Uitslag ;ubileumpri;sl
De aanmelding sloot op 15
september 1987; op dat moment waren 28 inzendingen ontvangen, verdeeld over de volgende categorieën:
HTO 5, MTO 3 en "Professionelen"
20 inzendingen.
De jury, bestaande uit Prof. ir.
H.J.Th. Span (voorzitter), Hoogleraar
Technische Universiteit Delft faculteit
Civiele Techniek - vakgroep Verkeer,
ir. J.G. Stelling, Hoofdingenieur-directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat, ir.
J.S. Sipkema, Directeur Hoofdgroep
Waterstaat & Milieu van de Provincie
Friesland, ir. e. Jonker, StafdirecteurWegenbouwmij. J. Heijmans BV,
ir. O. Koenders, Docent Wegenbouwkunde van de Hogere Technische School - Alkmaar en ing. H.E.
Niermans,
Stafmedewerker
Centraal Bureau van de Vereniging van
Middelbaar
Technische
Scholen,
heeft per categorie de inzendingen
beoordeeld.
De
afweging
geschiedde in twee fasen, te weten naar
de beoordelingsingang
voor de
werkwijze van de inzending en naar
de beoordelingscriteria voor de uitwerking van de probleemstelling.

Ter gelegenheid van het 60Jang bestaan van de Vereniging tot
Bevordering van Werken in Asfalt in
1988 is door de Vereniging een algemene prijsvraag uitgeschreven voor
diegenen die, qua professie en lof
studierichting, met asfalt als verhardingsmateriaal te maken hebben.
Met betrekking tot het te kiezen
onderwerp werd aan de deelnemers
een grote vrijheid gelaten, waarbij als
gedachtenbepaling onder meer werden genoemd verhardingsontwerp,
dimensioneringsalternatieven,
technologie en mengselontwerp, uitvoerings- en onderhoudstechnieken
en
kwaliteitszorg
in de asfaltwegenbouw.

De jury kwam tot het oordeel
dat de inzendingen overwegend van
goede kwaliteit waren, echter met
dien verstande dat niet in alle categorieën tot toekenning van het gehele
scala van drie prijsniveaus kon worden overgegaan. Daarentegen waren
enkele inzendingen op deelaspecten
van beoordeling echter zodanig te
waarderen dat een eervolle vermelding op zijn plaats was (te honoreren
met fl. 500,-). Tevens werd per categorie de mogelijkheid van een dubbele prijstoekenning bij gelijke beoordelingsafweging open gehouden.
Het niet toekennen van een
hoofdprijs vond zijn grond in de mening van de jury dat geen technischwetenschappelijke
enlof
praktijkprofessionele inzending met een duidelijk aanwijsbare geheel eigen inbreng naar probleemstelling, originaliteit en uitwerking op dit niveau aanwezig was.
Het toekennen in de categorie
HTS van twee eerste prijzen is te
motiveren uit enerzijds het verschillende karakter, doch anderzijds het
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gelijke niveau van de beide inzendingen. Beide zijn afstudeerprojecten
met een herkenbare hand van deskundige begeleiding. Maar de probleemstelling en de uitwerking tot in
toepasbare uitkomsten voor de ontwerppraktijk
rechtvaardigen
deze
dubbele en gelijkwaardige prijstoekenning.
De inzending van e.p. Schut
en J. ter Wal: "Energiebeschouwing:
'Is naast elkaar lopen schadelijker
dan achter elkaar?" (1e prijs categorie HTO) stelt de toepasbaarheid en
geldigheid van de gangbare invoergegevens voor de dimensioneringsberekening van vliegveldverhardingen (met name die van de startbaan)
ter discussie, met als uitkomst een
goed onderbouwde
correctie
op
schade-effecten ten gevolge van laterale wiellastspreiding
en de vaststelling van beperkte geldigheid van
de materiaalvermoeiingsregel
van
Miner. Mede op grond hiervan wordt
een interessante suggestie uitgewerkt tot het "classificeren"
van
startbanen (pavement Classification
Number) voor de nog toelaatbare
vliegtuig bewegingen naar gewicht en
type tot einde levensduur van de
baan.
De inzending van L. Pelgröm
en M. Schwarte: "De draagkracht
van drie wegen in Hoevelaken onder
invloed van het weer?" (1e prijs categorie HTO) geeft een interessante
benadering en systematische aanpak, wanneer de klimatologische effecten van vorst- en dooi periodes
meer in de dimensioneringsmethodiek worden ingebracht en tot welke
bijstelling respectievelijk aanpassing
dit aanleiding geeft.
Geavanceerde analysemethoden en -interpretaties gebaseerd op
recent theoretisch onderzoek en gecorreleerd aan goed gedocumenteerde en overzichtelijk gepresenteerde meetgegevens van observatievakken ingericht op enkele gemeentelijke wegen, leiden tot het inzicht dat een gedefinieerde correctiefactor geënt op variabele grondwaterstand, noodzakelijk is voor een
op restlevensduur gerichte dimensionering bij onderhoudstrategie-ontwerpen.

rtlg VBW-AsI,,',
Het in de categorie HTO niet
toekennen van een tweede prijs doch
wel een derde prijs en een eervolle
vermelding is gebaseerd op het integrale niveauverschil met beide voorgaande inzendingen, naar deelcriteria gemeten nochthans
prijzenswaardig.
De inzending van E. Sips, B.
Hendrikx, F. van Ooyen en M. van
Oosterom: "Gewapend asfalt" (3e
prijs categorie HTO) behandelt "gewapend asfalt" als overlagingsvariant, met een goed overzicht van
daarbij toegepaste systemen en een
op basis van enquêtegesprekken uitgesproken verwachtingswaarde voor
het tijdsgedrageffect.
Interessant is
dat een en ander uitmondt in een
voorstel voor een schema van samenhangende
laboratoriumexperimenten, geënt op standaardproeven
als kruiptest, marshalltest, buigtrektest etc.
De inzending van E. Doorman
en M. van Wely: "Lichtgewicht asfaltbeton" (Eervolle vermelding categorie HTO) beschrijft onderzoek op
laboratoriumschaal van een lichtgewicht asfaltbeton, door toepassing
van kunstmatige lichtgewicht materialen als toeslag; hoewel de uitwerking voor praktische toepassing in de
interpretatie van de meetresultaten
niet volledig is, is het onderzoeksinitiatief en de aanpak lofwaardig te
achten.
Het in de categorie MTO niet
toekennen van een prijs vindt z'n
grond in de kwaliteit van de inzendingen, die elk slechts àf een gedachte
weergeven zonder nadere uitwerking
àf in een te zeer beperkt gebleven
uitwerking zijn gepresenteerd.
In de categorie Professionelen is een breed scala van te waarderen inzendingen ontvangen die het
totale "prijsvraagveld" bestrijken.
De inzending van J.J. Veening:
"AGADIR (AGgregate + ADhesion
Improved Recipes)" (1e prijs categorie professionelen) handelend over
rafeling als schadebeeld van asfaltdeklagen door onjuiste mengselsamenstelling in relatie tot de verkeersklasse, wordt daarmee als eerste

prijs beoordeeld. Dit door een goede
probleemanalyse,
met een onderbouwde theoretische invalshoek, gevolgd door een verantwoorde uitwerking concrete voorstellen tot verbetering van de huidige voorschriften.

zodanig gepresenteerd
en uitgewerkt, met een visie op het toekomstig denken in deze, dat een verbijzondering in de rij van inzendingen op
zijn plaats is. Ze is dus eveneens met
een eerste prijs gehonoreerd.

De inzending van P.C. Hopman: "Asfaltkunde,
een Wetenschap?" (1e prijs categorie professionelen) is gebaseerd op de meer
algemene wetenschapsfilosofie, toegepast op de verschillende facetten
van de asfaltkunde en in de maatschappelijke en economische context geplaatst. Deze inzending wordt

P. de Groot en A. von Meier
(2e prijs categorie professionelen)
werkten het thema "superstil" asfalt
uit op een wijze door de jury met een
tweede prijs gehonoreerd.
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Een aangepaste mengselsamenstelling gericht op een nog verder te bereiken geluidsreduktie, spe-

((X~*L"'ciaal voor lage frequentie, specifiek
voor stadswegen wordt gekozen als
invalshoek. Met een goed onderbouwde
theoretische
benadering
wordt een aantal experimenten - ter
bepaling van de akoestische absorptie-coëfficiënt - uitgewerkt, resulterend in een te verbeteren versie voor
de zeer open asfaltbeton compositie.
De inzending van R. Buiter,
W.M.H. Cortenraad, A.C. van Eck
en H. van Rij:"Versporingsmodel
als
bijdrage aan de wegenbouwmechanica" gewaardeerd met een derde
prijs, behandelt een aspect van de
wegenbouwmechanica
namelijk het
versporingsmodel voor het in rekening brengen van het effect van versporend rijden van met name het
vrachtverkeer op het laagdikte ontwerp van een bitumineuze wegverharding. Dit naar de maatstaf van de
Bisar/Shellmethode
berekende effect verzwaart voor de meer zwaarbelaste rijstrook de ontwerpdikte met
enkele cm's en is een interessante
verfijning van de gangbare rekenmethode.
In de overige inzendingen in
deze categorie zijn originele ideeën,
ontwerp-detaillistische
en werkmethodische
invalshoeken,
als ook
praktijk-operationele
verbeteringen
ingebracht die een eervolle vermelding waard zijn, te weten:
F.J.R. van Vught die een praktisch computerprogramma "Asfaltronic" , met duidelijke presentatie inbrengt voor de rekentechnische bewerking van vooronderzoeksresultaten voor een asfaltmengsel, alsmede
voor de opleveringscontroles.
De heer H.A.C. Broer heeft de
originaliteit het asfaltwegdek te doen
functioneren
als warmtecollector
door een in de asfaltdeklaagconstructie op te nemen buissysteem,
gevuld met een warmtewisselaarvloeistof. Dit systeem levert tevens
een stabiliteitsverhogend effect op.
G.G. van Bochove stelt een
aangepaste presentatie voor van asfaitmengselkarakteristieken
(steenskelet + asfaltmastiek) ten behoeve
van beter inzicht in de kans op gedragsvervolgschade waardoor de invloed van mengselaanpassing beter
kan worden ingeschat.
P. de Groot vereenvoudigt het
VBW-Asfalt
mengingscontrolesysteem op produktiehomogeniteit door
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het monsternamesysteem in de ophaal bak van de menginstallatie aan te
passen. Door statistische interpretatie gecombineerd met de automatische doserings gegevens leidt dit tot
betrouwbare resultaten voor mengsysteem controles als aspect van
kwal iteitsbeheersi ng.
G.L.M. Mulders, P. Bakx en
J.P. Dieleman beschrijven een asfaitspreidmachine voor het op aangepaste wijze aanbrengen van een
0,20 - 0,30 m dikke asfaltbekleding
op een dijktalud; een machine tot
stand gekomen na een goede probleemanalyse en een effectieve op
probleem oplossing gerichte benadering, door terugkoppeling
op de
werkuitvoering.
G.L.M. Mulders en J. van
Schijndel tenslotte construeren op
zeer originele wijze, met gebruikmaking van de viscositeitseigenschappen van asfaltbitumen een VBW-Asfait-klok, door op experimentele wijze de klassieke massatraagheidsbalans te vervangen door de bitumenviscos iteits- rotat ie-traag he id.
De volledige uitslag is als volgt:
Categorie HTO:
1e prijs: "Energiebeschouwing:
'Is
naast elkaar lopen schadelijker dan
achter elkaar?"
door: C.P. Schut en J. ter Wal
1e prijs: "De draagkracht van drie
wegen in Hoevelaken onder invloed
van het weer?"
door: L. Pelgröm en M. Schwarte
2e prijs: niet toegekend
3e prijs: "Gewapend asfalt"
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door: E. Sips, B. Hendrikx, F. van
Ooyen en M. van Oosterom
Eervolle vermelding
"Lichtgewicht
asfaltbeton"
door: E. Doorman en M. van Wely
Categorie Professionelen:
1e prijs "AGADIR (AGregate + ADhesion Improved Recipides)"
door: J. J. Veening
1e prijs: "Asfaltkunde: een wetenschap?"
door: P. C. Hopman
2e prijs: "Superstil asfalt"
door: A. von Meier en P. de Groot
3e prijs: "Versporingsmodel
als bijdrage aan de wegenbouwmechanica"
door: R. Buiter, W. M. H. Cortenraad,
A. C. van Eck en H. van Rij
Eervolle vermelding: "Asfaltronic"
door: F. J. R. van Vught
Eervolle vermelding: "De VBW-Klok"
door: G. L. M. Mulders en J. van
Schijndel
Eervolle vermelding: "Vier vliegen in
één klap"
door: H. A. C. Broer
Eervolle vermelding:
"Verbetering
van inzicht in de opbouw van asfaltmengseis"
door: G. G. van Bochove
Eervolle vermelding: "Gratis mengingscontrole"
door: P. de Groot"
Eervolle vermelding: "Spreidmachine
voor dijkasfalt"
door: G. L. M. Mulders, P. Bakx en
J. P. Dieleman
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