het proefblokje.
Dit wordt na de juiste temperatuur
bereikt te hebben oppervlakkig
gedroogd (rollen in een doek)
en in de drukvorm
geplaatst, waarbij gelet moet worden op
goed aansluiten van de segmenten aan de cylinder. Het geheel
wordt nu gekombineerd
onder de pers gebracht;
de vloeimeter (micrometer)
wordt op het bovenste segment geplaatst
en de pers wordt in werking gesteld met een vervormingssnelheid van 50 mm per minuut. De maximumbelasting
wordt
gemeten en precies op het moment dat deze optreedt
wordt
de vloeimeter
gearreteerd.
De maximale druk in kilogram men
en gekorrigeerd
op standaardhoogte,
is de Marshall-stabiliteit,
terwijl de vertikale
vervorming,
d.w.z. dus haaks op de beschrijvende
lijn van de cylinder, die optreedt
tussen onbelaste toestand
en maximum belasting de vloei aangeeft. De
vloei wordt
hier aangeduid
in mm, in Amerika werkt men
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met tiende delen van een inch. De reeks van handelingen,
volgende op het uit het waterbad nemen van de cylinder tot
het bereiken van de maximale belasting, mag niet meer dan
60 sekonden
in beslag nemen. Uit tenminste
drie waarnemingen wordt de gemiddelde waarde van de stabiliteit bebepaald; hetzelfde geldt voor de vloei. Waarnemingen,
die
een afwijking van het gemiddelde vertonen groter dan 15%

wat betreft de stabiliteit en 25% wat betreft de vloei, mogen
niet worden meegerekend.
Zij maken aanvullende
proefnemingen noodzakelijk.
Voor landbouwwegen
eist men voor het grindzandasfalt
van de onderlaag doorgaans een Marshall-waarde
van tenminste 200 kg bij een vloei van 1,5 a 3 mm; voor de bovenlaag
dient de Marshall-waarde tenminste 250 kg te bedragen. De
Rijkswaterstaat
verlangt voor grindasfaltbeton
een Marshallwaarde van tenminste 400 kg bij een vloei tussen 2 en 4 mm.
Het volumegewicht
kan bepaald worden na weging van
de proefcylinder
in de lucht en onder water. Het verkregen
gewichtsverschil,
gedeeld door het soortelijk gewicht van
water, behorende bij de laboratoriumtemperatuur
(doorgaans
± 20oq, levert het volume van de cylinder. Men lette op, dat
de onderwaterweging
vooral snel gebeurt teneinde indringing
van water in het proefstuk niet van invloed te doen zijn. Uit
het delen van het volume van het blokje op het gewicht daarvan in de lucht voigt dan het volumegewicht.
Van de cylinder
meet men voorts op drie plaatsen de hoogte. De gevonden
hoogte (eventueel te kontroleren
via het volume) is maatgevend voor het toepassen van een korrektie op de gevonden
waarde van de stabiliteit. Deze moet nl. herleid worden tot de
Marshall-stabiliteit
voor een standaardblokje
van 63,5 mm
hoogte. Men werkt hierbij met onderstaande
tabel:

min.

max.

korrektiefaktor
voor de
stabiliteit

61,4
61,8
62,2
62,6
63,0
63,8
64,2
64,6
65,0
65,4

61,7
62,1
62,5
62,9
63,3
64,1
64,5
64,9
65,3
65,7

1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95

hoogte cylinder
mm

23

Op grond van het volumegewicht
vastgesteld
bij de Marshallproef kan in een later stadium
de z.g. verdichtingsgraad
gevonden
worden
van asfalt, verwerkt
in de weg. Deze verdichtingsgraad
is het quotient
van het volumegewicht
van het
asfalt ontleend
aan de weg, gedeeld
door het volumegewicht
van een Marshall-proefcylinder
van hetzelfde
mengsel.
Deze
verdichtingsgraad
is van groot belang bij de beoordeling
van
de kwaliteit,
in het bijzonder
van de stabiliteit
van asfalt in
de weg. Onderstaande
tabel, toont
dit duidelijk
aan. Met
"verhouding
stabiliteit"
is hier bedoeld
het quotient
dat
gevonden
wordt
door de stabiliteit
van boorkernen
uit de
weg te delen door die gevonden
bij proefcylinders
in het
laboratorium.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

0,10
0,15
0,22
0,32
0,48
0,70
1,00
1,45
2,1
3,2

Wat betreft III a: de samenstelling zij opgemerkt,
dat als
men eenmaal
een bepaald mengsel gekozen
en pasklaar
gemaakt heeft voor de molenbaas
bij de asfaltmengmachine,
de
taak van de toezichthoudenden
daar bij die molen nog niet
voltooid
is. Immers zij moeten
bij de bereiding
er bij voortduring op letten, dat inderdaad
een produkt
van de gewenste
samenstelling
wordt
verkregen.
M.a.w. gekontroleerd
moet
worden - achteraf - of het mengsel op juiste wijze is bereid.
De meest nauwkeurige
methode
ter bepaling van de per-

/

centages bitumen, vulstof, zand en steen (grind) is de langzame extraktie,
oak wel direkte methode genaamd. De tijd
hiervoor vereist, d.w.z. wat betreft de eigenlijke proef op het
werk genomen, is ongeveer 1 etmaal. Veel sneller komt men
tot een resultaat
door de snelle
extraktie
met behulp
van een centrifuge, oak wel met verschilmethode
aangeduid.
Slechts de meest gebruikte
apparaten
worden hier in het
kart besproken.
Een extraktietoestel
voor de direkte
methode,
het z.g.
Soxhlet-apparaat,
bestaat uit glas en wel A, een kolf met ronde
bodem van == 250 cm3 inhoud, B, een extraktor
aan de onderzijde voorzien van een kraan, welke extraktor
middels een
slijpstuk past in de kolf, C, een koeler dusdanig van vorm dat
kondenserend
oplosmiddel
juist in het midden van de extrak-
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De fraktie
door de zee( 0,075
om vat mede de vu!stof in het
en de vulstof in het extrakt.

mm
filter

tor druppelt.
Het geheel van A_, B. en C. komt op een verwarmingstoestel
te staan, b.v. een stoombad,
een verwarmingslamp of een kookplaat.
Bij de uitvoering van de proef gaat men als voigt te werle
Een in een droogstoof
verwarmd
en gedroogd
monster asfalt
wordt zo fijn mogelijk verkruimeld
en afgewogen in een van te
voren gedroogde
huls van bekend gewicht.
Men plaatst' de
huls in de extraktor,
sluit de kraan en voegt vervolgens zoveel
oplosmiddel
(tetrachloorkoolstof
of methyleenchloride)
toe,

dat de huls juist vol is. Het extraktieapparaat
is nu gereed om
op het verwarmingstoestel
te worden geplaatst, men opent de
kraan en laat de vloeistof stromen. Het oplosmiddel
in de
kolf gaat verdampen,
kondenseert
in de koele r druppelt op
het asfalt en zakt er doorheen, daarbij bitumen oplossend en
weer in de kolf terecht komend. Deze kringloop laat men zolang plaatsvinden totdat bij het sluiten van de kraan boven deze
een heldere vloeistofblijft staan. De verwarming kan nu worden
uitgeschakeld,
men laat de huls uitlekken, waarna deze kan
worden gedroogd.
De verwarming
wordt vervolgens weer
aangezet bij gesloten kraan; het oplosmiddel zal zich nu grotendeels boven de kraan gaan verzamelen.
Men plaatst nu de kolf op een oliebad van 150°C en leidt een
zwakke luchtstroom
over de "ingedikte"
bitumenoplossing.
Ais er geen schuimvorming
meer is, is aile oplosmiddel verdwenen; men weegt de kolf met inhoud en weet dan dus ook
- bij benadering - hoeveel bitumen het onderzochte
monster
heeft bevat. Bij benadering, want door de filterhuls komt altijd
wat vulstof mee. Om de hoeveelheid hiervan te bepalen lost
men het bitumen in de kolf op met zo weinig mogelijk oplosmiddel en brengt de oplossing over in een verbrandingschaaltje
van kwarts. Het bitumen wordt verbrand, de aldus verkregen
rest is doorgeslibde vulstof.
Het gedroogde filter met inhoud wordt nu gewogen, waarna
men het mineraalaggregaat
uitzeeft. Het lege filter wordt
ook gewogen en tenslotte kan aan de hand van een formulier
gelijk weergegeven
op pag. 26 het resultaat van de extraktie
worden vastgelegd.
Bij de verschilmethode
maakt men gebruik van een
centrifuge. In Nederland kent men de schaalcentrifuge
en de
bekercentrifuge
(op laatstgenoemde
wordt hier niet nader
ingegaan).
Een schaalcentrifuge
bestaat uit een schaal met gevlakte, geslepen rand, een passend deksel met een dito rand, een drukspreidingsdeksel,
een gedeeltelijk doorboorde
sluitmoer (met
zijgangen, die juist onder het deksel uitkomen in gesloten
toestand van het apparaat). een elektromotor
ter aandrijving
(Iiefst traploos te regelen tot 3600 toeren per minuut).
Een monster warm of weer warm gemaakt asfalt wordt

fijn verdeeld en afgewogen. Getracht moet worden een zo groot
mogelijke hoeveelheid
te nemen. teneinde de procentuele
invloed van foutenbronnen
tot een minimum te reduceren.
Bij het hier te lande veel gebruikte type van centrifuge kan
men 1.000 a 1.500 gram onderzoeken.
De nauwkeurig
afgewogen hoeveelheid wordt zeer zorgvuldig overgebracht
naar
de centrifugeschaal
(afwegen daarin kan natuurlijk ook); men
plaatst de schaal daarop in het centrifuge-apparaat.
Ais het
asfalt voldoende afgekoeld is wordt voorzichtig zoveel oplosmiddel toegevoegd, dat het asfalt geheel onder het vloeistofoppervlak verdwenen
is. Schaal rand en dekselrand
worden
nu zeer goed gereinigd, waarna een van te voren gedurende 15
a 30 minuten op circa 100°C in een oven gedroogd. en na
drogen gewogen schijffilter op de schaal rand wordt gelegd.
Het deksel gaat erop en het drukspreidingsdeksei
met sluitmoer wordt aangebracht;
een en ander moet zorgvuldig

op

elkaar
vastgezet
worden
(natrekken
met een sleutel).
De schermkap wordt nu geplaatst en vervolgens wordt voorzichtig begonnen met centrifugeren.
De snelheid wordt langzaam opgevoerd,
totdat een dun straaltje oplosmiddel
uit de
uitloopopening
komt. Deze snelheid blijft gehandhaafd tot er
geen oplosmiddel
meer komt, waarna de snelheid wordt opgevoerd tot men weer vloeistofziet
verschijnen en dit spel wordt
zolang herhaald totdat
bij maximumsnelheid
geen vloeistof
meer uit de opening komt. Nu wordt opnieuw oplosmiddel
toegevoegd
bij stilstaande centrifuge, ongeveer t liter, en het
centrifugeren
wordt op bovenaangegeven
wijze herhaald, zo vaak
dat het uit de centrifuge komende oplosmiddellicht
strogeel tot
kleurloos is. Men centrifugeert
daarop het mineraal aggregaat
een tijd lang zodat dit praktisch droog is en opent vervolgens
het toestel.
Zou men bij de aanvang te snel centrifugeren
dan wordt vul-

stof door het filter heen naar buiten geslingerd, in welk geval
de betrokken hoeveelheid vulstof als bitumen in rekening zou
kunnen worden gebracht. Het is echter goed waarneembaar
wanneer er vulstof doorgelekt is. Bij het openen van het toestel
moet de ingeklemde rand van het filter nl. volkomen schoon
zijn. Vertoont het filter daar echter gekleurde vegen, dan wijst
dit op passeren van vulstof en moet de proef worden herhaald.
Is alles normaal verlopen dan wordt de schaal uit het toestel
genom en en wordt het overgebleven
aggregaat gewogen.
Waarbij het filter eerst wordt afgeschrapt zodat hieraan gehechte grove mineraaldelen bij het aggregaat kunnen worden
gevoegd. Het aggregaat kan vervolgens door zeven op gradering
worden onderzocht. Het filter wordt nu gedroogd en gewogen.
Het gewichtsverschil
tussen filter v66r extraktie (schoon) en
filter na extraktie (vuil) komt overeen met het gewicht van de
vulstof, die zich in de porien van het filter heeft verzameld.
Deze hoeveelheid dient bij de berekening aan de bij uitzeven
gevonden vulstoffraktie te worden toegevoegd.
Men kan het opgevangen oplosmiddel
nog nader onder·
zoeken op vulstofresten
door van een representatief
deel ervan via indampen en verassen de rest te bepalen. Hieraan zijn

in de praktijk nogal wat moeilijkheden
verbonden, zodat een
dergelijk onderzoek meestal achterwege blijft en men volstaat
met aanbrengen van een korrektie berustend op algemene ervaring. Heeft men bij herhaling last van vulstoflekken
dan is
het zaak schaal rand en dekselrand opnieuw goed passend op
elkaar te doen maken.
Het formulier op pag. 26 geeft ook bij snelle extraktie gelegenheid de gevonden gegevens op systematische wijze vast te
leggen en zodoende een overzichtelijk
geheel te verkrijgen
wat betreft de samenstelling van het onderzochte
asfaltmonster. Te bedenken hierbij valt het feit, dat maar een klein monstertje is onderzocht
van een grote hoeveelheid asfalt, zodat
enige konklusie over de wijze van werken bij de molen eerst
waarde verkrijgt nadat een behoorlijk aantal monsters is geextraheerd.
Hierbij moet steeds worden bedacht, dat een gelijkmatig
beeld van de extrakties - zo ook van de dichtheid - niet alleen
be rust op een zekere gelijkmatigheid, die uitsluitend op direkte
wijze te danken is aan goed organiseren van het asfalt-produktiebedrijf "daar bij die molen". Immers een goede gang van
zaken wordt mede bevorderd door voortgang zonder stagnatie
bij het vervoer en op de plaats van verwerking. Ook deze omstandigheden,
in gunstige wisselwerking
met de bereiding,
vindt men terug in het produkt.
Thans iets over punt III b, de holle ruimte. Hierbij gaat
het erom vast te stellen of het in de wegverharding verwerkte
asfalt al dan niet voldoende verdicht is. Hiertoe moet men
beschikken over twee door het laboratorium
te leveren gegevens. Te weten in de eerste plaats het (waar) soortelij
k
gewicht
(dichtheid) van het asfalt, waarmede bedoeld wordt
het soortelijk gewicht voor geval het asfalt totaal zou zijn verdicht.ln de tweede plaats het volumegewicht,
ook wel het
schijnbaar soortelijk gewicht genaamd, waarbij de holle ruimte
in het asfalt tot het volume hiervan wordt gerekend.
Het waar soortelijk gewicht kan men op twee manieren te
weten komen, nl. allereerst door berekening
als men de
soortelijke gewichten -afgekort s.g. - kent van de grondstoffen,
die samen het asfaltmengsel vormen en de gewichtspercentages
van elk dezer grondstoffen.
De berekening van het s.g. - aan-

geduid als s.g. (ber.) - is dan als voigt (aile % zijn gewiehtsproeenten) :
b ) _ % steen + % zand - o~ vulstof + 00 bitumen
(
s.g. er. - % steen
% zand
o~ vulstof
% bitumen
--+ --- ---_.+ ----s.g. steen
s.g. zand
s.g. vulstof
s.g. bitumen
I

Bij de tweede manier om het waar soortelijk gewieht te
vinden maakt men gebruik van een glazen pyknometer,
met
3
een inhoud van doorgaans ± 500 em • Allereerst
dient zo'n
pyknometer geijkt te worden op een temperatuur,
die men bij
aile verdere handelingen aanhoudt; als regel is dit 25°C. Men
begint met wegen van de pyknometer
in lege toestand, vult
deze vervolgens met gedestilleerd water en plaatst de stop erop. De gevulde pyknometer wordt nu gedurende 1 uur in een
waterbad gezet van 25°(, waarbij gekontroleerd
moet worden
of de pyknometer
geheel gevuld is (anders bijvullen met
water van 25°C). Het instrument wordt nu uit het water gehaald en aan de buitenzijde goed afgedroogd, waarna het ge-

wicht wordt bepaald. Men herhaalt deze proef totdat een
konstant gewicht gevonden wordt. Het volume van de pyknometer kan dan als voigt worden berekend:
gewicht pyknometer vol - gewicht pyknometer leeg
vo:,.,.
ume s.g. water bij 25°C (d.i. 0,997)

i

_

De aid us geijkte pyknometer
wordt nu voor een derde gedeelte gevuld met brokjes asfalt (koud!) en gewogen, waarna
een hoeveelheid oplosmiddel - van bekend s.g. - wordt toegevoegd, b.v. methyleenchloride,
totdat het asfalt juist bedekt
is. Vervolgens plaatst men de pyknometer
enige uren lang in
een excikator en trekt vakuum. Men weegt daarna de pyknom~ter en vult deze verder aan met gedestilleerd water, het gehe-el gaat daarna gedurende 1 uur in een waterbad van 25°C.
Men kontroleert
of de pyknometer
geheel gevuld is, anders
d ient gedestilleerd
water van 25°C te worden bijgevoegd; tenslotte dient de pyknometer
goed te worden afgedroogd en
daarna gewogen. Het s.g. van het asfalt kan dan worden bepaald
aan de hand van een formulier, gelijk dit in verkleinde vorm
op pag. 34 is afged ru kt.
Zowel bij het ijken als bij het bepalen van het s.g. zal tijdens
afdrogen en wegen het vloeistofniveau
tengevolge
van afkoeling iets dalen; er mag vooral niets bijgevuld worden!
Om de holle ruimte te kunnen vaststellen moet men naast
het s.g. ook nog het volumegewicht
kennen. Ais het even kan
gebruikt men bij de vaststelling hiervan een boo rcy Ii n d e r
ook wel met "boorkern"
aangeduid (hoe men boorkernen
maakt wordt h ieronder nader besproken). Aileen bij uitzondering zal men tegenwoordig
nog handelen als weleer door tegels
te hakken. Niet alleen dat dit hakken plus naderhand repareren
verre van handig is op een werk, maar bovendien heeft tegels
hakken het bezwaar, dat de monsters bij het hakken of bij het
later vervoeren gemakkelijk scheuren. Gescheurde
monsters
zijn voor het bepalen van de holle ruimte totaal ongeschikt.
ook op het oog "goede" plekken uit een tegei zijn te dien aanzien niet betrouwbaar.
De te onderzoeken
boorkern wordt met behulp van een
staalborstel goed schoon gemaakt. zodat aile losse deeltjes vuil
zijn verwijderd;
daarna wordt aan de kern een monster ontleend, dat wordt gewogen. Het wordt nu korte tijd gedompeld
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in een bad van paraffine, dat iets boven het smeltpunt (± 55°C)
is verhit. De paraffinelaag op het monster stolt en sluit de
porien af. Bij het paraffineren
moet er op gelet worden, dat
het gehele monster aan het oppervlak goed afgesloten wordt.
Bj' het aantreffen van zeer grote porien moeten deze v66r de
onderdompeling
afgedekt worden met zijdepapier,
gedrenkt
in paraffine. Het met paraffine afgedekte stuk asfalt wordt nu
gewogen en uit het verschil met het gewicht v66r paraffineren
kan men, uitgaande van een s.g. van paraffine, groot ± 0,89,
het volume paraffine berekenen.
Nu wordt het geparaffineerde
monster onder water gewogen, hetwelk op eenvoudige wijze
kan geschieden
door het op te hangen aan een nylondraad,
bevestigd aan de balansarm. Uit het verschil in gewicht boven
en onder water kan, via het s.g. van water bij de proeftemperatuur,
het volume van asfalt plus paraffine berekend worden, waaruit nu het volume van het asfalt voigt omdat dat van
de paraffine bekend is. Rest dan nog het volume van het asfalt
op het gewicht hiervan te delen om tot het volumegewicht
te geraken. Zie formulier op pag. 34. De holle ruimte in volumeprocenten
voigt dan met behulp van de formule:
holle ruimte in % =
waar soortelijk gewicht - volumegewicht
x100
waar soortelijk gewicht
Ook voor het bepalen van het s.g. van zand en steen (grind)
kan de pyknometer
gebruikt
worden, echter met dien verstande dat geen oplosmiddel
nodig is.
Een andere methode,
handig in de praktijk, is die waarbij
gebruik gemaakt wordt van de luchtpyknometer,
d.L een
apparaat, bestaande uit een tweetal drukkamers,
elk voorzien
van een ventiel naar buiten, terwijl een derde ventiel verbinding geeft tussen de twee kamers. De bovenste Kamer is voorzien van een met de hand te bedienen
drukpompje
en een
manometer
(schaal in meters waterdruk).
De beide kamers
kunnen van elkaar worden gescheiden door de klemschroeven
los te draaien en een der kamers een kwartslag t.O.V. de andere
te draaien. In de onderste
Kamer brengt men een afgewogen
hoeveelheid
van de te onderzoeken
stof. De luchtpyknometer
wordt nu gesloten door middel van de klemschroeven,
de ven·
tielen worden dichtgedraaid.
Vervolgens wordt in de bovenKamer de druk opgevoerd tot een standaarddruk
van 23 meter

waterkolom (aangegeven met een rode stip op de schaalverdeling). Men opent het ventiel tussen de beide kamers en de
druk in beide kamers wordt nu gelijk, deze wordt afgelezen
indien na enige malen openen en sluiten van het tussenventiel
de druk niet verder terugloopt.
Met behulp van bij het instrument
behorende tabellen dan wel nomogrammen
vindt
men nu het volume, dat men verlangt te weten. Bij bekend
volume en reeds eerder bepaald gewicht weet men nu ook
het gezochte s.g.
In gedachten wordt het laboratorium
bij de molen nu verlaten en naar de weg gereden. Daar worden monsters aan het
gemaakte werk ontleend, die men wil onderzoeken tenein<{e de
kwaliteit van het werk te beoordelen.
Hierbij bedient men
zich de laatste jaren van een boorapparaat,
waarmede op
eenvoudige wijze monsters aan de asfaltverharding
kunnen
worden ontleend; ook voor dijkbekledingen
is het toeste'L geschikt. Het bestaat uit een cylindrische boorkroon, aangedreyen door een motor (benzine of elektrisch). De boorkroon is

een stalen buis, die aan de onderzijde
is voorzien van een
rand, bestaande uit een speciale legering, waarin kleine stukjes
industriediamant
zijn gezet. De meest gebruikte
boordiameters zijn 4 en 6 inch (resp. 10,2 en 15,3 cm), terwijl de lengte
van de buis als regel ± 40 cm is. Men plaatst het boortoestel
bij voorkeur
op een kleine aanhangwagen,
waarop ook een
paar tankjes voor koelwater zijn gemonteerd.
In werkpositie
rust het boorapparaat
op de grond en dient
de boorwagen
c.a. om druk op de boor te kunnen uitoefenen
tijdens het boren. Het is van groot belang, dat de wagen bij
het boren
niet verschuift;
daarom
bezit deze stelpoten,
waarmede aan het geheel een vaste stand kan worden gegeven.
Ook de trekauto
kan helpen, als men deze aangekoppeld
laat
(goed op de rem zetten !).
De motor wordt nu gestart en de boor zachtjes naar beneden bewogen, totdat de kroon zich vlak boven het asfaltoppervlak bevindt. Nu vooral het inschakelen van de watertoevoer
niet vergeten, waarvoor een pompje aanwezig is. Het is uiterst
belangrijk
steeds voldoende
koelwater
te gebruiken
daar
anders de boorkroon
spoedig versleten is.
De boorkroon
wordt langzaam en met "veel gevoel" door
aan een kruk te draaien op het asfalt gedrukt, zodat de diaman-

ten hun taak goed vervullen. Is de druk te gering dan slaan de
diamanten min of meer tegen de wand van het boorgat, daardoor raken ze los in hun zetting. Bij te zware druk gaat de boor
zoeken en kan deze schcef in het gat komen te staan, met als
gevolg klemmen, afslaan van de motor en ... grote slijtage
aan de dure kroon. Boorapparaten,
ingesteld op een bepaalde
"feed", d.w.z. een bepaalde boorlengte
per tijdseenheid,
hebben minder goed voldaan. Is voldoende
diep geboord
dan
wordt de buis, al draaiende, weer naar boven gebracht. De asfaltboorkern
wordt nu uit de weg c.q. uit de dijk genomen
met een speciale tang. Het komt voor dat de kern in de boorbuis blijft zitten; met voorzichtig
trekken,
eventueel
onder
toevoeging
van water, wordt dan de kern eruit gehaald. Na
droging op het laboratorium
kan met het gewenste onderzoek
een aanvang worden gemaakt. Ook hier geldt weer, dat een
enkel monster te weinig zegt, slechts een serie boorkernen,
op verschillende
plaatsen aan het werk ontleend, vermag een
indruk omtrent de kwaliteit van het geheel geven.

Ais voornaamste
hulpmiddelen,
waarover
in een laboratorium bij een molen naast allerlei benodigdheden
van geringe
importantie
doorgaans
kan worden
beschikt,
worden
de
volgende vermeld.
a. de balans,
die een weegvermogen
moet bezitten van tenminste 2,5 kg, bij een nauwkeurigheid
tot 0,1 gram.
b. de zeefmachine,
d.i. een toestel, waarin een serie zeven
geplaatst kan worden; deze zeven worden met behulp van
een excentriek,
aangedreven
door een elektromotor,
in
trilling gebracht.
Zo'n machine bespaart veel werk bij het
uitzeven van fijn materiaal maar nazeven met de hand is altijd noodzakelijk!

e. de buret, een glazen buis van ± 75 em lengte, voorzien van
een geetste sehaalverdeling
in 0,1 em3; aan het onderuiteinde
is de buis voorzien van een glazen kraan en een uitlooptuitje.
d. de laboratoriummenger
bestaat uit een mengkom, met
een inhoud van tenminste
5 liter, waarin een elektriseh
aangedreven mengarm wordt rondbewogen.
Vaak wordt een
z.g. planeetmenger
gebruikt;
bij dit type maakt de arl'T! een
dubbei-roterende
beweging, doordat
de mengas, die zelf
om zijn mathematisehe
as wentelt,
bevestigd zit aan een
exeentriek.
Zie fig. 11 en 12.
e. de d roogstoof,
ook wel droogoven
genaamd, worde gevormd door een goed warmte-isolerende
kast (met dubbele
wanden, waartussen
glaswol of een soortgelijk
produkt).
De verwarming gesehiedt tegenwoordig
meestal elektriseh;
de gewenste temperatuur
wordt onderhouden
met behulp
van een thermostaat.
Een droogstoof
wordt in dit verband gebruikt
voor het

verwarmen
van asfalt, asfaltbitumen
en mineraal aggregaat,
zomede voor drogen
b.v. van filters. Het temperatuurbereik strekt zieh als regel uit van 0° tot 250°C.
f. het wate rbad is een goed ge'isoleerd, dubbelwandig
water• reservoir, voorzien van een elektrisehe
verwarmingsspiraal
(dompelaar).
Deze spiraal is via een kontaktthermometer
en sehakelrelais
thermostatiseh
regelbaar.
De temperatuur kan wisselen tussen 0° en 100°C. Een roerwerk,
aan, gedreven
door een elektromotor,
is meestal aangebraeht
ter bevordering
van de warmteeirkulatie.
Een waterbad
kan b.v. worden gebruikt bij de penetratie, proef teneinde
bitumen preeies op een temperatuur
van
, 2SOC te houden en bij de s.g.-bepaling met behulp van een
pyknometer.
Ook bij het uitvoeren
van de Marshall-proef
(blokjes op 60°C) bewijst een waterbad goede diensten.
g. de
Marshall-verdiehtingsapparatuur,
bestaande
uit
een verdiehtingsblok,
een val hamer en een verdiehti ngsvorm.
Het verdichtingsblok.
ook wel met aambeeld aangeduid,
bestaat uit een stuk eikenhout
van 20 x 20 em, hoog circa 45 em, afgedekt door een staalplaat 30 x 30 em, ter
dikte van 2-t em, welke plaat met spanbouten
is bevestigd
aan het stuk hout. Het geheel moet geplaatst worden op
een goed dragende ondergrond.
De staalplaat is dusdanig uitgevoerd,
dat deze bevestigingsmogelijkheid
biedt aan deverdiehtingsvorm
zomede aan een
statief, met behulp waarvan het plaatsen van de valhamer
op de juiste wijze kan gesehieden.
De val hamer wordt gevormd door een metalen staaf, aan de bovenzijde voorzien
van een handvat, terwijl aan de onderzijde
een metalen
stempel verend zit bevestigd. Tussen de onderzijde van het
handvat en de bovenzijde van het stempel kan een metalen
valgewieht van 4,536 kg (10 pounds) vrij bewegen. De lengte
van de staaf is zodanig uitgevoerd,
dat de valhoogte 46 em
(18 inch) bedraagt. De metalen verdiehtingsvorm
bestaat uit
een grondplaat,
een eylind riseh vormstuk (inwendig 0101,6
mm) en een kraagstuk (inwendig 0 104 mm). Zie fig. 13.

Geen vragen meer 1
Tot ziens dan "daar bij die molen."

