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AGgregtlie + ADhesiDn
ImprDved Recipes (AGADIR)
Enkele van de bekroonde
inzendingen van de VBW-Asfalt
Jubileumprijsvraag zullen in Asfalt worden gepubliceerd.

Omdat
van aannemerszijde
geen invloed van betekenis kan worden verwacht op de aard van de te
verwerken bouwstoffen, blijft slechts
één mogelijkheid over: via modificering van mengselsamenstellingen.

Hieronder volgt de publikatie van de inzending van de heer
ing. J.J. Veening, één van de
twee eerste prijswinnaars in de
categorie Professionelen.

Voor deze inzending is dan ook
gekozen voor die benaderingswijze.

Inleiding
De Vereniging tot Bevordering
van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt) is
een belangen behartigen de instantie.
De hiernavolgende
inzending
voor de prijsvraag ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van VBWAsfalt is dan ook primair ingegeven
door de wens een veel voorkomend
probleem van de leden, herstel van
oppervlakteschade
in een vroeg stadium, in omvang terug te brengen.
In meer algemene zin zal de
duurzaamheid
van deklagen aanzienlijk toenemen.
Een integrale aanpak van een
algemeen probleem.

Een voorwaarde voor het bereiken van effectieve resultaten is uiteraard dat de voorgestelde wijzigingen
ook mogen worden toegepast. Opname ervan in voorschriften is daartoe de geëigende weg.
De werkgroep B-15 van het
C.R.O.W. heeft tot taak voorstellen te
doen voor het aanbrengen van wijzigingen ten aanzien van bouwstoffen
en mengsels, zoals die zijn opgenomen in de RAW-Standaard 1985.
Binnen dat overleg zijn thans
mengsels aan de orde. Het zou dan
ook getuigen van onterechte terughoudendheid om de hierna volgende
voorstellen niet ter beschikking van
B-15 te stellen.

Probleemstelling
De verwerkers van asfaltdeklagen worden in toenemende mate geconfronteerd met aanspraken van
opdrachtgeverszijde ten aanzien van
het herstel van oppervlakteschade.
Dergelijke aanspraken worden
in het algemeen gemaakt aan het
einde van de - als regel drie jaar
durende - garantietermijn.
De redactie van de garantiebepaling in de "Standaard-bepalingen
Verhardingslagen (SBV 1987)", zoals
die thans ter visie ligt, voorziet in een
visuele inspectie door opdrachtgever
en aannemer gezamelijk.
Verwacht mag worden, dat dit
zal leiden tot een uitbreiding van het
aantal schadeclaims.
Voorts bestaat er aan aannemerszijde de neiging om ter leniging
van al dan niet vermeende gebreken
in de kwaliteit een verlengde garantie
aan te bieden. Ook hierdoor ontstaat
een vergrote kans op claims.
En ten slotte is het zo dat door
de niet aflatende
privatiseringsstroom de garantietermijn wel eens
bindend langer zou kunnen worden
dan drie jaar. Daarmede zijn de problemen dan ook geprivatiseerd.
De consequenties zijn genoegzaam bekend. Met emulsie en brekerzand (of steenslag 2/6) wordt lokale schade "gerepareerd".
Visueel is het effect erbarmelijk
en koplampen en ruiten van auto's
sneuvelen op grote schaal.
Voorts is er sprake van aanzienlijke verkeershinder. Het is moeilijk in te zien dat dergelijke maatregelen in het belang van de consument
(de weggebruiker dus) zouden zijn.
Wel duidelijk is dat het imago
van het produkt asfalt in het geding is
en dat de genoemde herstelmaatregelen aan aannemerszijde
kosten
met zich meebrengen, die - gelet op

de concurrentieverhoudingen
- niet
in de begroting kunnen worden opgenomen.
Is er ook werkelijk sprake van
schade? Helaas moet het antwoord
hierop "ja" luiden. Er is in vele gevallen sprake van schade van tweerlei
aard:
A Openstaande naden
Omdat toepassing van het VBWAsfalt-kantijzer,
het gebruik van
asfaltlak, c.q. naadverwarming en
het toepassen van kalksteenvulstof dit probleem - onder niet al te
ongunstige
weersomstandigheden - redelijk effectief kunnen tegengaan, blijft dit aspect in dit
kader verder buiten beschouwing.
B Rafeling
Deze inzending pretendeert voorstellen te doen waardoor het verschijnsel "rafeling" in aanzienlijke
mate kan worden verminderd.
Hierbij is het accent gelegd op het
voorkomen van schade in de garantietermijn - VBW-Asfalt is immers een aannemersvereniging!
- maar bedacht moet worden, dat
dergelijke vroege schade een algemeen symptoom is van algehele onvoldoende duurzaamheid.

Nadere detaillering
van rafeling
Ruim 40% van de jaarlijkse asfaitproduktie in ons land bestaat uit
deklagen. Dat correspondeert
met
bijna 30 miljoen m2 deklaag. Voorwaar een enorme hoeveelheid dagziend oppervlak!
Andere asfaltsoorten, grindasfaltbeton en open asfaltbeton, zijn als
regel slechts voor korte tijd dagziend.
Te kort om problemen manifest
te laten worden.
Van die 30 miljoen m2 deklaag
bestaat het overgrote deel uit dichtasfaltbeton 0/16 type B volgens de
"Standaard 1985"
In het hierna volgende zullen de

exponent

Op zeef 2 mm
door zeef 63 jJm
zanddriehoek

problemen
nader
worden
beschouwd tegen dit mengseltype.
Volgens Mededeling 58 van het
SCW "Nomenclatuur van weg en verkeer", wordt onder "rafeling" verstaan:
"Verdwijnen van aggregaat uit
het wegoppervlak". Ergo, open plekken, waar materiaalverlies optreedt.
In de hierna volgende optiek
berust dat op de volgende keten van
verschijnselen:
A Ontmenging
B Dientengevolge
versnelde
veroudering van het bitumen
C Thermisch scheuren van de bitumenhuid om de grootste korrels
o Dientengevolge stripping van die
korrels
E Dientengevolge verloren gaan van
de samenhang.
Elk van deze aspecten zal in het
volgende hoofdstuk aan de hand van
deelaspecten aan een kritische beschouwing worden onderworpen om
tot slot integrale verbeteringsvoorstellen te kunnen formuleren.

Ontmenging
Korrelgradering
Historisch gezien is de korrelgradering van continu gegradeerde
mengsels steeds gebaseerd geweest
op een zo laag mogelijke holle ruimte
in het mineraal aggregaat.
Met ander woorden: een zo
dicht mogelijke pakking.
De consequentie hiervan is dat
er een minimum aan holle ruimte
overblijft voor het bergen van bitumen.
Van vroeger uit werden dergelijke mengsels gekarakteriseerd door
de Füllerkromme of wortelverdeling,
volgens de vergelijking: percentage
door zeef d

=

(g)O.5 X

100.

waarin 0 de grootste korrelafmeting
is.

0,5

0,45

0,435

Standaard

Groep v 5

64,6

60,8

59.5

57

60

6,3

8,3

9,0

8

7

60,8
23,4
15,8

58,9
24,9
16,2

58,4
25,1
16,5

ca 50
30
20

ca 55
30
15

Volgens Brock (lit. 1), zou de
exponent
0,5 vervangen
moeten
worden door 0,45. De wiskundige
bollentheorie verschaft een nog verfijnder benadering en geeft als exponent 0,435.
In tabel 1 staan de steen- en
vulstofpercentages
vermeld,
die
hieruit volgen voor dichtasfaltbeton
0/16.
Hieruit blijkt dat, welke benadering ook de juiste zou zijn, de gewenste korrelgradering dicht in de
buurt ligt van de gradering, die tot de
dichtste pakking en de laagste bitumengehalten leidt.
Ook de zandgradering,
bestaande uit drie delen brekerzand en
één deel rond zand, wijkt nauwelijks
af van de theoretisch optimale gradering.
Brock (Iit. 1) geeft echter aan
dat juist deze min of meer perfect
gegradeerde mengsels extreem gevoelig zijn voor ontmenging.
Door het kiezen van een afwijkende, doch nog steeds continue,
gradering zal de ontmengingsgevoeligheid afnemen en een groter bergend vermogen voor bitumen het gevolg zijn.
Grootste korrel
De ontmengingsgevoeligheid
van een mengsel is onder meer een
functie van het verschil tussen de
grootste en de kleinste korrel. Omdat
de kleinste korrel nadert tot 0, betekent dat effectief, dat de ontmengingsgevoeligheid toeneemt met de
grootte van de grootste korrel.
Tot de "Eisen' 78" is steenslag
5/15 toegepast. Daarna is overgegaan op steenslag 6/16. Deze wijziging is echter nauwelijks van belang.
Een veel ingrijpender consequentie school in de "Eisen '72".
Tot op dat moment mocht er
maximaal 5% zeefrest achterblijven
op zeef 16 mmo Daarna was dat 5%
op zeef C 16.
De daarmee geïntroduceerde
ellende schuilt dus niet in de maat 16
mm, doch in de "C". Deze "c" staat
voor "Carré", hetgeen vierkant betekent. Tot de "Eisen '72" werden echter laboratoriumzeven met ronde gaten gebruikt.
Als omrekeningsfactor
van vierkant
naar rond wordt veelal 1 + Y2
1,21 aangehouden.
2
Dat impliceert dat de huidige
vierkante zeef C 16 in vergelijking met
de vroegere ronde zeef 16 mm 21 %
groter is! Of, anders gezegd, een
vierkante zeef die vergelijkbaar zou
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zijn met de vroegere ronde zeef 16
mm zou C 13,2 moeten zijn. Een
dergelijke zeef bestaat (genormaliseerd) niet, maar de conclusie zal
duidelijk zijn. De omschakeling van
ronde naar vierkante zeven in de "Eisen '72" heeft een aanzienlijke toename in ontmengingsgevoeligheid
teweeggebracht.
Ter toelichting nog het volgende voorbeeld:
Met dezelfde produktie-eenheid werden voor dezelfde opdrachtgever zowel dichtasfaltbeton 0/16 type B verwerkt als steenmastiekasfalt

0/8.
In het eerste geval bedroeg de
standaardafwijking
voor het bitumengehalte 0,20 (normaal tot goed),
in het tweede geval slechts 0,10.
Het voert te ver om op grond
hiervan te kunnen stellen dat er een
lineaire afhankelijkheid is tussen de
grootste korrel en de ontmengingsgevoeligheid.
Het wijst echter zeker in de
richting van het feit dat mengsels met
een kleinere grootste korrel minder
gevoelig zijn voor ontmenging.
Bitumengehalte
Omdat het bitumen in een asfaitmengsel de bindende component
is, mag worden verondersteld dat
méér bitumen ook tot minder ontmengingsgevoeligheid zal leiden. Dat
valt ook gemakkelijk in te zien. Immers de specie zal samenhangender,
vetter, ja kleffer worden.
De ontwikkelingen
hebben
echter de andere kant op geleid.
Was in de "Eisen '62" voor grof
dichtasfaltbeton
het gewenste bitumengehalte nog 7,2%, in de "Eisen
'78" was dat nog maar 6,4%.
In de tussenliggende periode
waren zowel de aslasten als de verkeersfrequenties sterk toegenomen
en de warme zomers van 1975 en
1976 leidden tot aanzienlijke spoorvorming.
De verlaging van het bitumengehalte mag dan ook aannemelijk
voorkomen, doch niet minder aannemelijk is dat de ontmengingsgevoeligheid hierdoor in aanzienlijke mate
en in ongunstige zin werd beïnvloed.
Laatste ontwikkelingen: deklaagmengsel "Groep van 5"
De "Groep van 5" kreeg tot taak
om - binnen de grenzen van de
"Eisen '78" - een interim verbetering
in het deklaagmengsel voor de verkeerskiassen 3 en 4 te ontwikkelen.

_
Dit leidde tot een tot 60% verhoogd steengehalte en tot een - in
principe - 7% verlaagd vulstofgehalte.
Hoewel (zie korrelgradering) dit
mengsel bij benadering over de
dichtste pakking beschikt, blijkt in de
praktijk toch dat enigszins verhoogde bitumengehalten kunnen worden
aangehouden.
Dit lijkt niet logisch. Het is
niettemin verklaarbaar.
De verhoging van het steengehalte leidt tot een moeilijker verdichtbaarheid, waardoor die theoretisch
dichtste pakking niet wordt bereikt.
Om die reden kan een iets verhoogd
bitumengehalte worden aangehouden. Tezamen met het verkleinde
specifieke oppervlak leidt dit tot een
dikkere bindmiddelfilm.
Daardoor
ontstaat een samenhangender specie, die minder ontmengingsgevoelig
is.
Dit kan vanuit de praktijk worden onderschreven.
En, hoewel de bereikte effecten
marginaal zijn, er is toch sprake van
een verbetering.
Niettemin is ook een omgekeerde benadering in de praktijk succesvol gebleken. Een deklaagbestek,
volgens "Eisen '78" (op basis van een
marshalIvooronderzoek
leidend tot
57% steen, 7% zwakke vulstof en
6,2% bitumen), werd uitgevoerd met
een tot 55% verlaagd steengehalte,
7% vulstof en 6,4% bitumen.
De mate waarin ontmengingsverschijnselen optraden was aanzienlijk afgenomen, hetgeen op basis
van de theorieën van Brock (Iit. 1) te
verwachten was.
Verwerking
Asfalt wordt al sinds vele jaren
met afwerkmachines
- de eerste
werd in 1931 geïntroduceerd - aangebracht.
Toch hebben zich de laatste
jaren
aanzienlijke
ontwikkelingen
voorgedaan.
Grotere
vervoerseenheden
(8x8, 10x8 en kiptrailers) brachten
langere transportafstanden
economisch binnen bereik.
Dat gaat gepaard met sterke
lokale afkoeling.
Hopperschotten
kunnen worden opgeklapt. Een logische ontwikkeling, doch sterk ontmengings bevorderend.
In plaats van de vaste balk,
eventueel voorzien van verbredingsstukken, deed de uitschuifbare balk
zijn intrede.

Dergelijke afwerkbalken hebben stellig voordelen, al was het maar
omdat het handwerk er sterk door
gereduceerd is, maar niettemin werkt
ook dit ontmengingsbevorderend.
De lepeltasters, die de spreidwormen aansturen, leveren weliswaar een constante spreidkamervulling, doch het inschakelen van de
wormen levert een zichtbare ontmenging.
Resumerend, de vele machinetechnische verbeteringen hebben ertoe geleid dat veel zwaar handwerk
niet langer noodzakelijk is.
Ze hebben er eveneens toe geleid dat een aantal ontmengingsbevorderende factoren sterk is toegenomen.
Ter illustratie: op hoeveel wegvakken is bij opdrogend wegdek het
einde van elke vracht zichtbaar als
een opengetrokken plek?
Omdat de stap terug naar een
vaste hopper en een vaste balk beschouwd moet worden als tegen de
stroom oproeien, verdient het aanbeveling het mengselontwerp zodanig
te concipiëren,
dat het gekozen
mengsel de vigerende werkwijze kan
doorstaan.

De gevolgen
Holle ruimte in de weg
De optredende ontmenging uit
zich in steenconcentraties
met een
tekort aan mortel. Een hoog percentage holle ruimte is het onherroepelijk
gevolg.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat als er plaatsen zijn met een
morteltekort, er derhalve ook plaatsen moeten zijn met een morteloverschot.
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Dat is logisch, doch een nauwkeurige bestudering van opleveringsrapporten maakt duidelijk dat het
steengehalte niet normaal verdeeld
is. Waarden boven het gemiddelde
"lopen langer door" dan waarden onder het gemiddelde.
Dat wijst er op dat de "verzamelde stenen" bij elkaar gesprokkeld
zijn uit een relatief groot oppervlak.
Een bijkomend bezwaar is dat
het met name de grotere stenen zijn
- zoals reeds eerder gesteld, het gevoeligst voor ontmenging - die zich in
deze steenconcentraties
bevinden.
Een dergelijke open plek bevat dus
een teveel aan relatief eenkorrelige
stenen. Ook dat leidt tot een verhoogd percentage holle ruimte.
Veroudering van bitumen
Onder invloed van UV-straling
en oxydatie door zuurstof uit de lucht
treedt veroudering van bitumen op.
Het effect van deze beide invloeden is op plaatsen met een hoge
holle ruimte vanzelfsprekend groter
dan op gesloten oppervlakken.
Want op plaatsen met een
hoog percentage holle ruimte is relatief veel bitumineuze bindmiddelfilm
dagziend.
Bij een gesloten oppervlak zou
het dagziend percentage bindmiddelfilm rond een steen geschat kunnen worden op 15%. Bij een steenconcentratie zal dit percentage stijgen en misschien wel 50% of meer
kunnen bedragen.
De veroudering laat zich vaststellen als een verschuiving van het
molecuulgewichtspectrum
in de richting van grotere molecuulmassa's;
het is gemakkelijk meetbaar als een
verlaging van de penetratie en een
verhoging van de temperatuur Ring
en Kogel, het bitumen wordt temperatu urongevoel iger.
Een vraag die rijst is of de bindmiddelfilm wellicht slechts één of enkele moleculen dik is. Het antwoord
daarop is nee en dat is gemakkelijk in
te zien.
Volgens Avogadro bevat een
molecuul bitumen 6 x 1023 deeltjes.
Voor het molecuulgewicht zou
benaderingsgewijze 6 x 104 kunnen
worden aangehouden. Ergo, 6 x 104
gram bestaat uit 6 x 1023 deeltjes.
Ergo, één deeltje weegt 10-19 gram.
Bij een aangenomen dichtheid
van 1000 kg/m3 = 106 g/m3, kan de
inhoud van één deeltje worden benaderd als 10-25 m3, ofwel 100 nm3.
De dimensies van één bitumen-

molecuul liggen derhalve - als zeer
grove benadering - in de grootteorde van 5nm.
Een bitumenfilm is echter circa
5 /-lom dik, ofwel een factor 1000
groter.
Volgens Vogler (Iit. 2) komen
weliswaar op scherpe kanten aan de
steenoppervlakken
aanzienlijk dunnere filmdikten voor, doch dat daarmee een factor 1000 zou zijn gemoeid is onwaarschijnlijk.
Toch is het - gelet op de nog te
beschrijven
optredende
schade
- van belang dat de bindmiddelfilm
zo dik mogelijk is; daardoor zal de
optredende veroudering worden vertraagd.

Scheuren van de
bitumenfilm
Spanningsopbouw bij
temperatuurdaling
De uitzettingscoëfficiënt
van
bitumen verschilt sterk van die van
zand en steen.
Voor de omrekening van het
volume van bitumen tegen de temperatuur wordt algemeen 0,61 kg/m3 oe
aangehouden.
Dat correspondeert
met een
kubieke uitzettingscoëfficiënt
van
0,00063 10K, hetgeen lineair 0,00021
;OK ofwel 2,1 x1 0-4;oC oplevert.
Voor zand en steen wordt algemeen 0, 12x1 0-4/°C aangehouden (zie
ook Löffler, lit. 3).
Dat houdt in, dat de lineaire
uitzettingscoëfficiënt
van bitumen
17,5x groter is dan die van zand en
steen.
In het hierna volgende zal echter niet op uitzettingsverschijnselen
worden ingegaan, doch op het omgekeerde, krimpverschijnselen.
Op pagina 27 zal op stripping
worden ingegaan. Hierop vooruitlopend moet worden vermeld dat de
mate waarin dat optreedt, ernstiger is
bij grote korrels dan bij kleine korrels.
Populair gezegd: wel blote grindkorrels, geen blote zandkorrels. Dit kan
niet op toeval berusten!
Wanneer we uitgaan van zuivere bollen (veruit de gunstigste aanname; in werkelijkheid is het omhullend
oppervlak ten opzichte van de diameter aanzienlijk groter), dan valt gemakkelijk in te zien dat de relatieve
lengteverandering van de omhullende bitumenfilm onafhankelijk is van
de korreldiameter. De omtrek wordt
immers beschreven door 7Txd.
Daaruit kan derhalve niet een
26

verschillend gedrag worden afgeleid.
Anders wordt het als we de
absolute lengteverandering
in beschouwing nemen.
Maar laten we ons eerst een
voorstelling vormen van wat er bij
afkoeling plaatsvindt.
We stellen ons een in een strak
dichtgeknoopt plastic zakje verpakte
pétanque Ueu de boule) voor.
Bij afkoeling krimpt de kogel,
het plastic zakje zal sterker willen
krimpen. Bij hoge temperaturen (om
de gedachten te bepalen, boven de
temperatuur Ring en Kogel), zorgt het
plastische gedrag van het zakje er
voor dat dit moeiteloos wordt verwerkt; er vindt geen spanningsopbouw plaats. Bij lagere temperaturen
(wederom om de gedachte te bepalen, tussen de temperatuur Ring en
Kogel en O°C), neemt het plastische
gedrag af, het viskeuze gedrag gaat
overheersen.
Het gevolg is dat er spanningsopbouw in het plastic zakje plaatsvindt. Wordt de afkoeling onderbroken, dan duurt het enige tijd voordat
afbouw
van de spanning
heeft
plaatsgevonden.
Er treedt relaxatie

op.
Bij nog lagere temperatuur (ook
nu weer om de gedachte te bepalen,
onder O°C), gaat het elastische gedrag overheersen, waardoor met dalende temperatuur een toenemende
spanning het gevolg zal zijn. Van relaxatie is pas na zeer lange tijd (enige)
sprake. Zie Arand (Iit. 4).
Dit kan doorgaan tot de spanning het sterkteniveau van het plastic
zakje overschrijdt.
Het zal dan
scheuren.
Dit fenomeen vindt ook plaats
in asfalt, waar de bitumenfilm, die een
steenkorrel omhult, thermisch zal
scheuren bij lage temperatuur.
Volgens Arand (Iit. 4) is de temperatuur, waarbij de bindmiddelfilm
spanning gaat opbouwen, sterk afhankelijk van de mate van veroudering van het bitumen.
Arand (Iit. 4) geeft eveneens
aan, dat de temperatuur,
waarbij
geen relaxatie meer optreedt, bij
sterk verouderde bitumen boven O°C
kan liggen.
Kortom, hoe zachter het bitumen, hoe lager de temperatuur waarbij scheuring zal optreden. Het is dan
ook logisch, dat een verouderde bitumenfilm al bij een hogere temperatuur spanning opbouwt dan een niet
verouderde nieuwe zachte bitumen

en derhalve ook bij een hogere temperatuur scheurt.
Een pleidooi voor zo zacht mogelijke bitumensoorten.
Immers, voor die zover verouderd zijn dat dit verschijnsel kritisch
wordt, is een veel langere tijd verstreken dan wanneer een hardere bitumensoort wordt toegepast.
Wanneer scheurt de bitumenhuid?
Asfalt bestaat - in volumedelen
- globaal uit:
83% mineraal aggregaat, 14% bitumen en 3% ingesloten lucht.
Deze componenten zullen bij
temperatuurdaling
een sterk verschillend krimpgedrag opleveren.
De krimp van lucht is uiteraard
(%73°C) het grootst, ware het niet dat
deze krimp niet vrij kan plaatsvinden.
Dat zal er in resulteren, dat er in
de ingesloten holle ruimten onderdruk ontstaat.
Dit verschijnsel - hoe interessant ook - blijft hier verder buiten
beschouwing.
De lineaire materiaalkrimp zal
per oe de onderstaande waarde opleveren:
0,83 x 0, 12x1 0-4 + 0, 14x2, 1x1 0-4
= 0,039 %0.
Volgens Arand (lit. 4) bedraagt
de breukrek van asfalt bij -10°C, afhankelijk van de mate van veroudering, tussen 0,2 en 0,6 %0.
Dit betekent, dat een sterk verouderde bitumen in het temperatuur/
tijd gebied, waarvan relaxatie geen
sprake meer is, slechts een temperatuurdaling van 5°e behoeft te ondergaan om te bezwijken.
Voor een weinig verouderde bitumen is hiertoe een temperatuurdaling van circa 15°C noodzakelijk.
Zuivere bitumen levert per oe
een krimp op van 0,21 %0. Aangezien
uit het bovenstaande kan worden afgeleid, dat voor het asfalt -zonder
relaxatietemperatuurdaling
van
10°C onder gemiddelde omstandigheden de breukrek zal doen bereiken, kan datzelfde voor zuivere bitumen worden gesteld. Ergo, de breukrek van bitumen zal circa 10xO,21
%0 = 2,1 %0 bedragen.
Uit het hierna volgende zal blijken dat een dergelijke waarde inderdaad wordt bereikt. En wel bij een
temperatuurdaling
van 10-11 oe, die
dan dient plaats te vinden onder tijd/
temperatuur condities, waarbij geen
relaxatie optreedt.
Dat kan, zoals al eerder gesteld, al vanaf temperaturen boven

zand

0,5 mm

0,12*10-4

10

bitumen

0,5 mm

2,1 *10-4

10

steen

15 mm

10

bitumen

15 mm

0,12*10-4
2,1 *10.4

10

Berekening van de scheurwijdte
In het beschouwde mengsel,
dichtasfaltbeton 0/16 type B, kan als
D50-waarde voor het zand 500 p,m
worden aangehouden. Kritisch ten
aanzien van de gesignaleerde verschijnselen zijn de grootste korrels.
We vergelijken een zandkorrel van
500 p,m dan ook met een steen korrel
van 15 mmo
Daarbij gaan we nog steeds uit
van de gunstigste aanname, de zuivere bolvorm (kleinste oppervlak bij
een gegeven diameter).
In tabel 2 staan de berekeningsresultaten
vermeld voor de
lengteveranderingen van de omtrek
van zowel het mineraal als van de
bitumenfilm bij een temperatuurdaling van 10°C.

De bitumenfilm rond de zandkorrel zal derhalve een lengteverandering van (2)-(1) = 3,1 p,m moeten
opnemen. Relatief betekent dat 2 %0.
De bitumenfilm rond de steenkorrel zal een lengteverandering van
(4)-(3) = 93,3 p,m moeten opnemen.
Relatief betekent dat dus, zoals
reeds eerder gesteld, eveneens 2 %0.
Onder kritische tijd/temperatuur condities zal een verouderde bitumen derhalve bij de grootste korrels een scheurwijdte kunnen opleveren van circa 100 p,m.
Stripping
Het verschijnsel stripping is
een onthechtingsverschijnsel,
waarbij het bindmiddel van het oppervlak
van het mineraal aggregaat wordt
verdrongen door water.
Bitumen reageert zuur
Een aantal in de wegenbouw
toegepaste steenslagsoorten
doen
dat ook. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat dergelijke gesteenten hydrofiel en oliofoob zijn.
Vogler (lit. 2) geeft aan, dat dit
bij basische gesteenten aanzienlijk
gunstiger ligt. Helaas worden dergelijke steenslagsoorten (Diabas, Kalk27

0,5*
0,5*
15*
15*

Ti
Ti
Ti
Ti

0,49994*
0,49895*
14,9982*
14,9685*

Ti
Ti
Ti
Ti

0,18850 p,m (1)

3,29867
5,65487
98,96017

fLm
fLm
fLm

(2)
(3)
(4)

steen, Basalt, Porfier en Gabbro) in
ons land zelden toegepast.
Hierbij moet worden aangetekend dat, met name kalksteen en
basalt, een lage PSV-waarde bezitten en derhalve op wegen met hoge
verkeersfrequentie niet geschikt zijn.
Dat stripping ook werkelijk optreedt, is in de praktijk gemakkelijk
waar te nemen. Immers grindasfaltbeton 0/32, verwerkt op plaatsen,
waar geen enkele belasting optreedt,
vertoont na relatief korte tijd naakte
stenen.
Het probleem heeft een veel
grotere omvang dan veelal wordt
aangenomen (zie ook lit. 5).
Stripping kan op twee manieren plaatsvinden:
A Water diffundeert door de bitumenfilm; het zal duidelijk zijn dat
dit risico kan worden teruggebracht door een grotere bindmiddelfilmdikte.
B Toetreding van water op plaatsen
waar de bindmiddelfilm doorbroken is; uit de berekeningen bij
tabel 2 blijkt dat bij een steen van
15 mm diameter een scheurwijdte
van ruim 90 p,m kan optreden.
Hierdoor is toetreding van water
gemakkelijk mogelijk. Daarna zal
het water zijn weg zoeken in het
grensvlak tussen steenoppervlak
en bitumenfilm.
Bij een zandkorrel van 500 p,m
diameter zal onder vergelijkbare
omstandigheden
slechts
een
scheurwijdte van 3 p,m optreden.
Een dergelijke scheur is niet toegankelijk voor water en biedt kans
op "self-healing"-effecten
bij aanzienlijke temperatuurstijging.
Hieruit mag worden afgeleid dat,
hoe groter de korrel, hoe groter de
kans op stripping.
Maatregelen
A Toepassen
gaat met
korrel
B Toepassen
raar, in de
e Toepassen
steenten
D Toepassen

tegen stripping
van mineraal aggreeen kleinere grootste
van een hechtverbeteregel een amine
van basische
gevan vulstoffen, waarin
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het sterk basische calciumhydroxyde is bijgemengd; hierdoor
wordt niet alleen de hechting van
bitumen aan steen verbeterd,
doch tevens wordt hierdoor de
veroudering tegengegaan, wat op
zijn beurt weer een verlaagde kans
op scheuring van de bitumenfilm
oplevert
E Toepassen van hogere bitumengehalten; de verhoging zou vooral
ten goede moeten komen aan de
bindmiddelfilmdikte
rond
de
grootste korrels
F Toepassen van zachte bitumina.
Het verloren gaan van de
samenhang
Uit het voorgaande mag worden afgeleid dat rafeling niet ontstaat
door het uitrijden van mortel.
Het ontstaat op plaatsen waar,
als gevolg van ontmenging, al een
tekort aan mortel was en derhalve al
een hoge holle ruimte aanwezig was.
Hierdoor treedt vervolgens versnelde veroudering van het bindmiddel op, gevolgd door een toenemende kans op scheuring van de bindmiddelfilm rond (vooral) de grootste
korrels, waarna door stripping de samenhang verloren gaat.
Dat daarna uitrijden van deze
grootste korrels optreedt, moet als
een logische consequentie worden
gezien.
In het ergste geval ontstaan
gaten in het wegoppervlak.

Voorstellen ter
verbetering
Bitumensoort
Alvorens een zachte bitumensoort zodanig is verouderd, dat er
gevaar ontstaat
voor thermisch
scheuren, verstrijkt er een langere tijd
dan als er een hardere soort wordt
toegepast. Ergo - het is overigens
een oude waarheid - zo zacht als op
basis van andere beoordelingsaspecten (bijvboorbeeld stijfheid), verantwoord is. Vooral in verkeersklasse
1 en in mengseltypen,
waar het
steenskelet de continue fase vormt,
zou de toepassing van bitumen 160/
210 een serieuze overweging verdienen.
Bitumenhoeveelheid
Een grotere bindmiddelfilmdikte zal vertragend werken op de veroudering en derhalve ook tot een
langere levensduur kunnen leiden.
Voorts ontstaat een samen-

hangender specie, waardoor ontmenging wordt tegengegaan.
Het kan hierbij noodzakelijk zijn
aanvullende kunstgrepen toe te passen, zoals afdruipremmers (cellulosevezels) of thixotropie bewerkstelligende vulstoffen (bijvoorbeeld synthetisch kiezelzuur in de vorm van
Sipernat) of silicafume.
Bitumenverdeling
Met name het grovere mineraal
aggregaat dient van een dikkere bitumenfilm te worden voorzien.
Daartoe biedt de gepatenteerde KGO-methode mogelijkheden.
Hierbij worden steen en bitumen eerst in de menger gelost; na
menging worden zand en vulstof gelost en bijgemengd.
Onderzocht zou moeten worden welke consequenties deze werkwijze, immers leidend tot een schralere mortel, heeft ten aanzien van het
vermoeiingsgedrag.
Vulstofsoort
Een
calciumhydroxydehoudende vulstof biedt voordelen.
Als deze op basis van kalksteen meel is, is daarmee ook het
maken van duurzame langsnaden
gediend.
Vulstofhoeveelheid
De hoeveelheid vulstof dient
primair afgestemd te worden op de
verlangde morteleigenschappen.
Is de mortel de continue fase,
dan kunnen zich omstandigheden
voordoen, waar de stijfheid van de
mortel opgevoerd moet worden door
de hoeveelheid vulstof.
Als het steenskelet de continue
fase is, dan zijn de stijfheidseigenschappen van de mortel van minder
belang. Hierbij valt te denken aan de
open asfaltbeton type 2, zeer open
asfaltbeton en steenmastiekasfalt. In
dergelijke gevallen kan de vulstof wel
als afdruipremmer fungeren.

------

--------

het grensvlak van steen en bindmiddel. Er is een patentaanvrage in voorbereiding, waarbij eerst steen en vulstof worden gemengd.
Vervolgens wordt een deel van
het bitumen gelost en gemengd. Dan
wordt het zand gelost en het restant
bitumen, waarna een laatste mengfase plaatsvindt.
Hierdoor zal het calciumhydroxyde zich kunnen nestelen in het
grensvlak van steen en bitumen en
voorts wordt de grote stenen de kans
geboden zich een dikke bitumenfilm
aan te meten. Dat effect is in de
praktijk zichtbaar.
Steensoort
Het toepassen van basische
gesteenten biedt voordelen in technologische zin.
Steenhoeveelheid
Het is van belang, dat de steenhoeveelheid vooral niet de optimale
hoeveelheid bedraagt ten aanzien
van de minimale hoeveelheid holle
ruimte in het mineraal aggregaat.
Voor 0/16 mengsels dienen
steenpercentages
van circa 60 te
worden vermeden; voor 0/11 mengsels, die rond de 54.
Voor verkeersklasse 1 en 2 is
een lager percentage, bijvoorbeeld
50%, aan te bevelen. Vormt de stijfheid nog een criterium, dan zullen de
morteleigenschappen
hierop afgestemd moeten worden.
Voor verkeersklasse 3 en 4 verdient het aanbeveling een aanzienlijk
hoger percentage te kiezen en wel in
die zin, dat een dragend steenskelet
ontstaat.
Voor 0/16 ware daartoe uit te
gaan van circa 70% steen, voor 0/11
kan van 67% worden uitgegaan.
Steenverdeling
Continue
graderingen
verdienen de voorkeur, daar anders grote risico's voor ontmenging ontstaan.

Ten slotte kan de hoeveelheid
vulstof worden bepaald door de gewenste ontwerp holle ruimte. Dat is in
het bijzonder van belang als een
mengsel moet worden ontworpen
met een dragend steenskelet. Is
daarbij, zoals veelal het geval is, een
lage ontwerp holle ruimte gewenst,
dan zal de vulstofdosering
relatief
hoog moeten worden.

Zandsoort
Afhankelijk van de eigenschappen, die de mortel dient te bezitten,
kan in meerdere of mindere mate
gebruik worden gemaakt van brekerzand. In de praktijk blijkt dat, hoewel
100% brekerzand theoretisch ongeveer de dichtste pakking levert, de
verminderde verdichtbaarheid
meer
ruimte biedt voor bitumen.

Vulstofverdeling
Het sterk basische calciumhydroxyde moet zijn functie vervullen in

Zand hoeveelheid
Deze volgt uit de gekozen
steen- en vulstofhoeveelheden.
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Zandverdeling
Deze is enerzijds het gevolg
van de gekozen hoeveelheid brekerzand en anderzijds het gevolg van de
gekozen soort rond zand.
Om te ontkomen aan graderingen met een zeer dichte pakking, kan
het voordelen bieden een matig fijne
ronde zandsport toe te voegen.
Hulpstoffen
De technologie van de hulpstoffen in asfalt staat - in schril contrast met die in de betontechnologie
- nog in de kinderschoenen.
Op deze plaats wordt dan ook
volstaan met de kanttekening, dat
het toepassen van hulpstoffen, zoals
al eerder aangegeven, in bijzondere
gevallen een serieuze overweging
verdient.
Uitgangspunten
voor verbeterde
mengsels
Als basis voor onderzoek naar
mengsels, waarin de eerder genoemde aspecten tot hun recht komen,
zou van de in tabel 3 genoemde reeks
kunnen worden uitgegaan.
Economische afwegingen
Hoewel de toepassing van basische steenslagsoorten
zoals Diabas en Gabbro technologische voordelen biedt, is omschakeling daarop
in algemene zin een onhaalbare
kaart. De meerkosten zijn aanzienlijk
en logistiek moet het als een onmogelijke opgave worden beschouwd.
De omschakeling
in de verkeersklasse 3 van 0/16 mengsels
naar 0/11 mengsels heeft aanzienlijke consequenties voor de brekerijen.
Het totale geproduceerde spectrum
wordt fijner, hetgeen er onder meer
toe leidt dat meer brekerzand wordt
geproduceerd. Hieraan is de laatste
jaren regelmatig gebrek geweest. De
tekorten moesten worden opgevangen door import. Per saldo zal meer
en fijner gebroken materiaal worden
toegepast, waardoor een betere bezettingsgraad van de brekerijen ontstaat.
Het algemeen voorschrijven
van calciumhydroxydehoudende
vulstof zal lokaal tot enige prijsverhogingen aanleiding kunnen zijn, doch van
importantie is deze ingreep niet.
Het toepassen van hogere bitumengehalten werkt kostprijsverhogend. Daarbij moet bedacht worden,
dat zich nu (bij een relatief lage kostprijs van bitumen) de gelegenheid
aandient om dergelijke verhoogde
doseringen in te voeren.

Verkeersklasse

1

2

3

4

Op zeef C 16

0

Op zeef C 11,2

0
1

0
1

0
1

17

13

17

Op zeef C 5,6

17

25

Op zeef 2 mm

50

50

33
67

Brekerzand

0
21,5

21

18,7

16,5

Matig grof rond zand
Matig fijn rond zand

21,5

0
21

0
6,3

0
5,5

Op zeef C 8

1
30
43
70

Vulstof, zwak met hydraat

7

8

7,7

7,7

Afdruipremmer

0

0

0,3

0,3

0
6,8

6,6

6,8

6,0

0

0

0

(cellulosevezels)

Bitumen 80/1 00
Bitumen 160/210

Bij hogere kostprijzen (bitumen
is immers al tweemaal zo duur geweest) zal een dergelijke ingreep veel
moeilijker te realiseren zijn.
Het toepassen van afdruipremmers is een kunstmatige manier om
een verhoogd
bitumengehalte
te
kunnen toepassen.
Er is een relatief hoog bedrag
per ton asfalt mee gemoeid. De toepassingen zijn echter pas van recente datum. Stijgt de vraag, dan zullen
zich zeker goedkopere alternatieven
gaan aandienen.
Produceren volgens de - al dan
niet gemodificeerde - KGO-methode
leidt ook tot een kostprijsstijging;
omdat het mineraal aggregaat en/of
het bitumen in twee keer moeten
worden afgewogen en in twee keer
moeten worden gelost, kan een
enigszins verlengde cyclustijd het
gevolg zijn, waardoor de produktiecapaciteit daalt.
Resumerend, meer bitumen,
een groter aandeel gebroken materiaal met een fijnere steenslag en de
toepassing van een afdruipremmer,
geproduceerd volgens een nieuwe
methode, zouden voor een verkeersklasse 3 deklaag mengsel tot een
kostprijsverhoging van (verwerkt) circa 10% leiden.
Verwacht mag worden, dat de
levensduur meer dan evenredig zal
toenemen.
Bovendien wordt aan het uitgangspunt van de inzender voldaan:
minder rafeling, waardoor zowel voor
de aannemer als voor de weggebruiker minder kosten ontstaan!

Slotopmerking
In het kader van deze inzending
is het begrip "bitumenkwaliteit" zorgvuldig buiten beschouwing gebleven.
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Zou het echter zo zijn, dat bitumen "niet meer is wat het geweest
is", dan loopt dat er onvermeld als
een rode draad doorheen.
De voorgestelde modificaties
maken de beschouwde
mengsels
evident minder afhankelijk van de
kwaliteit van het bitumen. Het zal
immers minder worden aangesproken op de kwaliteitsaspecten (welke
dat dan ook mogen zijn) en de bindmiddelfilmdikte zal toenemen.
In de verkeersklasse 3 en 4 is
de steenfractie de continue fase,
waardoor
het vervormingsgedrag
niet meer primair door het bitumen
wordt bepaald.
De inschrijver dezes ontkomt
echter niet aan de indruk, dat het niet
uitgesloten moet worden geacht, dat
andere condities dan veranderingen
in de bitumenkwaliteit wellicht een
grotere rol hebben gespreeld in het
schadebeeld van de laatste jaren,
dan op grond van wijzigingen in de
kwaliteit van het bitumen aannemelijk
kan worden gemaakt.
In het voorgaande is gepoogd
duidelijk te maken waarop die filosofie berust.
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