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HOOFDSTUK

I

INLEIDING

De vorm, waarin de jaarverslagen sinds 1953 verschijnen,
blijkt in brede kring waardering te hebben gevonden. Voorai
de naast de meer zakelijke mededelingen voorkomende korte
overzichten van verrichte onderzoekingen hebben de belangstelling van velen, die zich met wegenbouwtechnische problemen bezighouden. Ook uit het buitenland komen steeds meer
ver zoeken om toezending van de jaarverslagen. Door enkele
periodieken worden grote gedeelten van het jaarverslag regeimatig opgenomen, zodat op deze wijze velen ingelicht worden
over de werkzaamheden van het laboratorium.
De werkzaamheden op het Rijkswegenbouwlaboratoriun?
hadden in 1957 een normaal verloop. De bestedingsbeperking
op het gebied van de wegenbouw aeed zich hier slechts in geringe mate gevoelen en kwam tot uiting in een kleiner aantal
onderzoekingen voor provinciale en gemeentelijke ciienste3.
Daar het aantal onderzochte monsters dit jaar ongeveer
10% minder was dan in 1956, kwam iets meer tijd beschikbaar voor speurwerk, hetgeen ook uit het 'niernavolgende verslag der w erbaamheden blijkt.
Vele personeelswisselingen, het verlies van twee leden
van het vaste personeel als gevolg van de zgn. personeelsstop, alsmede het voortdurende gebrek aan ruimte, deden hun
nadelige invloed gelden.
Hoewel dit jaar met de voorbereidingen tot de bouw van
een nieuw laboratorium t e Delft vorderingen z ijn gemaakt en
men de laatste hand legt aan de ontwerpen, is het niet zeker
of nog in 1958 de eerste paal in de grond zal kunnen gaan.
Evenals vorig jaar onderhield de directeur een maandelijks
contact met prof. dr. ir. H. H. Waterman te Delft, adviseur van
het Rijkswegenbouwlaboratorium.
Met de buitenlandse wegenbouwlaboratoria hadden weer
vele uitwisselingen van ideeën plaats en bestond een goede samenwer king
Moge verder de inhoud van dit verslag voor zichzelf spreken wat betreft het gebied en de omvang van de in 1957 op het
Rijkswegenbouwlaboratorium verrichte werkzaamheden.

.
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ORGANISATIE
A.

Taak.

Ee taak, waarmede het Rijkswegenbouwlaboratorium is
belas t, moge, gezien ook hetgeen hierover werd geschreven
in de jaarverslagen van 1953, 8954 en 1955, d s bekend worden veronders teid.
Te-r, behoeve van het personeel van de Rijkswaterstaat,
dat belast is met de verwerking der diverse soorten, door Bet
Rijkswegenbouwlabosatorium centraal ingekochte wegenv erf,
werd een verslag over vPra'ktijkproeven met wegenverf en
harsmassa op Rijksweg so.13" samengesteld en naar de R j k s waterstaatsdiensten verzonden. Omtrent het wetenschappelijk
speurwerkmoge worden verwezen naar de biesnavolgende afdelingcverslagen.
Gedurende het afgeiopen jaar werden t. b. v. het onderzoek
enige nieuwe apparaten aangeschaft, waarvan o. a. genoemd
Kan worden een nieuwe slipwagen (zie Technische Metingen).
Een grote toename kon worden geconstateerd In het aantai gevallen, waarin voorlichting gegeven werd aan Rijks-,
Provinciale en Gemeentelijke instellingen in Nederland, alsmede in de Overzeese Gebiedsdelen.
B.

Personeel.

De personeelsformatie, welke met de uitvoering van de
taak werd belast, was gedurende 1957 als volgt samengesteld:
hoofdambt. middelb. ambt. lagere ambt.
Directeur
Afd. Cement-Beton
Afd. Asfalt

Afd. Klinkers
Afd. Verf en Koudasfalt
Afd. Techn. Meetdienst
Afd. Administratie en
Bibliotheek
Instrumentmakerij
Algemeen

Bij een totaal van 49 personen (de tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op seizoenkrachten, in dienst
van 1 maart - I novembe*:/december), waren 33 in vaste dienst
en 16 ap urbeldsovereegkomst werkzaam ; 4 arbeidscontrac ten hebben eeo perasioengror;dslag.
E r kwamen I? mutaties voor, waarvan 12 onder de maUsten. Een technoloog werd bevorderd tot technoloog l e MasSe,! ter& jI een civiel ingenieur in dienst werd genomen. Een
adjunct-analist werd bevorderd tot labcrant en twee administratieve krachten vertrokken, waarvoor twee aiieuwe in de
plaats konden worden aangenomen. M S gevolg van het minder
gunstige aanbod gedwende de zomermamden, waren per 4
juli '57 (datum personeelsstop) twee vaste analistenlplaatsen
onbezet gebleven. Dit betekende, dat de personeelsformatie
noodgectwongen met twee analisten werd ingekrompen, hetgeen op het vlot verloop der werkzaamheden een d e l i g e invloed had. Onderhandelingen zijn nog gaande deze plaatsen
alsnog te mogen bezetten, Voor de overige vacatures kmden,
als regel door bemiddeling van de Centrale Bersoneelsdienst,
wederom geschikte krachten wsrckn aangetrokken.
C.

Bibliotheek.

Gedurenzclehertjaar 1557 werd de bibliotheek met 111 boeken, tijdschriftjaargangen en "standardsr uitgebreid.
Ais nieuwe tijdschriftera werden ingeschreven:
"Berichten en Beschouwingen1?,"Memorarmdzunft JA. N. W. B. ),
"Gau&on p o w Routes1l en "Straszenbau und Bauterischutz ~ i t
Steink~hienteer'~.
Ge kaartsystemen, alsmede de losbladige catalogus van
bestekken en overeenkomsten. worden regelmatig bijgehouden,
terwijl ook gedurende 1957 wederom veelvuldig het uitleensysteem tussen de verschillende vakbibiiotheken in den lande
werd benut envele bezoekers van de bibliotheek gebruik maakten.
Naast de eigen leesportefeuille rouleerden wekelijks de
portefeuilles van de r"Redactie Wegen1 en de 'Ingenieursportefeuillerr van de Bijkswaterstaat. Voor de circulatie in
laatstgenoemde portefeuille werden 5 tijdschriften afgestaan.
De bibliothecaresse verzorgde tevens de administratie
van de vkssociation de lrXspha3te et ses applications".
f

f

1x1 1957 werd een lezing gehouden door:
ir. A. J. P. van des Burgh op 18 oktober 1957 te Rome voor het
Congres International de ia Route en Beton de Ciment.

Onderwerp: "Dimensions des Dalles e t Constmctions des
Joints aux Pays -Bas1'.
& ir D.Tfnoenes op 19 juni 1957 te Nijmegen voor de Ver.

.

De Nederlandse Baksteeninckistriet7
Onderwerp: "Slem als Voegvulling vsos Bestratingff.

en voorts op 26 november d957 te Utrecht voor de Cdtuurtechnische Dienst.
Onderwerp: "Wet bouwmateriaal Zand".
Voorts werd een 9 -tal publicaties opgenomen in de navolgende tijdschriften:
1. ir A. J. P. v. d. Bwgh - "Het Ontwerp van Betonwegen1'
en ir J. C.%.
&llWegenfl
no. PI, nov. '57).
Ringeling
2. ir A. 3. P.v.d.Burgh

Plaatafmetingen en Voegconstructies
in Nederlaad!' t t Cement" no. 1d. - 12,
dec. '57).

-It

- "Fotograferen van wegdekkenw
("Wegenu no. 11, nov. '57).

3. Mej. ir J. C. M. Sauesbier
4. ir D. M. F. Obertrop

- flSlipgevar;ast'("Bouwfl, febr. '57).

5.

-

sY

Proeve van een ontwerp voor een weg
in voorgespannen beton" Cf Wegenv
no. 6, juni '57).

6. dr ir D. Thoenes

- "Het

7.

- "Straatklinkerexcur sie

SV

gebruik van Slem in de Wegernbouw" ("WegenfTno. 9, sept '57).
195T '

C' Wegen1'

no. 9, sept '57).
8.

99

9. Rijkswegenbouwlaboratorium
E.

- "Keuring

van Straatklikersv
Werk" nos. 53, 55 en 56).

(

"

- "Enige

aanwijzingen bij de aanleg van
asfatltbetondeklagenl C7Wegen'' no. 1,
jan. '57).

Commissies en Vereniginrren.

De hiernagenoemde ambtenaren hadden zitting in de volgende (normalisatie-) commissies en verenigingsbesturen:

1. ir A. J.P.v~d.Burgh- Association Internationale Permanente
des Congres de l a Route, Nederlands
ComiU.
(Ned. Gedelegeerde & Secretaris Penningmeester).
2. ir A. J. P. v. d. Burgh

- ComiUs Techniques de 1'Association
Entemationale Permanente des Congres de la Route.

- Keuringscommissie
Bouwstoffen ( T - 8).

3. ìr A. J.P.v.d.Burgh
en J. P. Kuipers

Bitumineuze

.

4. ir A. J.P.v.d.Burgh

- Reunion des Laboratoires

5.

99

- Commissie Kunststeen (T-4).

6.

SI

(Rilem)

- Commissie Natuursteen (T-6).

-Commissie Bindmiddelen en Beton
(T-7).
8.
9S
Commissie Experimenteel Betononderzoek.
9
Ss
Stichting Studie-Centrum
Wegenbouw (voorzitter).
9I
Commissie Gesloten Dijkbekledin10.
gen (Deltadienst).
11.
SS
Informal Committee on Concrete
Roads
12. ir J.C .M .Sauerbier Association Internationale de PASphalte, Nederlandse Sectie, Secretaris.
13.
SS
Corrosie Commissie.
7.

S9

-

.

-

-

.

-

-

14.

ss

15. dr ir D. Thoenes

- Stichting
Studie-Centrum Wegenbouw:
Werkgroep Koudasfalt.
- Keuringscommissie Bestratingsmaterialen.

16.

99

17.

S

18.

s9

19.

SS

s

- Commissie Baksteen en Dakpannen
(T-2).
- Normalisatie Commissie Zeven.

- Commissie Gewapende Klinkerbestratingen (A-6).

- Studiecommissie Weersinvloeden

(Min.v. Volkshuisvesting en Bouwnijverheid).

20. ds ir 3. Thoenes

- Stichting Studie-Ceritrun

2 á.

sS

- Stichting Studie-Centrum

22.

9

23.

sY

24.

Wegenboiaw :
Werkgroep massificatie @rondsoorten.

- C o m i s s i e Vorstgevaar (COVO).

s

- Gecommitteerdein de examencommis sie voor straatmakers van de Stichting &vordering Wegenbouw.

ir D. H. F. Obertrop - Commissie Gladheicisbestrijding.

25. ir C. v. d. Fliert
26.
27.

28.
29.

-

Y

Y

sY

31. J. P. Kuipers

F.

- Stichting Studie-Centrum

Wegenbouw.
(secretaris).
ss
- Comimissie Weersinvloeden min. v.
Vo&shuisvesthg en Bouwnijverheid)
s
Stichting Stuaie -Centrum Wegenbouw :
Werkgroep Schraal Beton.
,
Stichting Stuàie-Centrum Wegenbouw :
Werkgroep Voegen in cementbetonwegen.
ir J. A. C. ?h. Brouwers -StichtingStudie-Centnum wegenbouw : Werkgroep Asfaltbeton.

30.

32.

Wegenbouw:
-Werkgroep Kruipen van Bestratiwen.

SP

-

.

-StichtingStudie-Centmm..Wegenbouw: Werkgroep PenetratieOgen Asfaltbeton.
Lid e x a m e n c o m issie Materiaallaborant
Bitaunineuze Bmwstoff en.
Stichting Studie -Centrum Wegenbouw :
Werkgroep Steenslag.

Contacten.

Omtrent de samenwerking en contacten met de Directie
van de Waterstaat, de overige Rijkswaterstaatsdiensten, de
Provinciale Waterstaat, de Gemeenten, de Genie, de Cultuurtechnische Diensten en overige overheidsinstanties z ijn
geen bijzondere opmerkingen te maken.
Mede omdat de bestedingsbeperking van invloed i s gebleken op het aantal aan de dienst ter onderzoek aangeboden
monsters, kon meer gelegenheid worden gevonden tot bet verrichtenvan speurwerk. in dit verband was het eveneens mogelijk aan de reeds lang bestaande uitwisseling van ervaringen
en gegevens met overheidsdiensten en wegenbouwinstanties
in andere landen intensiever aandacht te besteden.

Van 16-19 september bezochten de Directeur en de heer
J. P. Kuipers namens de Rijkswaterstaat het Internationaal
Teercongres te Essen; van 14-21 oktober woonde de Directeur
het "Congres International de la Route en Beton de Cimentv te
Rome bij; voorts werd door 2 hoofdingenieurs een bezoek gebracht aan het Engelse Road Research Laboratorium te Har mondsworth, terwijl i r C. v. d. Fliert van 12 tot 16 aug. het
4e Internationale Grondmechanica-Congres te Londen bi j
woonde.
Dr ir D. Thoenes trad op als Nederlandsvertegenwoordiger bij het congres van de "International Organization for Standardization" Technica1 Committee I.S. 0. 24, hetwelk gehou den werd te Frankfurt van 10 - 16 november.
Gedurende 1957 werd het Rijkswegenbouwlaboratorium
bezocht door een 17-tal wegenbouwdeskundigen uit o. a. Israël,
Denemarken, Engeland, Zuid-Afrika, India, Duitsland, Joegoslavië en Frankrijk.

-

G.

Stichting Studie-Centrum Wegenbouw.

Voortgaande op hetgeen in het Jaarverslag van 1956 omtrent het Studie-Centrum voor de Wegenbouw werd opgemerkt,
kan worden medegedeeld, dat bij notariële akte van 18 december '57 het Studie-Centrum de publiekrechtelijke vorm van
Stichting verkreeg.
De financiële basis der Stichting werd dit jaar eveneens
verzekerd, doordat van Overheidswege en uit kringen van het
bedrijfsleven blijvende steun in de vorm van vaste bijdragen
werden toegezegd.
Ook dit jaar verrichtten het laboratorium en de administratie diensten ten behoeve van de Stichting.
In 1957 verschenen 2 publicaties, t. w. Mededeling no. l,
"Samenstelling, verwerking en eigenschappen van schraal beton als materiaal voor wegfunderingen" en Mededeling no. 2,
"De produktie en het gebruik van steenslag".
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VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Een korte omschrijving van de door de diverse afdelingen
gedurende het jaar 1957 verrichte werkzaamheden volgt hier na.
ADMINISTRATIE
A.

Personeelszaken.
Zie B. Personeel. (blz.4).

B.

Comptabiliteit.

In 1957 bereikte het totaal der ontvangsten voor t. b. v.
Overheidsinstellingen verrichte onderzoekingen, mede als gevolg van bezuinigingsmaatregelen, een lager bedrag dan werd
begroot. Desalniettemin konden de uitgaven voor de werkar tikelenmet het bedrag der totale ontvangsten worden bes treden
en werd een klein overschot verkregen.

C.

Registratuur

.

In het verslagjaar werden 7277 brieven geregistreerd
(vorig jaar 7781) en 4959 monsters onderzocht en afzonderlijk geregistreerd (vorig jaar 5534).
Percentagegewijs werden de te onderzoeken monsters over
de verschillende afdelingen als volgt verdeeld:
Asfaltlaboratorium:
58,8%
Cementlaboratorium :
22,6%
Klinkerlaboratorium :
1%5%
Verflaboratorium :
6 31%
De door de Afdeling Technische Meetdienst verrichte metingen vallen vanwege hun aard niet onder deze registratuur.
Hiervoor wordt verwezen naar het onderzoek Technische metingen.
D.

Algemene Zaken en Huisvesting.

Voor de in 1957 nieuw in dienst genomen ingenieur kon
door middel van het aanbrengen van enkele interne voorzieningen een redelijke werkruimte worden verkregen.
Deplamenvoor de nieuwbouw namen dit jaar een vastere

vorm aan, zodat mag worden uitgegaan van de veronderstelling, dat nog in 1958 met de bouw een aanvang zal worden gemaakt. Als plaats voor het nieuwe laboratorium werd vastgesteld het T. H. -centrum te Delft,
E.

Association Internationale Permanente des Congres de
la Route

Ook dit jaar hadden de secretariaatswerkzaamheden van
de nederlandse afdeling van de Association een normaal ver loop.
Tijdens een te Parijs gehouden vergadering van het algemeen bestuur werd vastgesteld, dat het eerstvolgende XIe Internationale Wegencongres zal worden gehouden in september
1959 te Rio de Janeiro.
Te zijner tijd zullen hierover nadere mededelingen volgen,
o. a. door middel van publicaties in het tijdschrift TIWegenTT
Per 31 december '57 werd een financiële verantwoording opgemaakt en tezamen met een begroting voor 1958 aan
het Algemeen Secretariaat te Parijs toegezonden.

.

ASFALT EN TEER
A.

Bitumineuze constructies in de wegenbouw.

Gedurende 1957 werden in totaal 1470 monsters van bitumineuze mengconstructies ontvangen.
De verdeling hiervan was als volgt:
R.W.S.

Gemeen- Andere
diensten
ten
77
145

Provinties

dicht asfaltbeton

403

161

open asfaltbeton

117

29

46

30

overige constructies

239

49

97

77

759

239

288

184

b

Onder "overige constructies" zijn begrepen: gietasfalt,
penetratiedekken, bitumineus funderingsmateriaal, asfaltemulsiebeton, koudasfalt op vloeibitumenbasis en teerslakken
( -steenslag )

.

a.

Dicht asfaltbeton.

Voor het dicht asfaltbeton, dat op rijkswegen als regel ter
dikte van 3 cm en in enkele gevallen in een 4 cm dikke laag
werd aangebracht, werd praktisch steeds de samenstelling volgens art. 3, par. 7b van de Eisen 1957 voorgeschreven. A l s
steenslag werd steeds kiezelslag met een continue gradering
toegepast, meestal met een maximale korrelafmeting van 16
mm, terwijl een enkele maal voor een deklaag van 4 cm kiezelslag tot 23 mm werd gebruikt. Als asfaltbitumen werd
meestal asfaltbitumen 80/100 toegepas t, we lke in een enkel
geval werd vervangen door asfaltbitumen 180/210.
Dit asfaltbeton werd weer in de meeste gevallen aangebracht op een laag open asfaltbeton of op een met asfaltbi turnen
80/100 ( c. q. 180/210 ) gepenetreerde spreidlaag. In enkele
gevallen i s een 4 cm dikke laag asfaltbeton op een met zand
ingewassen spreidlaag aangebracht. Verder werd dicht asfaltbeton direct aangebracht op een betonnen brugdek of een ce
mentbetonweg en werd dicht asfaltbeton als voorlopige dek
laag direct aangebracht op een klinkerweg.

-

Voor het aanbrengenvan een asfaltbetondek met minimumdikte van 1,5 cm werden goede resultaten verkregen met een
mengsel, dat als volgt is samengesteld uit steenslag (kiezel-

slag) 3/8 mm, gegradeerd zand, middelsoort vulstof en asfaltbitumen 80/100 of 180/210 (afhankelijk van de omstandigheden)

.

Dit asfaltbeton kan bijvoorbeeld worden toegepast in plaats
van een oppervlaktebehandeling over een oude asf altbetonw eg,
indien verjonging van het oppervlak en tevens profilering wordt
beoogd. Het bleek bij toepassing mogelijk te zijn om de voor
dicht asfaltbeton voorgeschreven maximum holle ruimte te
handhaven.
Voor het aanbrengen van een asfaltbetonlaag metmaximumdikte van 1 cm werd (in een mengsel met iets andere samenstelling) kiezelslag 2/5 mm als steenslag toegepast.

In de hierna volgende tabel zijn gemiddelde analyseci jf e r s
van de belangrijkste nieuwe asfaltbetondeklagen van de Rijks waterstaat weergegeven.
Het blijkt, dat dit jaar de &ijkingen in de holle ruimte
het meest naar voren komen. Van de 25 werken, die in de tabel
zijn opgenomen, geven 10 een gemiddelde holle ruimte van
5 vol. % of hoger, hetgeen in die mate niet eerder is voor gekomen.
De verklaring voor dit verschijnsel moet voor een deel
gezocht worden in het werken bij ongunstige weersgesteldheid;
in 1957 was dit vaak het geval, doordat tot laat in het jaar
(november en december) werd doorgewerkt. In enige andere
gevallenligthet echter voor de hand om de verklaring t e zoekenin onvoldoende comprimering door te weinig of t e laat afwalsen van de deklaag. Uit de cijfers blijkt dat de tussenlaag,
in casu open asfaltbeton of penetratielaag, geen invloed heeft
op de holle ruimte van de deklaag.
De gemiddelde biturnengehalten zijn nog vaak te laag,
hoewel een verbetering ten opzichte van 1956 duidelijk merkbaar is. De gemiddelde vulstofgehalten zijn soms hoog, doch
slechts éenmaal te laag. De juiste dosering van fijn naast grof
steenslag levert vaak moeilijkheden, het gemiddelde totale
steenpercentage is evenwel slechts éénmaal afwijkend (te hoog).

Het oppervlak van het asfaltbetondek werd vaak afgestrooid
met een geringe hoeveelheid (al of niet met bitumen omhuld)
steenslag 2/5 mm (maximaal 3 kg/m2) en/of met asfaltbetonspecie gecorrigeerd, conform de desbetreffende instructie (zie
Wegen 31,8 (1957), hetgeen een duideli jkmerkbare verbetering
van de stroefheid van nieuw aangelegd asfaltbeton tot gevolg
heeft gehad.

In de analysemethode voor asfaltbeton kwam geen verandering; het extraheren gedurende de nacht vond voortgang. De
voornaamste r eden tot ver traging bli jf t de tijdsduur , welke be nodigd is voor het opzenden van monsters; vaak worden monsters gedurende enige dagen bewaard en gezamenlijk verzonden.
De holle ruimte-bepaling werd voor dicht asfaltbeton
steeds volgens proef 75 b en c van de Eisen 195'iT9
(met paraf fine) uitgevoerd, terwijl voor een zeer groot aantal monsters
de uitkomst werd vergeleken met proef 75 a en c (met vaseline). Het bleek bij holle ruimten tot minimum 3 , 5 vol. % voor
een juiste beoordeling (al of niet te hoog) noodzakelijk om de
paraffine-methode te volgen. Aangezien de paraffine -methode
een nauwkeuriger bepaling mogelijk maakt en het te voren niet
bekend is of de vaseline-methode kan worden toegepast, is het
voor tegelonderzoek gewenst om tot algemene toepassing van
de eerstgenoemde methode over te gaan, niettegenstaande dat
deze methode veel tijdrovender is dan de vaseline-methode.

Van een aantal monsters wegdek, afkomstig van oudere
wegen, werden analyses uitgevoerd en werden de eigenschappen van het teruggewonnen asfaltbitumen bepaald. Het blijkt
hierbij herhaaldelijk, dat asfaltbeton, ca 25 jaar oud en aangelegd mat asfaltbitumen 50/60, nog in goede staat verkeert.
Enige malen werden de eigenschappen van het bitumen ook
bij nieuw werk bepaald; het ware wenselijk deze bepalingen
geregeld te verrichten, aangezien deze cijfer s in de verschillende gevallen een te grote spreiding ve r tonen (soms wordt een
teruggang in indringingsgetal van meer dan 20 punten geconstateerd). De bewerkeli jkheid van dit onderzoek is echter een
grote handicap voor de invoering als routine -contr6le.
In enkele gevallen is een meer uitgebreid onderzoek uitgevoerd o. a. naar de hoge holle ruimte in asfaltbetonmengsels,
bereid met zeer poreus gebroken materiaal van hoge verbrijzelingswaarde. Bij een dergelijk materiaal kan vaak geen
zware wals worden gebruikt, terwijl een lichtere wals door
de te grote haakweerstand van het mineraal onvoldoende effect
heeft. Daarbij komt nog, dat de gestandaardiseerde holle ruimte-bepaling een te hoge holle ruimte oplevert, aangezien bij

de soortelijk gewichtsbepaling (proef 75 c ) bij poreus materiaal ook oplosmiddel in de uitwendige poriën van het mineraal
doordringt. Het bleek nu mogelijk om het uitwendig poriënvolume van het steenslag, dat in het mengsel door bindmiddel
wordt afgesloten en dus niet bijdraagt tot de holle ruimte, bij
benadering te bepalen. Een meer toepasselijke holle ruimtebepaling kan in dergelijke gevallen geschieden door berekening
van het soortelijk gewicht uit de samenstelling, waarbij de
soortelijke gewichten van de minerale bestanddelen volgens de
A . S. T. M. -normen ("bulk specific gravityfl enz. ) kunnen worden bepaald.
Aan het onderzoek, dat betrekking heeft op de proefvakken
van het Studie-Centrum (werkgroep asfaltbeton), werd actief
deelgenomen.
Van de apparatuur, die dit jaar ten behoeve van het asfaltonderzoek werd aangeschaft, verdient een diamantzaagrnachine speciale vermelding; hiermede kunnen - bi jv ten behoeve
van het onderzoek naar veroudering ca 1 cm dikke plaatjes
worden gezaagd, Verder werd in eigen werkplaats de voor de
Mar shall -s tabiliteitspr oef benodigde apparatuur vervaardigd.

.

-

Met de bepaling van de Marshall -stabiliteit van enige
nieuwe mengsels werd een begin gemaakt. Daar in Nederland
de contrôle van asfaltbeton steeds door middel van mengselanalyse geschiedt, waarbij de samenstelling van het asfaltbeton nauwkeurig is voorgeschreven en tussen dusdanige gr enzen kan worden gehouden, dat de stabiliteit steeds ruimSC hoots voldoende i s , bestaat aan (Marshall)
stabiliteitsrne ting als kwaliteitscontrôle van asfaltbeton minder behoefte.
Tevens is een voldoende stabiliteit eén der aan asfaltbeton te
stellen eisen, terwijl een samenstelling z6 kan worden gekozen, dat het - overigens goed verwerkte - asfaltbeton ook anderszins goede eigenschappen bezit.
De s tabiliteitsmetingen zijn van meer direct belang voor
de samenstelling van bitumineuze funderingen.

-

b.

m e n asfaltbeton.

Het onderzochte open asfaltbetonwas praktisch steeds conform de in art. 3, par. 7 a van de "Eisen 1957" beschreven
samenstelling. In enkele gevallen werd "open asfaltbetonu, dat
als tijdelijke toplaag niet voldeed, geanalyseerd; hierbij bleek
steeds een sterk afwijkende samenstelling (in casu te laag biturnengehalte en/of ernstig tekort aan vulstof) de oorzaak te
zijn.

Pogingen om strippingsverschijnselen van normaal open
ste praktijkomstandigheden (op laboasfaltbeton onder nag~boot
ratoriumschaal) te verkrijgen, werden nog niet met succes
bekroond; door het aanleggen van enige proefvakken bestaat
de mogelijkheid om het gedrag op de weg te volgen.
c.

Overige constructies.

Het onderzochte gietasfalt was voor het grootste deel afkomstig van enige brugdekken en betrof het "op de klassieke
wijze" bereide en aangebrachte produkt (resp. in roerketels
en met de hand). Hierbij werd herhaaldelijk een belangrijke
verharding van het bindmiddel door opnieuw opsmelten en
langdurig mengen geconstateerd (door terugwinnen van het
asfaltbitumen en met behulp van de Wilson-indringingsproef),
hetgeen door toevoeging van zachter asfaltbitumen kon worden
gecorrigeerd.
De bitumineuze funderingsmateiialen betroffen enerzijds
grindzandasfalt (grindasf altbeton) en anderzijds me t asfaltemulsie gestabiliseerd baanzand.

De samenstelling van het grindzandasfalt kwam meestal
overeen met de opgegeven samenstelling, welke was aangepast aan de gebruikte materialen. Daar voor dit produkt vaak
het plaatselijk aanwezige mineraal kan worden gebruikt, waar door dus een grote variatie in de mengselsamenstelling voorkomt, is een bepaling van de meest economische samenstelling op grond van een vereis te Marshall -stabiliteit gewenst.
Enige zand- en zandgrindmengsels uit de praktijk werden
aldus onderzocht, waarbij voorlopig de uit de U, S. A. afkomstige en algemeen in gebruik zijnde proef omstandigheden (o. a.
temperatuur 600 C en snelheid 51 mm/min. ) werden aange houden, benevens de in het buitenland voor bitumineuze funderingen (5 cm of meer onder het oppervlak van het wegdek) wel
aangehouden minimum - stabiliteit van 100 kg voor licht en
150 kg voor zwaar verkeer.
Begonnen werd met een uitgebreid onderzoek naar de invloed vande gradering van het mineraal-aggregaat en de aard
en hoeveelheid van de toeslagstoffen (asfaltbitumen en vulstof) op de stabiliteit. Het meest opvallend is hierbij de grote
verbetering van de stabiliteit door toevoeging van rond 50%
grind ( > zeef 2 , 4 mm) aan het mengsel; daarnaast wordt de te
bereiken holle ruimte belangrijk verlaagd, hetgeen een technische verbetering inhoudt.
Het is daarom gewenst om indien mogelijk een natuurlijk
zandgrindmengsel met een hoog steengehalte te gebruiken.

Toevoeging van grind aan een natuurlijk zand kan soms economisch aantrekkelijk zijn,doordat vaak, althans voor het bereiken van voldoende stabiliteit, geen vulstof meer behoeft te
worden toegevoegd en mogelijk tevens het bitumengehal te een
geringe vermindering kan ondergaan.
Tevens werd de druksterkte ("unconfined compressionfl)
van een aantal mengsels van dit type bepaald.
Bij onderzoek van met asfaltbitumenemulsie gestabiliseerd baanzand bleek de gradering van het zand zeer uiteenlopend bij een constant, doch laag biturnenpercentage. De eigenschappen van het as£altbitumen konden worden vastgesteld,
terwi j1 de kwaliteit van verschillende mengsels werd vergeleken met behulp van de Florida-stabiliteitsproef en een trriesen dooipr oef.
Asfaltemulsiebeton werd onderzocht volgens de in " Eisen
1957" opgenomen specificatie voor emulsiebeton A , bereid
met normale (anionische) asfaltbitumenemulsie of emulsiebeton B, bereid met zure (kationische) asfaltbitumenemulsie.
In een geval, waar de resultaten op de weg ongunstig waren,
bleek dat dit te wijten was aan een te laag asfaltbitumengehalte.
Koudasfaltvolgens de "Eisen 1957" was in enkele gevallen
afwijkend samengesteld. Bij ?%n wegvak -washet zand-, vulstof- en asfaltbitumengehalte geregeld te hoog, waardoor de
samenstelling van dicht asfaltbeton werd benadera. Het produkt
werd in het koude jaargetijde aangelegd, als gevolg waarvan
de holle ruimte niet t6 laag werd en het resultaat op de weg
bevredigend was.
Nat bereid koudasfalt en nat gebitumineerd zand werden
enige malen onderzocht volgens de "Eisen 1957". Het blijkt
ook bij nat bereid koudasfalt noodzakelijk om vooral het gehalte aan bindmiddel en de comprimering nauwkeurig in de
hand te houden en te controleren. In verband met de duurzaamheid is het gewenst om het asfaltbitumengehalte zo hoog mogelijk te doen zijn, zonder evenwel de bovengrens, waarbij
een blijvend vet en glad wegdek kan ontstaan, te overschrijden.
De extractiemethode voor dit produkt is door de aanwezigheidvan water in het mengsel vrij bewerkelijk, terwijl een
gescheiden bepaling van het watergehalte en het in methyleenchloride oplosbare produkt als nadeel heeft, dat voor beide
bepalingen een afzonderlijke hoeveelheid materiaal moet wor den gebruikt. Een juiste en snelle methode werd gevonden door
gezamenlijke waterbepaling en extractie met een xyleen-benzeenmengsel in een glazen apparaat.

Een aantal monster s van niet genormaliseerde typen koudasfalt werd onderzocht volgens de fabrieksspecificatie of op
door de opdrachtgever gestelde eisen. Voor een fijnkorrelig
koudasfalt, dat in een laag van ca 20 kg per m2 met de splitstrooier kan worden aangebracht (ter ve rkrijging van een op pervlaktebehandeling) werd een ontwerp-specificatie opgesteld.
Bij het onderzoek van teerslakken en teers teenslag bleken
slechts enkele geringe afwijkingen in de gradering en in het
micronengetal van de teer voor te komen. Het gebruikte steen slag was kiezel, porfier en kalksteen.

B. Bitumineuze constructies in de waterbouw.
In 1357 werden 152 monsters van waterbouwkundige toepassingen ontvangen, welke als volgt verdeeld waren:
h

b

R.W.S.

Provincies

asfaltbeton (bovenlaag)

57

3

grindasfaltbeton (onderlaag)

12

8

gebitumineerd zand

22

-

gietasfalt

50

-

141

11
J

De bitumineuze dijkbekleding werd meestal weer in twee
lagen uitgevoerd. De bovenlaag bestond dan uit asfaltbeton,
terwijl de onderlaag grindasfaltbeton of gebitumineerd zand
(met vulstof) was.
De samenstellingvan het asfaltbeton voor de toplaag ver toonde vrij veel afwijkingen van de voorgeschreven samenstelling.
De mengsels vertoonden enige verschillen bijv. in het
toegepaste asfaltbitumen, waarbij 7 , 5 gew. % asfaltbitumen
60/70 resp. 80/100 en 8% asfaltbitumen 50/60 werd toegepast, terwijl soms een maximum holle ruimte van 5 en 6 vol.
% was voorgeschreven. De bereikte holle ruimte is gemiddeld
6 , 3 vol. % doch vertoont grote verschillen (tussen 2,7 en 10,8
vol. %), terwijl van een verband met de samenstelling niet kan
worden gesproken. In principe blijkt het echter wel mogelijk
om aan bovenstaande verdichtingseis te voldoen.
De onderlaag van grindasfaltbeton bevat naast een iets
lager asfaltbiturnen- en vulstofgehalte grind in plaats van
steenslag. De te bereiken verdichting wijkt slechts weinig af

van de bovenlaag; de grenzen waren hier resp. 3 , l en 11,8
vol. % bij een gemiddelde holle ruimte van 7, O vol. %.
De onderlaag van gebitumineerd zand (met 5% vulstof)
bevat uiteraard een veel hogere holle ruimte, nl. gem. 24,7
vol. % (grenzen 16-35 vol. %) In aanmerking moet hierbi j echter worden genomen, dat de zandgradering tamelijk ongunstig
was. Bij terugwinnen van het asfaltbitumen bleek het indringingsgetalvrij wisselend, doch over het algemeen niet ernstig
te zijn teruggelopen.
Verder werd een aantal monsters gebitumineerd zand
(zonder vulstof) onderzocht, waarbij steeds het asfaltbitumen
werd teruggewonnen. De holle ruimte was hier gem. 26,3 vol. %
(grenzen 23 - 29 vol. %). Het asfaltbitumen 50/60 bleek vaak
ernstig te zijn verhard, nl. tot een indringingsgetal van 23,
waarbij te bedenken is dat het uitgangsprodukt bijna steeds te
hard was (indringingsgetal 45).
Begonnen werd met een onderzoek van ruim 3 jaar geleden aangelegd gebitumineerd zand.
Monsters gietasfalt vertoonden soms een ongewoon hoge
holle ruimte, waarbij een verband met het bitumengehalte duidelijk was. In &n geval, waar de holle ruimte 17 vol. % be droeg, bleek slechts 12% asfaltbitumen aanwezig te zijn.

.

C.

Materialen voor bitumineuze constructies.

a:

Steenslag.

Van de 136 monsters steenslag die ontvangen werden, bestond ca 75%uit kiezelslag.
Ruim 50% van het aarlal monsters was bestemd voor asfaltbeton en ca 30% was split voor oppervlaktebehandelingen.
Kleine afwijkingen in de gradering kwamen voor bi j ongeveer 35% van de monsters; in een enkel geval was het gehalte aan platte stukken te hoog.
De verbrijzeling van de monsters voldeed steeds aan de
eisen, behalve bij enige fracties hoogovenslakken.
Bij vergelijking van de verbrijzelingswaarden van een
groot aantal monsters van verschillende typen steenslag blijkt
de toename van de verbrijzeling bij grovere fracties. Ook de
grofste fracties (11,2 - 23 mm) van Nederlands kiezelslag
(gem. 33%), porfier (gem. 32%) en bazalt (gem. 30% verbrijzeling) blijven beneden de gestelde eis van maximaal 35% verbrijzeling, terwi j1 hoogovenslakken en buitenlands kiezelslag
dan te hoge verbrijzeling geven. Bij fijner steenslag worden
de verschillen tussen Nederlandse kiezelslag, porfier en bazaltgroter; in de genoemde volgorde is de afname van de verbri jzeling sterker.

b.

Zand.

Van de 84 ontvangen monsters waren e r 66 bestemd voor
gebruik in asfaltbeton.
E r werden 10 monsters afgekeurd wegens afwijkende gradering, nl. een te hoog gehalte aan fijne bestanddelen (leem,
klei) of een te hoog (grof) grindgehalte. Soms was het een
plaatselijk aangetroffen zand, dat met voordeel voor asfaltbeton kon worden gebruikt. Naas t een bruikbare samenstelling
van het monster is hiervoor vereist, dat de samenstelling
constant blijft.
In deVEisen1957" i s als centrum van het voorgeschreven
menggebied in de zanddriehoek (ideale gradering) een grover
zandvermeld, d. 30%grove, 40smiddel en 30%fijne fractie.
Dit mengsel kon meestal worden verkregen met 2 delen grof
en 4. deel fijn zand. Enkele malen is ais grof zand brekerzand
gebruikt, waardoor de holle ruimte van het zandmengsel wordt
verhoogd.
Met behulp van de holle ruimte-bepaling volgens Nellensteyn en Loman f T Asf altbitumen en teerTt,blz. 203) werd de
holle ruimte-verdeling van de zanddriehoek bepaald van een
groot aantal zandmengsels van resp. natuurlijk zand en brekerzand. Hoewel de vorm der lijnen van constante holle ruimte
in principe overeenkomt met de grafiekvan Prevost-Hubbard,
li@, de absolute waarde van de zo gevonden holle ruimte voor
rond zand belangrijk lager. Bij bepaalde zandmengsels wer den, afhankelijkvande mengverhouding tussende drie fracties,
cijfers tussen28en 37 vol. % gevonden, terwijl de holle ruimte van het "ideale mengselT132,5 vol. O/o was. Voor breker
zandmengsels waren deze cijfers belangrijk hoger, nl. 35 45 vol. O/o en 39 vol. % voor het ideale mengsel.
Een overeenkomstig verschil tussen rond zand en brekerzand werd gevonden bij de bepaling der holle ruimte van
zeer nauwe zandfracties en evenzo in de holle ruimte van ingestampte prisma's van hiermede bereid gebitumineerd zand
(bereid ten behoeve van een stroefheidsonderzoek)

-

.

c.

Vulstof.

h totaal zijn 232 monsters vulstof onderzocht, waarvan
ongeveer de helft tot de zwakke vulstoffen moest worden gerekend (voornamelijk voor waterbouwkundige toepassing) en
de andere helft aan de eisen voor middelsoort moest voldoen.
Van deze monsters voldeden e r 6 niet aan de watergevoeligheidsproef, terwijl M j 16 vulstoffen de zeefanalyse
niet aan de eisen voldeed.
Voor bepaling van de "sterktew der vulstof werd ook dit

jaar a l s regel de waterproef of de holle ruimte-bepaling uitgevoerd, terwijl bepaling van de treksterkte slechts in twijfelgevallen en bij het onderzoek van nieuwe produkten i s geschied.
Indien de sterkte van een vulstof te gering was, werd
menging met een sterke vulstof soms toegestaan. In enkele gevallen werd aan een dergelijke te zwakke vulstof 15% schelpkalkbloem toegevoegd, waardoor een bitumengehalte bij maximale treksterkte werd bereikt van 23%, hetgeen nog beneden
de voorgeschreven minimumgrens blijft. In de praktijk bleek
de verwerkbaarheid van deze mengsels vaak minder goed te
zijn.
Van een groot aantal vulstoffen werd de holle ruimte naast
de waterproef en het bitumengetal bepaald. Het blijkt dat in een
wijd gebied (tussen waterproef 1 , l en 3, O ml, resp. 40 en 60
vol. % holle ruimte) het volgende lineaire verband bestaat tussen holle ruimte (R) e n waterproef (W); R = 10,7 W + 31. De
grootste afwijking, die werd gevonden tussen de zo berekende
en de gemeten waarde van R bedraagt 2 vol. %, terwijl de grens
tussen zwakke e n middelsoort vulstof W = 1,70 m l overeenkomt met R = 50 vol. %. Het verband tussen holle ruimte en
biturnengetal vertoont daarentegen een wijde spreiding.
De omstandigheid, dat het biturnengetal van (door zeef
0,075) gezeefdevulstof wordt bepaald en de andere bepalingen
met ongezeefde vulstof geschieden, i s eenvoor de hand liggende
verklaring van dit verschijnsel.
Voor zwakke vulstof, die voor waterbouwkundige mengsels moet worden gebruikt, i s het gewenst de grenzen voor de
trekproef op 14 - 20 gew. % asfaltbitumen te stellen. Hierdoor
kan een gemakkelijker verdichting van deze mengsels worden
bevorderd, te rwi j1 meer handelsprodukten (die overigens
bruikbaar moeten zijn) toelaatbaar worden.
d.

Asfaltbitumen.

In 1957 werden 463 monsters asfaltbitumen onderzocht,
hiervanwaren 236 monsters bestemd voor de wegenbouw, 177
voor gebruik i n de waterbouw en 30 voor bijzondere doeleinden.
Van deze monsters was ca 85% Kuweit en 15% Venezolaanse asf altbiturnen, terwij1 de verdeling naar indringings getal a l s volgt was : ca 75% asfaltbitumen 80/100, 17% asfaltbitumen 180/210 en 8% met uiteenlopend indringingsgetal.
De volgende afwijkingen van de eisen zijn geconstateerd
bij het indringingsgetal: 45 maal (praktisch altijd te laag);
10 maal afwijkend;
he t verwekkingspunt :
hetverdampingsverlies en het vlampunt: 1maal t e hoog resp.
te laag.

Voor het bepalen van de viscositeit (in centistokes) van
asfaltbitumen etc. in een wijd temperatuurgebied werd een
gemodificeerde Ostwald-viscosimeter aangeschaft.
Deze viscosimeter was o. a. goed bruikbaar voor het bepalen van de eigenschappen van (door inwerking van olie) ver weekt asfaltbitumen, afkomstig van een bitumineuze constructie, waarvan op de normale wijze geen indringingsgetal kon
worden bepaald.
De in vorige jaren verrichte verouderingsproeven werden
voortgezet.
Verder kan nog worden vermeld een onderzoek van geblazen asfaltbitumen, bes temd voor corrosiebes cherming.
e.

Asfaltbitumenemulsie.

E r werden 81 monsters ontvangen, waarvan ongeveer de
helft kationische (zure) emulsies.
De volgende afwijkingen zijn gestontateerd bi j
de voorgeschreven stabiliteit: 13 maal afwijkend;
het watergehalte:
2 maal te hoog;
de zeefrest:
1 maal te hoog;
het indringingsgetal van het asfaltbitumen: 15 maal afwijkend.
In tegenstelling tot de andere afwijkingen was een afwijkend indringingsgetal van het asfaltbitumen meestal niet van
dien aard, dat de emulsie volledig werd afgekeurd.
De zure emulsies werden onderzocht volgens de in de
"Eisen 1957" opgenomen specificatie, waarbij de bepaling van
de PHen het destillatieresidu als nieuwe proeven werden toegevoegd.
f.

Vloeibiturnen.

Er werden 136 monsters vloeibi tumen ontvangen, waar van 2 monsters vloeibitumen S. R. O.
De volgende afwijkingen kwamen voor bij
de viscositeit S. T. V. :
3 8 maal afwijkend (min.
12 en max. 900 voor
vloeibitumen 150/250 );
de destillatie:
14 maal was de fractie
225 - 3150 C te laag;
het verwekingspunt van het residu: 53 maal te hoog (max.
650);
de verdringingsproef:
12 maal te laag (min.
30 voor gedoopte vloeibitumen 150/25 0).
De genoemde afwijking in de destillatie betreft een sys te-

matische afwijking van een vloeibitumen, waaraan teerolie
is toegevoegd. Daar dit vloeibitumen bruikbaar is te achten,
vormde het geen reden tot afkeuring.
Overigens waren de genoemde afwijkingen, hoewel groot
in aantal, veelal zeer gering, zodat in die gevallen de bruikbaarheid van het produkt niet belangrijk werd benadeeld.
g.

Wegenteer.

Er werden 38 monsters wegenteer ontvangen.
De geconstateerde afwijkingen zijn bij
8 maal te hoog (max. 656
de viscositeit :
voor wegenteer 200/500);
5 maal een zeer geringe
afwijking;
het verwekingspunt van het residu: 3 maal juist te hoog (max.
760 C);
10 maal te laag (min. 72
het micronengetal ongefiltreerd:
mill. /mm3 ) ;
3 maal te laag (min. 60).
de verdringingsproef :
de destillatie:

De afwijkingenzi jn, hoewel vrij groot in aantal, praktisch
steeds zeer gering, zodat het produkt slechts in twee gevallen
niet bruikbaar voor het beoogde doel werd beoordeeld.
In de "Eisen 1957" zijn inmiddels 3 typen wegenteer opgenomen, waarvan de keuze afhankelijk is van het jaargetijde.
Te vermelden is verder nog een onderzoek, waarbij teermonsters van verschillende oorsprong werden verouderd (bij
60° C en 20 atm. zuurstof), waarna de viscositeitstoename en
de gewichtstoename werden bepaald.

h.

Hechtmiddel en doop.

De eisen voor hechtmiddel zijn opgenomen in de "Eisen
1957". E r werden 17 monsters onderzocht, waarvan e r 16
werden gebruikt bij vloeibitumen.
In 4 gevallen bleek het hechtcijfer lager dan 85 te zijn.
Enige nieuwe produkten werden op hun bruikbaarheid als
doop onderzocht.

i.

Asfaltkleefmiddel.

E r werden zes monsters gekeurd op de in de "Eisen 1957"
opgenomen specificatie voor asfaltkleefmiddel. Hiervan bleek
86nmonster een tekort aan vluchtige bestanddelen te bevatten.
Als kleefmiddel werd dit jaar weer veelvuldig gebruik gemaakt van asf altbitumenemulsie type 0.

j.

Diverse materialen.

E s werden 28 monsters van uiteenlopende soort t e r onderzoek ontvangen.
Enige hiervan waren creosootoliën, die in twee gevallen
te veel teerzuren bleken t e bevatten, terwijl van enige mons t e r s gecreosoteerd hout het gehalte aan creosootolie werd
bepaald.
D.

Grensvlakenergie bitumen -water,

In het jaarverslag 1956 werd een methode beschreven om
de grensvlakenergie bitumen-witer te bepalen waarbij werd
gevonden, dat de uitkomsten een middel geven om de bestendigheid tegen water van koudasfaltmengsels te voorspellen.
Bij de wielproef werd gevonden, dat de watergevoeligheid van
asfaltmengsels met een kiezelrijk aggregaat a l s volgt wijzigt
met de grensvlakenergie van het daarin verwerkte bitumen:
g r ensvlakenergie
1. boven 26 ergs/cm2
2. 26 -20 ergs/cm2
3. 20 -10 ergs/cm2
4. onder 10 ergs/cm2

gedrag bi j wielpr oef
altijd onvoldoende en slechter
naarmate de grensvlakenergie
hoger i s.
soms slecht, soms vrij goed.
steeds goed.
soms v r i j goed, soms onvoldoende, maar steeds minder
naarmate de grensvlakenergie
lager is.

Op grond van deze gegevens werd een keuringsmethode
voor vloeibitumen ontworpen, gebaseerd op de waarneming ,
dat de grensvlakenergie tussen 20 en 10 ergs/cm2 moet liggen.
Dezelfde werkwijze ltan gebruikt worden voor de keuring
en de vergelijking van doop. Stoffen, ciie i n staat zijn om de
grensvlakenergie van vloeibitumen te verlagen tot 1 0 2 20
ergs/cm2, zijn voor dit doel bruikbaar en stoffen, die niet in
staat zijn om deze verlaging te geven, beantwoorden niet aan
het gestelde doel.
Een complicatie hierbij is, dat de grensvlakenergie van
verschillende bitumensoorten door eenzelfde hoeveelheid van
een bepaalde doop niet op gelijke wijze verlaagd wordt, zoals
blijkt ui t de volgende tabel.

volgt, dat de doopsoorten 1 en 7 ten opzichte
.. van
.Dimmen
.. Hieruit
r minaer errect nemen aan met. a e anaere .DitmenS

r

1

r

r

q

1.

q

I

soorten. Doop no. 4 geeft met alle bitumensoorten eenzelfde
effect. Het zal dus in vele gevallen gewenst zijn, de activiteit
van de doop te toetsen ten aanzien van het bitumen, waarmede
deze gemengd wordt.
Verder is van belanjg te weten in welke mate de doop achteruitgaat tijdens de verwerking en in de weg. Het eerste probleem werd opgelost door het gedoopte bitumen in een autoclaaf je gedurende 3 uur op 1800 C te verhitten en de grensvlakenergie voor en na verhitten te bepalen. Door de uitkomsten te
vergelijken met een grafiek, die de grootte van de grensvlakenergie als functie vanhet gehalte aan doop aangeeft, kan worden vastgesteld, hoeveel doop nog in actieve vorm over is na
verhitten.

Doop no.
1
2
3

Grensvlakenergie
% restant actieve
doop na verhitten
voor
na
verhitten
verhitten
4 ergshm2
7 ergs/cm2
55
92
5
9%
6
,,

7

9
3
17

18

9

4

20
--

9,

9,

22
4

,,
9,

33
80

9,

31

9,

25

9,

11

9,

72

22

an

1
I
Evenals het ongedoopte bitumen vertonen de nummers 2,
.

9,

134

s9

UV

,,

4, 18 en 19 slechts een geringe achteruitgang; het is nog niet

duidelijk of deze moet worden toegeschreven aan verandering
van het bitumen dan wel aan een geringe verandering in de
doop. De sterke achteruitgang van de noTs3 en 7 is kennelijk
een gevolg van het onwerkzaam worden van een groot deel van
de doop.

Proeven, waarbij de veroudering van de doop in de weg
nagebootst werd, leidden nog niet tot resultaten, omdat hierbij de viscositeit van het bitumen te groot wordt. Dezelfde
noeilijkheid werd ondervonden bij het terugwinnen van bitumen
ui t koudasf alt en uit asf altbitumenemulsies .
De invloed van het kerosinegehalte op de grensvlakenergie
werd vastgesteld door Mexicaans, Venezolaans en Kuweit a s
faltbitumen (80-100) te verdunnen met verschillende hoeveelheden kerosine. De uitkomsten ontliepen elkaar niet veel en
kunnen als volgt worden samengevat:

-

kerosinegehalte:
grensvlakenergie:

10
23

15

27

20
35

25
33

30
%
34 k 2 ergs/cm2

Mengsels met 18-30s kerosine (en 82-70 O/o asfaltbitumen )
hebben dus praktisch gelijke grensvlakenergie, zodat inderdaad
geen grote fout gemaakt wordt als men het bitumen door toevoeging van kerosine op het oog op de juiste vloeibaarheid terugbrengt.
Het terugwinnenvan v l o e i b i b e n zou kunnen geschieden
door dit te mengen met kerosine, af te scheiden en vervolgens
de overmaat kerosine af te destilleren. Een monster ongedoopt bitiamenmet een grensvlakenergie van 32 ergs/cm2 werd
met 30% kerosine verdund; na afdestilleren van de overmaat
kerosine was de grensvlakenergie weer 32 ergs/cm2. Van een
gedoopt bitumen vertoonde bij deze bewerking de grensvlakenergie een verhoging, zodat hierbij vermoedelijk een deel van
de doop vernietigdwerd als gevolg van de verhitting tijdens de
destillatie. Zoals bij de eerder beschreven proeven reeds gebleken is, mag verwacht worden, dat de doop niet volledig ver nietigdzalworden. Derhalve zou deze groef wel de aanwijzing
kunnen geven, dat indien de grensvlakenergie boven 30 ergs/
cm2 ligt, het bitumen niet of nauwelijks gedoopt is en indien
een waarde onder 30 ergs/cm2 wordt gevonden, zekerheid bestaat, dat doop gebruikt is. Het is echter nog niet mogelijk vast
te stellen, hoe de oorspronkelijke grensvlakenergie van het
bitumen is.
E.

Het stabiliseren van zand met asfaltbiturnenemulsie.

a.

Werkwijze.

Teneinde een goede reproduceerbaarheid te krijgen, werd
een methodiek uitgewerkt, waarbi j manier van mengen, verdichten en opstijven nauwkeurig omschreven werden. De metingvan de stabiliteit der gereedgekomen proefstukken kan op
vier methoden geschieden:

Stempelproef
Conusproef
Unconfined Compression test
Modified Florida Bearing value test (MFB)
Alleen de laatste proef gaf steeds goed reproduceerbare
en betrouwbare uitkomsten, zodat deze voor het verdere onderzoek als maatstaf gekozen werd. Verwacht mag worden, dat
de mengsels meer opstijven, naarmate zij ouder worden; daarom moeten vergelijkende proeven steeds dezelfde ouderdom
hebben. Voorlopig werden dus mengsels onderzocht wanneer
deze
uur, 1 dag en een week oud waren. Het gedrag na een
4 uur is van veel belang, omdat de ervaring leert, dat een weg
verkeer kan dragen als de M F B boven 10 kg/cm2 is, zodat
men op een wegdek, dat na een half uur boven deze grens komt,
dadelijk na het leggen verkeer toe kan laten. De andere twee
getallen geven een indruk omtrent de verdere opstijving.
In de volgende paragrafen zal een overzicht gegeven wor den van de factoren, die van invloed zijn op de eigenschappen
van de mengsels.
1.
2.
3.
4.

b.

Gehalte aanvulstof.

Of het mengsel na 4 uur een MFB-stabiliteit van tenminste 10 kg/cm2 zal bereiken, kan vastgesteld worden door het
zand met 1 3/4% vocht te mengen en de Florida-stabiliteit te
bepalen. Als deze boven 1,75 @/cm2 is, zal het materiaal na
stabiliseren met asfaltemulsie een M FB boven 10 kg/cm2 hebben en is het niet nodig de stabiliteit te verhogen. E r wordt
alleen aan het zand 1%
kalk of portlandcement toegevoegd om de
werking van de asfaltemulsie te verbeteren.
Wanneer de stabiliteit van het zand beneden 1,75 kg/cm2
i s , wordt aan het zand zoveel vulstof toegevoegd, tot de Floridastabiliteit van het mengsel met 1 3/4% vocht boven 2 kg/
cm2 ligt. Om na tegaan, wat de invloed van vulstof op de stabiliteit is, werden zand en vulstof in verschillende verhoudingen gemengd. Hierbi j werd gevonden, dat bi j toevoeging
van kleine hoeveelheden vulstof de stijging in stabiliteit ongeveer evenredig is met de toegevoegde hoeveelheid vulstof; bij
toenemende vulstofgehalten wordt de invloed echter geringer
en e r is blijkbaar een kritisch vulstofgehalte waar de stabiliteit een maximum doorloopt. Dit kritieke vulstofgehalte hangt
ogenschijnlijk meer af van de aard van het zand dan van het
type van vulstof.
De verhoging van de stabiliteit door toevoeging van eeni
zekere hoeveelheid vulstof hangt zowel af van de aard van het
zand als vanhet karakter van de vulstof. Op grond hiervan kan
men de vulstoffen in vier groepen verdelen:

1. Kalk.
De meeste actieve vulstoffen voor dit doel bes taan uit min
of meer zuiver calciumhydroxyde en hun activiteit neemt toe
naarmate de vulstofkorrels fijner zijn. In dit opzicht is schelpkalkbloem een zeer gunstige vulstof, maar enige andere kalksoorten geven hetzelfde effect als men daarvan respd,3 , 1,5,
1,6 en 1,75 maal zoveel neemt als e r schelpkalkbloem nodig
is om een bepaalde stabiliteit te bereiken. Hoewel de prijs van
deze kalksoorten lager is dan die van schelpkalkbloem, wordt
ditprijsverschil voor een groot deel gecompenseerd, doordat
e r van deze kalksoorten meer nodig is. De mengsels hiermede worden echter nog duurder, omdat de benodigde hoeveelheid asfaltemulsie sterk toeneemt bij toenemend vulstofgehalte. Ten aanzien van het gedrag bi j menging en verdere verwer king onderscheiden de mengsels met kalk zich gunstig ten opzichte van mengsels met andere vulstoffen. Daar schelpkalkbloem zichvan de andere soorten onderscheidt door een beter e verwerkbaarheid, werd voor deze proeven steeds schelpkalkbloem als vulstof gebruikt, tenzij e r een belangrijke reden
was om hiervan af te wijken.

Cement en superkalk.
Van deze vulstoffen is ruim dubbel zoveel nodig als van
schelpkalkbloem. Het maakt weinig verschil of men portlandcement, hoogovencement, superkalk of slakkenkalk gebruikt.
De verwerkbaarheid van deze mengsels is meestal goed, maar
belangrijk minder dan van kalk.
2.

3.

Vulstof.
De in de asfalttechniek gebruikelijke vulstoffen zijn voor
stabilisatie met asfaltemulsie minder goed dan kalk of cement.
De benodigde hoeveeiheidl is 2 - 29 maal zo groot als van
schelpkalkbloem; meestal zijn de mengsels nog wel verwerkbaar, maar minder goed d& die met cement Öf k a k .
Vliegas, leem, fijn zand (door zeef 0,075).
Al deze stoffen verhogen de stabiliteit maar weinig, zodat
het soms niet mogelijk is de gewenste stabiliteit te bereiken
en in andere gevallen moet e r van deze stoffen zeer veel wosden toegevoegd.
Er werd steeds een zeer goede overeenstemming gevonden tussen de resultaten van de voorproef zonder bitumen en
de proeven waarbij met asfaltemulsie gemengd werd, zodat op
den duur volstaan kon worden met deze eenvoudige voorproef
voor keuze van de te gebruiken vulstof en voor de bepaling van
de juiste hoeveelheid daarvan.
4.

C.

Vochtgehalte.

Bij de Florida-methode wordt een vochtgehalte voorgeschreven, maar het zal in de praktijk niet altijd mogelijk zijn,
de mengsels het juiste vochtgehalte te geven, omdat men dikwijls van zand moet uitgaan met wisselend vochtgehalte. E r
werden mengsels gemaakt van overigens gelijke samenstelling, waaraan echter resp. 0,6, 1,0, 1 , 4 en 2, O maal devoorgeschreven hoeveelheid vocht werd toegevoegd. De eerste drie
mengsels vertonen een iets betere verwerkbaarheid en een
geringe vermindering in stabiliteit bij toenemend vochtgehalte,
Het mengsel met de dubbele hoeveelheid vocht heeft een slechte
verwerkbaarheid en een belangrijk lagere stabiliteit. Hieruit
volgt, dat variaties van 40% in het vochtgehalte in beide richtingen nog niet schadelijk zijn, maar dat grotere afwijkingen al
spoedig gevaarlijk worden.
d.

Biturnengehalte.

De toe te voegen hoeveelheid asfaltemulsie wordt in Florida berekend volgens de formule van MC.Kesson:
p = 43
- (0,05A + 0,l B
X

+ 0,5 C ) .

P = hoeveelheid asfaltemulsie op 100 gew. delen zand + vulstof;
A,B en C zijn resp. de zandfracties op zeef 2 , 4 mm, tussen
2 , 4 mm en 0,075 mm en door 0,075 mm;
x = percentage bitumen in de emulsie.
De benodigde hoeveelheid water is P.
Tegen deze formule van M C Kesson worden veel bezwaren
gemaakt.
1. Het lijkt onlogisch alle materialen, fijner dan 0,075 mm,
als gelijkwaardig t e beschouwen, onverschillig of zij uit fijn
zand, vulstof, sloef, leem, klei of humus bestaan.
2. Ook lijkt het vreemd, dat zandkorrels van 0,070 mm vijf
maal zoveel bitumen nodig hebben als zandkorrels van O, 080
mm. Toch zijn volgens deze methode uit demeestuiteenlopende zandsoorten mengsels bereid, welke in eigenschappen
niet veel verschillen. Al deze mengsels maken een goede indruk, maar het bitumengehalte lijkt hoger dan nodig is. E r
werdendan ook mengsels bereid met een lager bitumengehalte,
welke ogenschijnlijk eveneens een goede structuur hebben.
De stabiliteit der mengsels met ongeveer 75% van het berekende bitumengehalte is gelijk aan of iets hoger dan die met
100%en bi j mengsels met nog lager bitumengehalte stijgt de
stabiliteit bij afnemend bitumengehalte, mits dit niet minder
wordt dan 40 - 50% van de berekende waarde. Ook de gebrui-

kelijke verouderingsproeven gaven weinig verschil te zien. Bij
vries- endooiproeven neemt het verlies bij vermindering van
het bitumengehalte aanvankelijk weinig toe, maar e r volgt een
sterke stijging zodra dit beneden een zekere grens komt(meesta l 60 - 75% van de berekende waarde).
Bij deze proeven kwam aan het licht, dat de bitumenarme
mengsels brosser werden bij afnemend bitumengehalte. Dit
kon experimenteel bevestigd worden door een deel van de mengsels tot prisma's te vormen, waarvan de buigtreksterkte bi j
200 C bepaaldwerd; de uitkamstenvan deze proeven zijn praktisch recht evenredig met het bitunengehalte en praktisch onafhankelijkvan de aard van het gebruikte zand en de aard en de
hoeveelheid van de toegevoegde vulstof.
Biturnenhoeveelheid
berekend volgens MC Kesson

e.

B~ifztreksteï~e
4 - 5 kg/cm2

'75%van de berekende

2 i - 3 i kg/cm2

50% van de berekende

li- 24 kg/cm2

Aard van de asfaltbiturnenemulsie.

De invloed van de aard van de emulsie werd nagegaan door
een aantal mengsels te bereiden, die in alle opzichten overeenkwamen, maar alleen verschilden in de aard van de gebruikte
asfaltemulsie. Alle mengsels hadden na uur ongeveer dezelfde M FB-stabiliteit., namelijk tussen 10 en 13 kg/cm2.
Na opstijven werden de volgende waarden gevonden:
M FB-stabiliteit van mengsels met ver schillende hoe -

veelheden van enige soorten asfaltbitumenemulsies.

Soort emulsie
1. zeer stabiele
2.zeerstabiele
3. zeer stabiele
4. stabiele
5. half stabiele
6. zure
Gemiddeld
*

na een dag
na een week
Merk 1 , O 10,751 0,511,O 10,761 0 , s
'maal de berekende hoev. bit.
I
I1
111
I1

19 24
15 19
- 14
18 21
15 17
13 19

22 35 >45 >45 kg/cm2
21 30
39 43
,,
36 > 4 8
16 ,,
37 45
24 38
,,
40 43
21 33
,,
28 37
l 8 21
,,

16

20 31

19

38

44

,,

Alle mengsels vertonen een zekere opstijving, waarbij
no. 1iets hoger en no. 6 iets lager dan het gemiddelde zijn. De
verhouding tussen de stabiliteit na 7 dagen en na 1 dag varieert tussen 2 , 8 (nr 3) en 1 , 7 (nr 6) en voor de andere mons t e r s i s deze ongeveer 2 , O . Blijkbaar is deze verhouding praktisch onafhankelijk van het biturnengehalte. De sterke sti jging
van de stabiliteit van emulsie no. 3 is enigszins verontrustend,
omdat het gevaar bestaat dat dergelijke materialen op den duur
bros worden of andere ongewenste eigenschappen gaan vertonen. Langzamer opstijvende emulsies als de no's 2, 4 en 6
zullen dit euvel niet vertonen.
In de regel zal het gebruik van een stabiele emulsie a l s
no. 4 de voorkeur verdienen, omdat deze zich meestal het best
laat verwerken. Halfstabiele emulsies breken sneller, waar door het mengsel dus vlug ongevoelig voor water wordt, maar
daar staat tegenover, dat reeds tijdens de menging een zeker e uitvlokking kan optreden, waarbi j biturnenrijke kluitjes ontstaan, waarna het bitumen moeilijk meer gelijkmatig door het
mengsel verdeeld kan worden. Vooral met onzuivere zandsoorten, die vrij veel sloef of humus bevatten, kan dit verschijnsel in sterker mate optreden en in enkele gevallen was
zelfs het gebruik van extra-stabiele emulsie nodig.
Het is duidelijk, dat de kwaliteit van het mengsel in hoge
mate afhangt van de wijze, waarop de mengingwordt uitgevoerd.
In een roerende menger, zoals voor onze proeven gebruikt
werd, vormen dergelijke kluitjes zich gemakkelijk en zij worden moeilijk weer fijngemaakt. Bij gebruik van een knedende
en wrijvende menger is de kans op vorming van deze kluitjes
klein en als zij ontstaan, worden zij weer fijngewreven.
f.

Aardvan het zand.

Uit het voorgaande bleek reeds, dat de aard van het gebruikte zand een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van
het mengsel. Vergelijkende proeven werden gedaan met vier
zandsoorten:
1. duinzand, een zuiver, matig fijn zand met v r i j hoekige
korrels en een eenzijdige korrelverdeling;
2. scheldezand, een zuiver, fijn zand met afgeronde korrels;
korrelverdeling minder eenzijdig dan duinzand;
3. oer zand, een onzuiver fijn zand, verontreinigd met leem en
oer; gradering vrij goed; .
4. woudzand, een donkergekleurd onzuiver zand, verontrei nigd met leem en humus.
Van deze zandsoorten werd een zeefanalyse uitgevoerd,
waarna de Florida-stabiliteit (13/4% vocht) bepaald werd e n
eventueel vulstof werd toegevoegd tot de Florida -stabiliteit

boven 2, O kg/cm2 kwam. Ookwerd het bitumengehalte volgens
MC Kesson berekend; gevonden werd:
Soort

b

Toe te voegen
door
Fijnzeef heids - Florida schelp- asfaltemulsie
kalk0,075 modulus
bloem

l. duinzand
0,2%
2. scheldezand3,0%
3.oerzand
6,5%
4. woudzand
8,0%

1,07
0,50
0,69
1,35

0, 8kg/cm2
0 , 7 ,,
4,6 ,,
7,4 ,,

2,5%
%o%
l,O%
l,O%

8,3%
8,5%
9,796
lO,l%

Vanduinzandwerd niet het mengsel met optimale samenstelling gemaakt, maar in plaats daarvan mengsels met 2 en
4% schelpkalkbloem; van de andere zandsoorten werden mengsels met de voorgeschreven hoeveelheid vulstof gemaakt; van
alle mengsels werd verder AAn proefstuk gemaakt met de voor geschreven hoeveelheid bitumen en Aén met 75% daarvan.
De resultaten zijn:
i

MFB-stabiliteit van mengsels en diverse zandsoorten.
na i uur na l dag na 1week
Zandsoort
1,0)0.75 1,010,75 1 , O )0,75
~

C

maal de
duinzand+2%vulstof 6
7
duinzand+4%vulstof10 9
scheldezand
11 13
oerzand
19 27
woudzand
33 41

berekende hoev. bet,
19kg/cm2
20
11 10
29
13
13
25
,,
40
19 30
13
,,
22
42 ,,
28
39
39
42
45 >46
,,

t

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat stabiliteit toeneemt
met het gehalte aan fijne bestanddelen. Het woudzand geeft
zelfs met 1%schelpkalkbloem reeds zeer hoge waarden en in
de praktijk zal een minder aktieve vulstof gebruikt moeten wor den. De stabiliteit neemt echter nadien niet sterk meer toe.
Duinzand heeft met te weinig vulstof ook een onvoldoende stabiliteit en met geringe overmaat vulstof is deze nog maar nauwelijks voldoende. Scheldezand en oerzand zijn voor dit doel
zeer gunstige zandsoorten.
g.

Verdichting.

Bij de M FB-proef wordt voorgeschreven, dat het verdichten door persen geschiedt onder een druk van 11 kg/cm2, nadat met de hand een voorverdichting gegeven is. Teneinde de
invloed van de verdichting na te gaan, werden enige proefstukken bi j lagere druk geperst, waarbi j o. a. gevonden werd:

druk bij persen

O

5

11

kg/cm2

serie 1 MFB
3,2
3,7
5,6
S9
serie 2 M F B
5,o
9,5
14,l
9
Voor beide series geeft onvoldoende verdichting dus een sterke
vermindering in stabiliteit.
9

F.

Stabilisatie van zand met hoog vochtgehalte.

Wanneer men een korrelig materiaal b. v. uit een grij per in stromend water stort, zullen de korrels niet bij elkaar blijven, met als gevolg, dat de punten, waar zij de bodem
bereiken, een grote spreiding vertonen. Deze spreiding neemt
af bij toenemende korrelgrootte en men zou dus op de bodem
vandiep stromend water met zand kunnen bouwen, als het zou
gelukken de zandkorrels zodanig aan elkaar t e kitten, dat de
inhoud van een grijper (k ton of meer) als é6n kluit naar beneden valt, Indien de prijs per m3 belangrijk lager zou zijn
dan die van steenbrokken of keileem, zou dit b. v. voor de
Deltadienst een belangrijke besparing kunnen geven.
Voor dit doel werd dus nagegaan in hoeverre zand met
vochtgehaltenvan 10 - 20% gestabiliseerd zou kunnen worden
en in verband met de prijs werd in de eerste plaats gezocht
naar de mogelijkheid van stabilisatie met bitumen. Bij ver gelijkende proeven met enige zandsoorten uit de Oosterschelde
bleek het inderdaad mogelijk te zijn een dergelijke stabilisatie
te bereiken door het zand te mengen met 24 - 3% S . R . O . en
1 - 2% schelpkalkbloem. Deze mengsels zijn zeer kleverig en
zij hebben aanvankelijk een grote holle ruimte, maar onder
geringe druk wordt ook onder water de overmaat vocht weggedrukt en de massa consolideert zich tot een materiaal, dat
een zekere weerstand tegen deformatie bezit.
Deze proeven, in het laboratorium uitgevoerd, vormden
aanleiding tot een praktijkproef in de Pluimpot, waarbij het
volgende bleek:
1. het materiaal valt als Ren kluit uit de grijper;
2. bij het storten in een zwakke stroom tijdens hoog water, gaat
e r zeer weinig ver lor en;
3. tijdens de daaropvolgende eb treden e r sterke stromen op
en daarbi j wordt enig materiaal meegesleurd; dit is echterg
spoedig afgelopen en het restant is redelijk bestand tegen
de sqhurende werking van snel stromend water.
Uit het voorafgaande blijkt, dat het materiaal onder water
onder geringe druk vrij snel een goede vastheid krijgt. Men
moet e r echter mee rekenen, dat deze consolidatie alleen op treedt onder een zekere druk. De onderliggende lagen worden
verdicht door de stoot van het daarop vallende materiaal en

door de druk van de daarop liggende lagen. In de praktijk zal
e r dus op gerekend moeten worden dat de bovenste 5 10 cm
kan wegspoelen, tenzij het lukt deze onder water te verdichten,
b. v. door stampen of walsen dan wel door e r een bekleding
van steen op aan te brengen.
Hierna kwam een tweede punt naar voren, nl. of het mogelijk is een mengsel te vinden, dat aanvankelijk niet samenklontert, dus verspoten kan worden, maar dat na bezinken tot
een samenhangende laag verhardt, welke in eigenschappen
overeenkomt met het materiaal, dat in de Pluimpot gebruikt
werd. Reeds bij het vorige onderzoek was gebleken, dat de
S. R. O. -mengsels alieen een goede samenhang hebben als het
vochtgehalte niet ver boven 20% komt. Bij verdere proeven
werd gevonden, dat deze samenhang volkomen verlor en gaat,
als men zand met meer dan 30% vocht met S. R. O. en kalk
mengt. Tevens bleek, dat e r alieen een goede omhulling van
het zand plaats vindt, als e r een zeer krachtige roering wordt
toegepast; het S. R. O. is namelijk lichter dan water en gaat
daarop drijven als men het daartoe de kans geeft. De mogelijkheid bestaat echter, de samenstelling van de S. R. O. zodanig te veranderen, dat het soortelijk gewicht hoger wordt,
zonder dat dit van veel invloed is op de overige eigenschappen,
Bij onze proeven werd aan 100 kg zand, 3 of 4 kg S . R . O .
en 2% kalk toegevoegd. Aan zeer waterrijke mengsels moet
men meer kalk toevoegen, omdat dit in water oplost (rond 2
gram per liter water). Het aldus verkregen materiaal zet zich
nabezinkenaf als een sponsachtige massa met 40 - 50% vocht
en bestaat nog steeds uit losse korrels. Onder geringe druk
(boven 5 gram/cm2) treedt ook onder water de overmaat vocht
naar buiten en het materiaal stijft geleidelijk op. Het zal duidelijk zijn, dat deze ops ti jving sneller gaat naarmate de over druk groter is en een dikke laag van dit materiaal zal het onderste deel reeds spoedig consolidereo onder de druk van het
daarop liggende. Ook in dit geval mag men verwachten, dat de
bovenste laag van 10 - 15 cm dikte los zal blijven, tenzij men
deze op een of andere manier kunstmatig verdicht.
G.

Slem.

De belangstelling voor slem als voegvulling voor klinker bestratingen neemt sterk toe en in vele gevallen bleek incìerdaad deze werkwijze succes te hebben. Een aantal vergelijkende praktijkproeven leidde tot de volgende conclusies:
1. De bestrating met slemvoegvulling is min of meer waterdicht, zodat het zandbed weinig kans krijgt rul te worden
door sterke uitdroging of t e verweken door overmaat aan
vocht.

2. De voegen blijven goed gevuld, waardoor de bestrating on-

der het verkeer een goede samenhang behoudt. Zowel de
kans op kruipen als op beschadiging der klinkers wordt daar door verminderd.
3. De geluiddemping wordt verbeterd bij gebruik van slem.
4. Weinig succes geef t he t gebruik van slem op bes tratingen als
Tegen opdooi
het zandbed te dun of te weinig stabiel is.
geeft een slemvoegvulling wel enige, maar niet altijd af
doende bescherming.
5. Zowel op het werk gemaakte als fabriekmatig bereide slemsoorten zijn voor dit doel bruikbaar.

-

De stabilisatie van steenlagen met slem blijkt zowel voor
wegfunderingen als voor waterbouwkundige toepassingen van
belang te zijn. Bij vorige proeven werd vastgesteld dat, door
steenslag met slem te penetreren een mengsel verkregen wordt
van aantrekkelijke mechanische eigenschappen. Deze proeven
werden in 1957 voortgezet. Het bleek dat losgestort grind
(20 - 50 mm) gemakkelijk tot een diepte van 33 cm gepenetreerdwordt tot een goed samenhangende massa met vrij veel
holle ruimte (proef 2). Als het grind van te voren verdicht is
dringt de slem er slecht in en e r blijven niet omhulde grinunesten over (proef 3). Als men verdicht door kloppen (proef
1) trillen (proef 4) of stampen (proef 5) wordt een vrij dichte
laag verkregen welke ogenschijnlijk goed gevuld is en welke
een goede
samenhang
- vertoont:
C

2
proef nr.
kg droge stof per liter 2,02
k g s l e m p e r k g g r i n d 0,50
bi tumengehalte

3

1

4

5

1,88

2,08

2,io

2,16

0,24

0,56

0,42

0,43

3,3%

2,?%

2,7%

3,0% l , ? %

Uit deze tabel blijkt duidelijk het voordeel van de werkwijze als gevolgd bi j de proeven 4 en 5, dus grind los storten, ingieten met een hoeveelheid slem van ongeveer 0,42 maal
de toegepaste hoeveelheid grind en vervolgens verdichten door
wals en, stampen of trillen. Er wordt een goedkoop bitumineus
mengselverkregen met een bitumengehalte van slechts 2, T%,,
dat echter gunstige mechanische eigenschappen heeft.
In verband met een vraag van de Deltadienst werd geprobeerd of het ook mogelijk is ongezeefde mijnsteen op deze
wijze te penetreren. Doordat het materiaal vrij veel stof bevat, is het niet mogelijk de slem e r ver in te krijgen. D o ~ r
een laag slem op de mijnsteen te gieten en vervolgens te stampen (als proef 5 met grind), werd een gestabiliseerde laag ver-

kregen, welke overal minstens 10 cm en op enkele plaatsen
12-15 cm dik was. Deze laag bevat 7 kg mijnsteen en 1,9 kg
slem, dus 0,38 kg slem per kg mi jnsteen; 2,10 kg droge stof /
liter en bitumengehalte 2,50/0. Als min of meer waterdichte
en golfbes tendige afdekking van lage prij s , kan deze constructie
waarde hebben bi j waterbouwkundige toepassing en eveneens
als fundering voor wegen,
Het is mogelijk mijnsteen te stabiliseren met slem (zie
vorige jaarverslagen). Bij een bespreking bleek, dat elders
proevenvoor hetzelfde doel waren genomen met mengsels van
leem en S. R. O. Teneinde de waarde van beide methoden te
vergelijken werden vier series proefstukjes gemaakt:
1. mijnsteen, zand en slem bestaande uit leem en bitumen
280 - 320.
2. mijnsteen, zand en S. R. 0. met leem en kalk.
3. mijnsteen, zand en gewone slem bestaande uit zand, vulstof
en bitumen 280 - 320.
4. mijnsteen, zand en slem bestaande uit vulstof en S. R. O.
Zowel de buigtreksterkte als de bestendigheid bij vriesen dooiproeven van de mengsels met leem zijn matig tot slecht;
serie 3 geeft gunstige resultaten; van serie 4 is de bestendigheid goed, maar de sterkte matig.
Op het proefterrein van het laboratorium werden vakjes
gemaakt teneinde het gedrag in de praktijk vast te stellen.
Bij de menging bleek, dat alle mengsels, die schelpkalkbloem
en S. R. O. als zodanig of als slem bevatten, mislukten, omdat
het bitumen niet aan de mijnsteen hechtte. Bij gebruik van
portlandcement met S. R. 0. werd wel een goed mengsel verkregen. De mengsels met leem hadden eveneens een minder
goede hoedanigheid. Nadat de proefvakken gedurende negen
maanden aan de atmosfeer en verkeer waren blootgesteld,
werden de laboratoriumresultaten bevestigd, nl. dat alle meng
sels met gewone slem zich goed gedragen, evenals het mengsel
van mijnsteen, zand, S. R. O. en portlandcement; alle mengsels, welke leem of schelpkalkbloem met S. R. O. als zodanig
of als slem bevatten, vertonen bepaalde gebreken, zoals afbrokkelen, loslaten van stukjes steen, enz. Mengsels, die
te nat gemaakt zijn, gedragen zich eveneens minder goed.
De conclusie is derhalve, dat mijnsteen goed met slem
gestabiliseerd kan worden, hetzij door menging, hetzij door
penetratie; in het laatste geval tot een laagdikte van hoogstens
10 cm.

-

CEMENT EN BETON
A.

Cement.

a.

De cementkeuring.

h onderstaande tabel is aangegeven het aantal monsters
cement van verschillende soort en klasse, dat in 1957 werd
onderzocht.
I

a

Hoogovencement A

l

Portlandcement A

B
C

, Totaal

1
1
i
1
1

Aantal

%

36

34

12
9
1
107

14
I

P

j

1O0

3

8

Drie monsters moesten worden afgekeurd.
b.

Keuringsmethode.

h februari 1956 verscheen het voorlopig normaalblad V
3072 voor mechanische keuringsproeven voor cement me t be hulp van een plastische mortel.
De methode volgens dit normaalblad wijkt af van de door
het Rijkswegenbouwlaboratorium reeds jarenlang gebruikte
plastische mortelmethode voor wat betreft de. samenstelling
van de mortel. Het normaalzand volgens de R. W. L. -methode
is namelijk samengesteld uit de drie fracties: 5,6 - 2,8 mm,
2 , 8 - f , 4 m en 0,30 - 0,875 mm en volgens V 3072 uit de
drie fracties :
2,O - 1,2 mm, 1 , 2 - 0,50mmen 0,50 - 0,075 mm. VOO~&S
is
de watercementfactor O,@, resp. 0,50.
De R. W. L. -methode heeft het belangrijke voordeel, dat
de samenstelling van de mortel meer overeenkomst vertoont
met die van beton door de aanwezigheidvan de zeer grove zan&
fractie 5,6 - 2 , 8 mm.
Een vergelijkend onderzoek tussen beide methoden beeft
tot nu toe alleen quantitatieve en geen belangrijke qualitatieve
verschillen in de beproevingsresultaten aangetoond. Het onderzoek zal worden voortgezet tot een voldoend aantal resultatenis verkregen om een verantwoorde correlatie aan te geven.
Voor alle volgens de R. W. L. -methode gekeurde cementmonsters wordt naast de buigtrek- en druksterkten, ook de dynamische elastici teitsmodulus van de mor telprisma' s be -

paald,met het doel een verband tussen deze sterkten en de
E te vinden,
c.

Invloed van calciumchloride op de mortelsterkten.

-

Mede in verband met het onderzoek naar de storende wer
king van humus op de cementverharding, werd nagegaan welke versnelling van de verharding optreedt in cementmortels ,
waaraan verschillende gehalten aan CaC12 (0,; 0,5; 1 , O ; 1,$2, O
en 2,596 van het cementgewicht) waren toegevoegd.
De beproeving geschiedde na 24 uur.
De elasticiteitsmodulus veranderde praktisch niet onder invloed van het CaC12.
De hoogste buigtreksterkte werd gevonden bi j de proefstukken met 1,5% CaC12 ( 15% hoger dan normaal ). Hogere
gehalten doen de buigtreksterkte weer afnemen.
De druksterkte neemt echter bij toenemend CaC12- gehalte
steeds toe: van 5 40%.

-

d.

Chemische analyse van aluminium-cementen.

De chemische analyses van aluminium-cementen bleken
steeds uitkomsten te geven, die totaal hoger dan 100%waren
(l01 105%).
Nagegaan is, wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Uit het onderzoek bleek, dat de storing wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van geringe hoeveelheden FeO, dat
bij 12000 C (de gloeitemperatuur van Alzo3) over gaat in Fe304.
Geconcludeerd werd:
1. dat bij chemische analyse van een aluminium-cement steeds
moet worden nagegaan of Fe0 aanwezig is;
2. dat het residuvan Fe203 + A1203 niet moet worden gegloeid,
maar weer opgelost in HC1; voor de scheiding van Fe en Al
blijkt de methode met cupferron de meest nauwkeurige.

-

B. Beton
a. Tegels en cylinders.
Van 108betontegels werden de volgende eigenschappen bepaald: druksterkte, breeksterkte en afmeting, en in enkele
gevallen wri jvingscot?fficiënt en reflectie. Daarvan voldeden 12
tegels niet aan de eisen voor de sterkten.
In totaal werden 55 betoncylinders geboord uit rijkswegen.
Van 8 cylinders werdhet cementgehate bepaald door chemische
analyse.
Een viertal betoncylinders, geboord uit een proefvakin
rijksweg 4A, waarin 30%van het cement was vervangen door
vliegas, bleek van gelijke kwaliteit als de normalecylinders
van beton zonder vliegas.
39

.

Het onderzoek van een aantal cylinders, geboord uit een
proefvak in rijksweg 12, waar twee betonafwerkmachines van
ver schillend fabrikaat waren toegepast, gaf geen aanleiding het
ene type machines beter te kwalificeren dan het andere.
b.

Stukken wegenbeton.

Van een betonplaat van rijksweg 4A, die moest worden uitgebroken, werden stukken ontvangen, waaruit werden gezaagd:
3 balken (60 x 20 cm) en 10 kuben (20 cm ribbe).
Het beton was 13 maanden oud.
De volgende gemiddelde beproevingsresultaten werden verkregen:
Elastici tei tsmodulus : 425 000 kg/cm2
Druks terkte:
450 ,,
Buigtreks terkte :
52,5 ,,
30
Splij t s terkte :
2,31 kg71
Volume-gewicht :
Het beton is dus van uitstekende kwaliteit.
c.

Wegenbeton met vliegas.

Tijdens de aanleg van proefvakken van beton, waarin 30%
van het cement was vervangen door vliegas, werd een groot
aantal balken gemaakt (60 x 15 x 15 cm3 en 40 x 10 x 10 cm3)
van beton van onder - en bovenlaag, met en zonder vliegas,
teneinde de eigenschappen van de verschillende betonsoorten
met elkaar te b e n vergelijken en de invloed van de vliegas te
kunnen beoordelen.
Het onderzoek van deze proefstukken is uitgevoerd voor
wat betreft de verhardingsperioden van 1, 3, 6 en 12 maanden.
De beproevingen na 24 maanden verharding moeten nog plaats
vinden.
Voorlopig kunnen de volgende conclusies worden getrokken
1.De buigtreksterkte van beton met vliegas (30%vliegas, 70 O/o
cement) i s 10 - 15%lager dan van normaal beton.
2. De druksterkte van vliegasbeton is 20 - 30% lager dan van
normaal beton.
3. De elasticiteitsmodulus van vliegasbeton i s 5 - 10%lager
dan van normaal beton.
4. De sterktenvan de proefstukken, die onder water verharden,
zijn 5 - 10% hoger dan van de proefstukken, die in de buitenlucht verharden.
Uit de beproevingen is in het algemeen wel gebleken, dat
de proefstukken, die "in situ", dus niet onder constante laboratoriumomstandigheden, zijn gemaakt en bewaaxd, onvoldoende betrouwbare en onderling vergelijkbare resultaten geven.

d.

Beton met vliegas en mijnsteen in zeewater.

Ditonderzoek, waarvan de opzet reeds in het jaarverslag
1956 is vermeld, heeft ten doel na te gaan of en in hoeverre
aantasting door zeewater plaats vindt van beton:
1. met of zonder vliegas ;
2. met portlandcement of hoogovencement;
3. met grind of mijnsteen als toeslagmateriaal.
Nadat de proefstukken gedurende resp. 3, 6, 1 2 en 24
maanden zijn bewaard in de Scheveningse haven tussen de eb envloedlijnworden bepaald: de gewichtsverandering, de buigtrek- en druksterkte, de elasticiteitsmodulus en de dichtheid.
De resultaten van de beproevingen na 3, 6 en 12 maanden
gevenonderling zo weinig verschil te zien, dat van een duidelijk onderscheid in aantasting van de verschillende soorten
betondoor het zeewater niet kan worden gesproken. In elk geval is de mate van aantasting tot nu toe zeer gering.
e.

Verlaging van de elasticiteitsmodulus van beton.

Er werden enige oriënterende proeven verricht met het
doel door toevoeging van bepaalde stoffen (asfalt, rubber, lijm ,
hars e. d. ) te komen tot een verlaging van de elasticiteitsmodulus van beton met behoud van de sterkten, althans de buigtreksterkte.
In een betonmengsel, ongeveer overeenkomend met nor maal wegenbeton, werd eerst het effect van toevoeging van
verschillende soorten asfaltbiturnen nagegaan. Uit de beproevingsresuitaten werd geconcludeerd, dat de sterkten en de
elasticiteitsmodulus van het beton des te sterker worden ver laagd, naarmate het biturnengehalte hoger is, voorts dat de
verlaging van de buigtreksterkte ongeveer gelijk is aan die van
de elasticiteitsmodulus en tenslotte dat de verlaging van de
druksterkte twee tot vier maal zo groot i s als van de buigtreksterkte en de elas ticiteitsmodulus
Het onderzoek over de invloed van de andere stoffen wordt
voortgezet.

.

f.

.Splijtsterkte van beton.

Een onderzoek is gaande betreffende de uitvoering van
de zgn. Braziliaanse trekproef, waarbij een cylinder of een
kubus wordt gespleten door het proefstuk te belasten via smalle strookjes triplex (lzmmbreed, 3 mm dik), waardoor splijting optreedt. Deze zgn. splijtsterkte is nagenoeg gelijk aan
de zuivere treksterkte.
Het ligt in de bedoeling deze proef op den duur in de plaats

te stellen van de bepaling van de druksterkte van uit de weg
geboorde betoncylinders, omdat de treksterkte van meer belang is dan de druksterkte.
E r wordt voorts gezocht naar een correlatie tussen deze
splijts terkte en de buigtreks terkte van beton.
g.

Plas tic folie als middel voor "curing"

.

Onderzocht werden enkele monsters polyaethyleen-folie
met het oog op de waterdichtheid.
De sterkten van mortelproefs tukken, OP normale wijze
bewaard, werden vergeleken met die van andere, die na 1 dag
in vochtige lucht onder de plastic folie werden bewaard.
De druksterkten zijn praktisch gelijk. De buigtreksterkten
van de onder plastic bewaarde proefstukken zijn:
na 1 + 2 dagen 5 - 10%hoger dan,
na 1 + 6 dagen gelijk aan, en
na 1 + 27 dagen 1 0 - 25% lager dan die der onder
water bewaarde pr oefstukken.
Hieruit blijkt weer de gunstige invloed van het tijdens de
verharding opnemen van water door de mortel, hetgeen bij
afdekking met de folie natuurlijk niet mogelijk is.

C. Zandengrind.
a.

Keuring van monsters.
Onderzocht werden:
41 monsters betonzand;
44 rhons ters betongrind;
213 monsters ophoogzand;
29 monsters zand voor cementstabilisatie;
16 monsters zand voor schraal beton;

11 monsters grind voor schraal. beton;
13 monsters zanci-grindmengsel voor cementstabilisatie.
Van 36 monsters ophoogzand werd de Proctordichtheid
bepaald als basis voor de contrôle van de verdichting van zandbedden.

b.

Verband tussen de dichtheidvan zand, verdicht volgens
de Proctormethode en met de hamermachine van Böhme.

Voor de vervaar diging van proefstukken van met cement
gestabiliseerd zand is meestal de Proctordichtheid de basis
voor correlatie tussen laboratorium en praktijk.
Het gebruik van de Proctormethode is echter vanwege zijn
bewerkelijkbeid bezwaarlijk. Daarom is een onderzoek uitge-

voerd over het verband tussen de dichtheid van zand, verdicht
volgens deze methode en die van zand, verdicht met de hamermachine van Böhme, wambij gebruik wordt gemaakt van kubi
van7x7x7cm3.
Uit devoorlopige resultaten blijkt dat de Proctordichtheid
volgens de normale proef wordt bereikt met 25-50, de dichtheid volgens de verzwaarde proef met 50-100 slagen van de
hamermachine.
Met 150 slagen worden dichthedenbereikt, die nog 5 a 10%
hoger liggen.

-

Rif-weg -------------no 19 (fiooswiik-------------Numansdorpl.
De metingen werden verricht op het zandbed onder de
klinkerbestrating. De dikte van dit zandbed vari8ert van 8-20
cm, behalve in één geval, waarin een dikte van 40 cm werd gemeten. Op de meeste plaatsen (19) is onder het zandbed een
oude fundering aanwezig, bestaande uit puin-, grind- en/ of
vlijlagen, met een dikte variërend van 10-30 cm, behalve in
één geval, waarin de dikte 35 cm bedraagt. Op de plaatsen
(12), waar de dikte van deze fundering 10 -20 cm bedraagt,
lagen de C. B. R. -waarden tussen 18 en 70%; waar de dikte
groter was (7) dan 20%, lagen de waarden tussen 70 en 150%,
behalve in ben geval, waarin een waarde van 17%werd gemeten; dit laatste kan niet worden verklaard.
Zeer merkwaardig zijn de hoge C. B. R.-waarden op plaatsen (4), waar de oude fundering geheel ontbreekt en een zandbed
van 10-20 cm direct op de klei aanwezig is. Deze waarden liggen tussen 45 en 120%.
Ook de op de klei onder de fundering uitgevoerde metingen
(4) geven zeer hoge waarden: 22-78%. Enkele op de Wei van
de berm verrichte metingen (5) geven normale waarden van
5 - 6%.
De in het algemeen zeer hoge C. B. R.-waarden zijn waarschijnlijk vooral het gevolg van het feit, dat deze weg i s aangelegd op een zeer oude kleidi jk; de klei was vrij droog.
Op één plaats was voor het laatst herstraat in 1956; op
alle andere plaatsen was dit in 1954 of vroeger gebeurd.
1.

---e

Alle metingen werden uitgevoerd op het zandbed onder de
klinkerbestr ating.
Waar alleen zand aanwezig is, liggen de waarden tussen
14 en 36% (20 metingen tussen 20 en 36%, 3 metingen van 14,
15 en 15%).

Waar een mengsel van ophoogzand en slakkenzand (1 : 1,
soms met 24%cement) of een mengsel van ophoogzand en mijnsteen ( 1 : l ) is gebruikt, zijn waarden gevonden tussen 27
en 62% ( 9 metingen tussen 36 en 62%, 4 metingen tussen27
en 30%), behalve in een geval (16%), waarin echter sprake was
van een vak, dat in 1957 was herstraat.
D.

Funderingsmaterialen.

a.

Monsteronderzoek.

in onderstaande tabel is aangegeven het aantal monsters
paklaag- en spreidlaagmateriaal van verschillende soort, dart
dit jaar werd gekeurd.

/

Paklaagmateriaal ] Spreidlaagmateriaal

1

Hoogovenslakken
Lavagesteente
Zandsteen
K a l k teen
Kiezelslag
Divers en

1 Totaal

1

49

1

9

243

1

31

I

De afkeuringen vonden plaats op grond van onvoldoende
sterkte en/of korrelverdeling.
Het grootste aantal monsters werd gekeurd voor cultuurtechnische werken.

b.

Onderzoek van Franse hoogovenslakken.

Een serie rnonsters Franse hoogovenslakken (fracties
tussen O en 200 mm) werd onderzocht, zowel voor toepassing in
bitudneuze c o n s t ~ c t i e sals in funderingen.
Voor toepassing in asfaltbeton bleek de ve rbr ijzeliiag te
hoog. Het materiaal i s wel geschiM voor oppervlaktebehandelingen. De hechting is zeer goed.
De monsters voldoen aan de ei sen voor paklaag- en spreidlaagmateriaal van eerste kwaliteit.
Het bijbehorende monster slakkenzand is weinig hydraulisch, het voldoet ternauwernood aan de vulproef.

c.

Onderzoek van in het laboratorium bereide proefstukkenvan schraal beton en met cement gestabiliseerd zand.

1.

Algemeen
onderzoek.
------------------

In verband met de studie van de werkgroep ltSchraal beton en grondstabilisatie mat cement1' van het Studie -Centrum
Wegenbouw is een uitvoerig onderzoek gaande over het verband tussen de mechanische eigenschappen (elasticiteitsmodulus, buigtrek- en druksterkten) en de vors tbes tendigheid van:
a. drie zandsoor ten (fijnheidsmodulus resp. ongeveer 0,s ;
1, O en 2, O), gestabiliseerdmet resp. 4,6,8, 1 0 en 12 gew. %
cement (hoogovencement A);
b. schraal beton met een gewichtsverhouding van zand (fijnheidsmodulus ongeveer 1):grind (5/30 mm) = 1 : 1, resp.
1 : 2, resp. 1 : 3enmetresp. 2,3,4,5 en 6 gew. % cement;
c. schraal betonmet een gewichtsverhouding van zand : grind
= 1 : 3 en een fijnheidsmodulus van het zand van resp. ongeveer 0,5; 1, O en 2, O en met 5 gew. O/o cement;
d. schraal lavabeton met een gewichtsverhouding van zand
(f. m. i 1) : lava = 1 : 2 (in volumedelen overeenstemmende met de gewichtsverhouding zand : grind = 1 : 3 in het
grindbeton) en met resp. ongeveer 3, 5 en 7 gew. % cement.
De eigenschappen werden bepaald na een verhardings duur van 7 en 28 dagen.
De mechanische eigenschappen en ook de dichtheid blijken
nagenoeg recht evenredig t e zijn met het cementgehalte.
In onderstaande tabel is aangegeven welk cementgehalte
( C ) nodig i s , om na een verhardingsduur van 28 dagen een
druksterkte ( D28 ) gelijk aan 50 kg/cm2 te verkrijgen in de
ver schillende mengsels :
1. gestabiliseerd zand met fijnheidsmodulus = 0,5;
2.
>
Y
>
= 1 , o;
Y9
>>
= 2, o;
3.
4. schraal beton, waarin de gewichtsverhouding
vanzand(f.m.=l,O):grind(5/30mm)
=l:l;
5. idem
=1:2;
6 . idem
=1:3;
Tevens zijn in de tabel de overeenkomstige waarden opgenomen voor de druksterkte na 7 dagen (Dv), de buigtrekster kten
na 7 en na 28 dagen (B7 en BZ$) en de elas ticiteitsmoduli na 7
en na 28 dagen ( E 7 en E28).
9

9,

9 9

9 ,

?

Cem. Druk- Buigtrekgeh. sterkte sterkte
% kg/cm2 kg/cm2
Druksterkte na
28 dagen,
D28 = 50 kg/cm2

C%

D7

1.zandf.m. 0 , 5

9s

130

B&

290

74
6&
34
3

25
25
25
25
30
30

2

9,

9,

3

9,

,,

4. schr. beton1 : 1

56-

9,

,,

,,

1:2

,, 1 : 3

Elasticiteits modulus
kg/cm2

B7 B28 ~ ~ ~ 1 E0~ ~- X3I O - : ~
7
9

8
9
7
7

14
15
12
18
14
13

70
85
100
120
130
140

110
125
14O
200
210
210
C

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken,
uitgaande dus van een voor alle mengsels bereikte druksterkte
van 50 kg/cm2 na 28 dagen :
a. Naarmate het zand grover is en het grindgehalte hoger, is
het cementgehalte lager.
b. De druksterkte na 'i dagen is praktisch constant:
25 - 30 kg/cm2.
c. De buigtreksterktenna7 en 28 dagen vertonen eveneens
weinig variatie: gemiddeld 8 en 14 kg/cm2.
d. De elasticiteitsmodulus neemt in sterke mate toe wanneer
het zand grover i s en het grindgehalte hoger. Opvallend i s
bijv. dat schraal beton met een zand-grind-verhouding van
1 :1, 1 : 2 en 1 : 3 en een cementgehalte van resp. 6+, 34
en 3 gew. % een ongeveer tweemaal zo hoge elasticiteitsmodulus heeft als zand met een fijnheidsmodulus 0 , s en
een cementgehalte van 94%.
Het onderzoek wordt nog afgesloten met de bepaling van
de vorstbestendigheid van de verschillende mengsels door ze
te onderwerpen aan vries- en dooicycli.
Eenvolgende serie van dit onderzoek is opgezet om na te
gaan wat de invloed i s van lavagesteente in plaats van grind
als toeslagmateriaal in schraal beton. Vooral met het oog op
het verband tussen de sterkten en de elasticiteitsmoduli kan
dit nog belangwekkende gegevens verschaffen. Voorts is nog
een onderzoek gaande over het verband tussen de mechanische
eigenschappen en de verhardingsduur (tot een jaar).

E r werden viermaal drie balkjes (40 x 10 x 10 cm3) ge-

maakt van beton van verschillende samenstelling.
De dynamische elasticiteitsmodulus werd bepaald na een
verhardingsduur van 3, 7, 28 en 48 dagen.
De samenstelling en de beproevingsresultaten zijn in onderstaande tabel gegeven.
Schraal
beton met
fijnzand

Wegenbeton

Mager
beton

Cement(k1asseA;
300
700
Zand (f.m. 2,7)
Zand (f.m. 1 , O )
1300
Grind (5/30 mm)
Water
135
E3 kg/cm2
360 O00
E7 kg/cm2
415 O00
E28 kg/cm2
455 O00
~ 4 kg/cm2
8
470 000

175
500

100
550

100

1625
115

1650
100

1650
100

205 O00
275 O00
355 O00
360 O00

150 O00
210 O00
270 000..
285 O00

Aantal kgper
m3 beton

-

Schraal
beton met
grofzand

550
i

'

P
-

l l

335 O00
395 O00
445 O00
460 000

Uit de geringe verschillen tussen de E-waarden van het
beton met 300 kg cement per m3 en het beton met 175 kg Cement per m3, blijkt de grote invloed, die, naast het cementgehalte, vooral het grindgehalte heeft. Verder zien we uit de
verschillen in de E -waarden van de twee schraal-beton-soor ten, die hetzelfde cementgehalte bezitten, dat de invloed van
de fijnheid van het zand ook groot is.
uit Nieuw-Guinea met cement.
3. Stabilisatie van grond
................................
Ten behoeve van werken, uit te voeren in Nieuw-Guinea,
werden 5 monsters grond onderzocht op de geschiktheid voor
stabilisatie met cement.
Demonsters waren sterk leemhoudend (25 50% deeltjes
Meiner dan 0,075 m m ) , maar bevatten tevens nog vrij veel
grover materiaal (30 60% groter dan 0,3 mm), terwijl de
fijnheidsmoduli varieerden van 1 , l tot 2,4.
De druksterkten werden bepaaldvan kubi (ribbe 7 cm) met
10 gew. % cement en een watergehalte, varierend van 14,4 tot
17,2%. Deze bedroegen na 7 dagen resp. 7, 15, 23, 41 en 45
&/cm2 en na 28 dagen resp. 16, 14, 47, 102 en 121 kg/cm2.
De volumegewichten fagen tussen 1,85 en 2,18 &/l.
Getracht werd enige correlatie te vinden tussen de sterkte
van het materiaal en de beproeving met een licht type betonhamer. De betouhamer bleek hiervoor echter niet geschikt.
Enkele van de monsters zijn in elk geval geschikt voor
stabilisatie met cement, vooral de beide laatstgenoemden. Het
materiaal heeft door zijn uitstekende korrelverdeling zelf
reeds een hoge stabiliteit.
--------L-----

-

-

d.

Onderzoek van cylinders en stukken schraal beton en met
cement gestabiliseerd zand uit wegen.

a.

Rijksweg 16,
Uit een stuk schraal beton (75 kg cement per m3 beton;
grind 5 - 50 mm), gehaktuit de fundering ter dikte van 20
cm van weg 16 bij Ridderkerk, werden 8 balken gezaagd,
met doorsneden van ongeveer 15 x 15 cm2 en lengten van
ongeveer 75 cm (4x), 55 cm (lx) en 37&cm (3x).
De volgende gemiddelde resultaten werden uit het onderzoek verkregen:
Elas ticiteitsmodulus (dynamisch): 260 000 kg/cm2
Druksterkte :
105 kg/cm2
Buigtreksterkte:
17 kg/cm2
Splijts terkte :
13 kg/cm2
Volumegewicht :
2,28 kg/cm2
Het beton was verdicht met een betontrilmachine.

b.

Schiphol.
Uit een stuk schraal beton ( 175 kg cement per m3), gehakt uit de betonlaag van een sandwichconstructie ( 1954 )
van Schiphol, werden balken (4 stuks van 17 x 17 x 70 cm3)
en kubi (8 stuks met ribbe 17 cm) gezaagd.
In samenwerking met het T. N. 0.werden de volgende gemiddelde resultaten verkregen:
Estatisch
Edynamisch

375000 &/cm2
425 000 kg/cm2 (voor F = 0,25 )
400 000 kg/cm2 (voor P = 0,275)
375 000 kg/cmZ (voor = 0,30 )
Splijtsterkte
=
27 kg/cm2
Buigtreks terkte =
33 kg/cm2
Druksterkte
=
270 kg/cm2
Volumegewicht =
2,29 kg/l.
c. Langeveld.
Uit de proefvakken van het S. C. W. in het Langeveld
bij Noordwijkerhout is een aantal stukken schraal lava-en
grindbeton gehakt en op het R. W. L. onderzocht.
De resultaten waren als volgt:
=
=
=
=

I

druksterkte
kg/cm2
lavabeton
(50 kg cement/m3)

28

lavabeton
(75 kg cement/m3)

48

grindbeton
(50 kg cement/m3)

65

grindbeton
(100 kg cement/m3)

90

d.

volumegewicht
kg/l
1,82

2,18

B. E. F. U. -terrein Utrecht.
Uit een fundering van schraal lavabeton, aangelegd op het
B. E. F. U. - terrein te Utrecht, werden 5 cylinders geboord.
De beproevingsresultaten waren:
Druksterkte:
80 - 105 kg/cm2
Volumegewicht: 1,84 - 1,88 kg/l
Het beton bevatte 70 kg cement per m3 en had een discontinue samenstelling : de fractie 5/12 mm ontbrak. Het
materiaal was ongeveer 4 maanden oud.

2.

Met cement gestabiliseerd
zand.
----------------------------

a.

Rijksweg4A.
Uit de fundering onder de betonverharding van een gedeelte van weg 4A werden 24 cylinders geboord.
Gemiddelde resultaten van de beproeving:

Ouderdom
ne@
!
14
28
90
180
b.

Druksterkte
kg/cm2
22

-

51
64

Splijtsterkte
kg/cm2
398
4 ~ 2
696
79'7

Vol. gewicht
kg/l

1,73

-

Cultuurtechnische werken.
Uit landbouwwegen in de ruilverkavelingen Allaar ts oog
(Fr. ), Ommerdijk en Ommerveld (Dr. ) werden 28 cylinders
geboord uit een fundering van met cement gestabiliseerd
zand, aangelegd met de Howard-trein van de Nederlandse
Heidemij.

Bij een ouderdom van tenminste een half 'aar ligt de druksterkte gemiddeld tussen 50 en 60 kg/cmd. De splijtsterkte:
bedraagt gemiddeld 5 i kg/cm2.
Haasveld.
Uit de proefvakken van het S. C. W. in het Haasveld bij
Noordwijkerhout werden 3 stukken met cement gestabiliseerd duinzand gehakt.
Het cementgehalte bedroeg 8 a 9 gew. %.
Resultaten (gemiddeld):
42 kg/cm2
Druksterkte :
Buigtreksterkte:
8 kg/cm2
Elasticiteitsmodulus: 120 000 kg/cmz
Volumegewicht :
1 , 7 0 kg/l.
Invloed van de fijnheid van cement op de sterkten vangestabiliseerd zand.
Van een normaal ophoogzand (fijnheidsmodulus 1)werden
kubi gemaakt (ribbe 7 cm) met resp. 6, 8 en 10 gew. % cement,
zowel met cement klasse A als met cement klasse C, teneinde
de invloed van de cementfijnheid na te gaan.
De druksterkten na 1 week verharden lagen voor de kubi
met A-cement 25 - 33%lager dan voor die met C-cement, terwijl de sterkten van kubi met een gehalte aan A-cement van
x% praktisch gelijk waren aan die van kubi met eengehalte
aan C-cement van (x - l)%.
De druksterktenna 2 8 dagen verharding bleken echter veel
geringer verschillen te geven: de druksterkten van de kubi met
A - cement zijn zelfs bi j gebruik van 6 en 8 gew. % cement
10 20 0/, hoger dan van die met C-cement.
Bij gebruik van 10 gew. % cement zijn de sterkten gelijk.
Uit dit vrij summiere onderzoek volgt de indruk, dat het
geen bijzondere voordelen oplevert in gestabiliseerd zand zeer
snel verhardend cement toe te passen. Alleen in speciale gevallen kan gebruik van C-cement nuttig zijn.
e.

-

E.

Diversen.

In de volgende tabel is aangegeven het aantal monsters van
verschillende andere materialen, dat nog werd onderzocht.

Totaal

Afgekeurd

Asfaltvoegvulling
Rubberasfaltvoegvulling

9

4

30

21

Kerosinebestendige voegvulling

16

9

Aanmaakwater voor beton

17

O

Onderlegpapier

13

2
-.

Verder werden nog van 9 monsters stor tsteen de schijnbare
soortelijke gewichten bepaald; van 14 monsters zand werd de
waterdoorlaatbaarheid gemeten.

BESTRATINGEN
A.

Onderzoek monsters.

a.

Straatzand.

Het aantal gekeurde monsters is normaal, en evenals andere jarenwerd ongeveer de helft van de monsters afgekeurd.
Tabel 1
goedgekeurd
afgekeurd te fijn
afgekeurd t e grof
afgekeurd te vuil
totaal
O/o goedgekeurd

Gemiddeld
1953-1955

1956

1957

51
68
2
10

54
68
4
20

69
54
4
5

134
40

130
53

131
39

I

b.

s

u

Zandbed.

Omdat e r in de winter 1956-1957 geen opdooi was, vertoont het aantal monsters een daling. Een nieuwe ontwikkeling i s , dat sommige diensten deze zanden op stabiliteit laten
keuren. Gewoonlijk bestond de keuring uit een vergelijking
van de stabiliteit van twee of drie monsters; omdat e r nog geen
eisen zijn konden e r geen monsters op grond van de stabiliteit worden afgekeurd.
Tabel 2
nieuw zandbed
goedgekeurd
tevens voor
straatzand
oud zandbed
-totaal

c.

Gemiddeld
1953-1955

168
261

1956

1957

60
135

16
79
L

Wegenkalk.

Het aantal monsters wegenkaik vertoont de laatste jaren
enige daling. Het zou jammer zijn als het gebruik van kalk
vermindert, omdat daarmee nog steeds de duurzaamste bestratingen verkregen worden.

Tabel 3
super kalk totaal
goedgekeur d
traskalk totaal
goedgekeurd
slakkenkalk totaal
goedgekeurd
d.

Gemiddeld
1953-1955
17
15

1956

1957

11
11

7
4

1
1

1
1

7
1

1
1

9
5
12
8

.

Slakkenzand.

Het aantal monster s slakkenzand neemt van jaar tot jaar
geleidelijk toe, hetgeen een gelukkig verschijnsel i s , want
steeds meer blijkt e r een toenemende noodzaak te bestaan om
het straatzand te stabiliseren. Eigenlijk is het gewenst alle
bestratingen, zowel op hoofdwegen als op tegelpaden te voor zien van een gestabiliseerde zandlaag; deze stabilisatie kan
verkregen worden door het zand te mengen met kalk, met fijne
slakken of met cement en ook door bovenop het zand een laagje
brekerzand aan te brengen.
Gemiddeld
1953-1955
aantal monsters
23
goedgekeur d
14
afgekeurd op valproef
6
afgekeurd op bestendigheid
2
afgekeurd op zeefanalyse
1
Tabel 4

e.

956

1957

35
14
16
3
2

41
27
9
2
9

Betonstenen.

Tengevolge van de bestedingsbeperking vertoonde het aantal monsters in de tweede helft van 1957 een sterke daling.
De kwaliteit der aangeboden partijen liet nog veel te wensen
over, zodat slechts een derde deel der partijen kon worden
goedgekeurd, welkpercentage overeenkomt met dat der voorafgaande jaren.

Tabel 5

1955

76
aantal monsters
O/o goedgekeurd
30
aantal goedgekeurd 25

afgekeurd op:
maatver schil
vorm
gladheid
buigtreksterkte

13
12
13
27

1956

1957

-

le
helft

helft

253
34
36

137
34
47

37
38
14

174
35
61

69
26
53
60

53
29
15
55

12
4
5
10

65
33
20
65

2e

jaar

Het aantal afkeuringen op gladheid neemt iets af, maar
het aantal afkeuringen op grond van vorm en maatverschil
neemt toe. Hieruit blijkt wel dat vele fabrieken aan het produkt weinig zorg besteden, want deze gebreken kunnen zonder
moei te verholpen worden door de steen behoor lijk te sorteren.
Eveneens ontstellend i s het grote aantal afkeuringen op grond
van de buigtreksterkte, een eis waaraan gemakkelijk voldaan
kan worden.
f.

Verkeer sstenen.

E r werden ter keuring aangeboden 17 monsters witte verkeerss tenen, waarvan e r drie goedgekeurd werden en zeven
monsters verkeersdriehoeken waarvan e r vier goedgekeurd
werden. Blijkbaar zijn dit materialen die op het oog een min der goede indruk maakten, zodat mennadere inlichtingen wens te. De meeste witte verkeersstenen en driehoeken van de fabrieken die geregeld deze produkten leveren, voldoen ruimschoots aan de eisen.
g.

Andere monsters.

In totaal werden verder nog 228 monsters ontvangen, ten
dele voor keuring, ten dele voor research-doeleinden.
Tabel 6

Soort

aantal monsters

zand voor bereiding van slem
voor S. R. 0.stabilisatie
voor emulsie stabilisatie
voor Florida stabiliteit
gestabiliseerd zand met S. R. O.
emulsie
slem

3
6
19
75
3
15
2

t

Soort
gestabiliseerd zand met siliconen
slem
asfalfemulsie voor stabilisatie
S. R. O.
kalk voor stabilisatie
mijnsteen
z e tmeel tegen stuiven
doop voor onderzoek grensvlak energie
straatklinker s
diversen
B.

Aantal monsters
2
4
14
2
4
2
3
11

55
8

Bestrating.

Een groot deel van het speurwerk, dat in 1957 op het gebied van bestratingen verricht werd, bleek ook van toepassing
te kunnen zijn voor andere doeleinden. Gegevens over deze
onderzoekingen zijn onder de titels zoals : stabiliteit van zand ,
slem, het tegengaan van erosie met behulp van zetmeel, siliconen, koude en opdooi, elders in dit verslag opgenomen.

In samenwerkingmet de Werkgroep "Kruipen van bestratingen" van het S. C. W. werden onderzoekingen verricht naar
de omstandigheden, welke van invloed op het kruipen zijn.
Er werden voor dit doel enige honderdtallen waarnemingen op
de weg gedaan. Hierbij werd het volgende opgemerkt:
Op normale, niet hellende, rechte wegvakken kruipt de
bestrating in dezelfde richting als het verkeer gaat. Hierbij
komen de stenen scheef te staan en wel zodanig, dat het nor male verkeer op elke steen naar boven rijdt (kantelen A).
E r wordt een goede correlatie gevonden tussen de grootte van de hoek, waarover de steen gekanteld is en de afstand,
waarover deze gekropen is als men bestratingen van &n soort
vergelijkt. Bij gelijke kruipafstanden kantelen grotere klinkers minder dan kleinere. In gewoon halfsteensverband en in
keperverband treedt meer kantelen op dan in diagonaal verband
of blokverband.
Soms kruipt de hele bestrating, waarbij de lagen praktisch
recht blijven. In andere gevallen gaan de lagen slingeren,
waarbij soms het midden van elke rijstrook het meest verplaatst, zodat e r per rijstrook een bocht in de lagen komt en
soms verplaatst de bestrating in elk wielspoor het meest, zodat e r per rijstrook twee bochten in de lagen gevormd worden.
Meestalverplaatst de hele bestrating, maar gaan de lagen tevens slinger en.

Normaal kruipen wordt niet door remmen veroorzaakt,
omdat op plekken waar uitsluitend geremd wordt, zoals toeritten naar parkeerplaatsen en bushalten bui ten de hoofdver harding, het verschijnsel e r heel anders uitziet dan op de
rijweg. Op deze plaatsen kantelt de bestrating naar achteren,
zodat men in de verkeersrichting tegen de zijvlakken der klinkers aan ziet (kantelen B). Soms zijn de stenen reeds gekanteld voordat er kruipen waargenomen wordt. Men krijgt de
indruk, dat het kantelen hier primair en het kruipen secundair is.
Op de uitritten van de stopplaats, dus het deel waar het
voertuig aanzet en wegrijdt, kruipt de bestrating meer en kantelt minder dan o? de toerit. Hier treedt normaal kantelen A op.
Op deze uitritten wordt soms kruipen waargenomen zonder
noemenswaardig kantelen.
Op parkeerstroken langs bui tenwegen en langs stedelijke
trottoirs wordt op dezelfde plaats geremd en aangezet. Het is
merkwaardig, dat alle onderzochte parkeerstroken op buitenwegen hetzelfde beeld vertonen als uitritten (kruipen en
daarna kantelen A), zodat hier steeds de gevolgen van het star ten sterk overwegen, terwijl de stedelijke parkeerstroken e r
uitzien alsof e r alleen geremd wordt (kantelen B en daarna
ook kruipen).
Op hellende wegvakken veroorzaakt het dalende verkeer
meer kruipen dan het opgaande. Het opgaande verkeer veroor
zaakt steeds kantelen A , maar het dalende verkeer ook dikwijls kantelen B, vermoedelijk doordat het dalende verkeer
vaakmoet inhouden. Op beide weghelften wordt dikwijls kruipen zonder merkbaar kantelen opgemerkt.
In bochten kruipt de bestrating het sterkst op de binnenste rijstrook en in het bijzonder aan de rechterzijde daarvan.
Als e r in de lagen op deze rijstrook een bocht is, heeft deze
zijn grootste afwijking op de plaats waar meestal de rechter wielen rijden. De buitenstrook kruipt steeds belangrijk minder dan de binnenbocht en dikwijls vertoont deze geen grote
verschillen met de rechte stukken, die e r dichtbij liggen. Dit
verschil tussen binnen- en buitenbocht wordt praktischoveral
waargenomen en het is meer sprekend naarmate de bocht
scherper is. Dit verschil in gedrag tussen de twee weghelften
in de bocht lijkt vreemd en men vraagt zich af of de oorzaak
e r van in de weg (bijv. dunner zandbed, relatief hogere grondwaterstand, e n .)~dan wel in het gedrag van de weggebruikers
gezocht moet worden.

-

b.

Beoordeling klinker s.

Van de monsters klinkers, welke elders op rattler en valproef onderzocht werden, werd een deel op het Rijkswegen-

bouwlaboratorium aan andere metingen onderworpen, als beschreven inde jaarverslagen 1955 en 1956. Dit onderzoek wordt
nog voortgezet.
C.

Stabiliteit van zand.

De Floridaproef levert een middel om de verandering van
de stabiliteit van zand met het vochtgehalte vast te stellen.
De meeste natuurlijke en kunstmatige zandsoorten hebben in
droge toestand een lage stabiliteit, alleen goed gegradeerde
zanden met hoekige kor r els maken hier op een uitzonder ing.
Bij toevoeging van een geringe hoeveelheid vocht worden de
korrels samengekit door capillair water in de raakvlakken tussen de korrels en de stabiliteit neemt sterk toe, tot een maximum B, dat voor veel zandsoorten ligt bij een vochtgehalte
van 1 3/4 %. Voor zanden die met leem, klei of humus ver ontreinigd zijn kan dit maximum bij een hoger vochtgehalte
tot 5% liggen. Toevoeging van meer vocht leidt tot een daling
van de stabiliteit, waarschijnlijk omdat de overmaat water
als smeermiddel gaat werken, en e r ontstaat een minimum C
bij ongeveer 10%vocht,waarna bij verdere toevoeging van water de stabiliteit weer oploopt tot een tweede maximum D,
waarbij praktisch alle poriën metwater verzadigd zijn; bij goed
gegradeerde zanden ligt D in de regel bij 15-16s; bij zeer
eenkorrelige zanden bij 20-22% en bij zanden met poreuze kor rels, (b. v. gegranuleerde slakken) kan het nog veel hoger,
soms zelfs bij 60% vocht, liggen.
Toevoeging van nog meer vocht leidt tot snelle afneming van
de stabiliteit en weldra treedt e r tijde= de verdichting of
tijdens de beproeving water naar buiten (E).
Over het hele traject van droog tot praktisch verzadigd
(maximum D) blijft de dichtheid (kg droge stof per liter) ge lijk, maar tussenD en E neemt de dichtheid af met het vochtgehalte. Dit betekent dus dat een gegeven goed verdicht zandbed het bij D behorend vochtgehalte slechts kan overschrijden
door uit te zetten, zodat in de praktijk het punt D niet kan passeren. Van de meeste zandsoorten zal de capillariteit vol doende zijn om een sterke uitdroging te beletten, zodat inde
praktijk alleen het gedrag van het zand tussen de maxima B
en D van belang is. Van dat deel is weer het minimum C het
belangrijkst, omdat dit een maat is voor het gedrag van het
zand onder de ongunstigste omstandigheden.
Het resultaat van het onderzoek van een groot aantal monsters is, dat de meeste zandbedden zich slecht gedragen als
de minimum stabiliteit C beneden een zekere grens i s ; deze
grens is voor de meeste klinkerwegen 1 kg/cm2, maar voor
wegen met zeer zwaar en frequent verkeer kan de grens ho-

ger liggen, tot ongeveer 2 kg/cm2.
Ruim de helft van de onderzochte zandmonsters geeft
eenzelfde beeld bij deze Florida proef; bij de maxima B en C
is de stabiliteit twee a drie maal zo hoog als van het droge
zand en bij het minimum C is deze ongeveer 20% lager dan
in de maxima.
Voor sommige zandsoorten werd echter een uitgesprokenver schil in stabiliteit tussen de twee maxima gevonden. Onzuivere zanden die leem, klei, oer of humus bevatten, hebben
een sterk capillair karakter en dientengevolge i s de stabiliteit
in betrekkelijk droge toestand hoog, maar in natte toestand
gering, zodat het minimum D praktisch verdwijnt. Zeer zui vere grofkorrelige zanden met weinig capillaireeigenschappen hebben een weinig uitgesproken maximum B bij laag vochtgehalte en een sterk maximum D bi j hoog vochtgehalte. Dit
komt duidelijk naar voren als men zanden met siliconenbehandelt en zo de capillaire eigenschappen vermindert zonder
gradering of korrelvorm te wijzigen. Van een zand van nor male samenstelling, waarvan de maxima B en D ongeveer even
hoog lagen, was na behandeling met siliconen het maximum B
bi j laag vochtgehalte nauwelijks meer merkbaar, terwi j1 de
stabiliteit bij het maximum D veel hoger werd. Een onzuiver
zand, met een hoog maximum B en een flauw maximum D, ver toont na behandelen met siliconen twee maxima van ongeveer
gelijke stabiliteit.
De invloed van de vorm der korrels op de stabiliteit i s
groot. Zanden die geheel uit zeer ronde korrels bestaan, hebben bij alle vochtgehalten een zeer lage stabiliteit; als uiterste
vielenhierbij op enige monsters glasparels, waarvan de sta biliteit in droge toestand niet meetbaar i s , terwi j1 deze in vochtige toestand niet boven 0,5 kg/cm2 uitkomt. De zogenaamd
scherpe zandenvan Leken Waal bestaan eveneens uit sterk afgeronde korrels en het gedrag daarvan vertoont sterke over eenkomst met dat van glaspar els. Naarmate de korrels hoeki ger zijn, neemt de stabiliteit toe en zanden met zeer hoekige
korrels, zoals b.v. breker zand en slakkenzand geven zeer hoge
waarden. In mengsels van twee zandsoorten, waarvan één
ronde en het andere hoekige korrels heeft, overweegt de in vloed van de ronde korrels, zoals door het volgende voorbeeld getoond wordt.
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Ook de gradering van het zand is van veel belang. Natuurlijke zanden, waarin Mn zeeffractie sterk overweegt, zoals duinzanden, hebben steeds een lage stabiliteit, ook als de
korrels vrij hoekig zijn. Verder blijkt, dat de stabiliteit van
zeeffracties steeds lager is dan die van het oorspronkelijke
zand. Van de natuurlijke zanden met een fijnheidsmodulus
boven 1,O heeft 48% d e r monsters bij het minimum C een sta biliteit boven 1kg/cm2* terwijl van de monsters met een fijnheidsmodulus beneden 1, O ruim 82% een stabiliteit boven l
kg/cm2 heeft. Van de zanden met minder dan 5% fijner dan
75 mikron, heeft bijna 50% een stabiliteit boven 1 kg/cm2.
Vandezanden met 8-15% deeltjes fijner dan 75 mikron, heeft
100% een stabiliteit boven 1 kg/cm2, terwijl zanden met een
nog hoger gehalte aan fijne delen weer minder gunstig schijnen te worden. Hiervan zijn echter nog te weinig monsters
onderzocht om tot een definitieve beoordeling te komen.
Wanneer de stabiliteit van een zand te laag i s , kan deze
verbeterd worden door dit zand met een geringe hoeveelheid
vaneen inert poeder, bijvoorbeeld vulstof, te mengen. Elders
in dit verslag i s hierop nader ingegaan. In de praktijk zal men
voor dit doel echter geen inert poeder gebruiken maar een
poeder met bindende eigenschappen, zoals wegenkalk of Cement. Door de hydrauliciteit van het bindmiddel wordt aldus
een verdere verhoging van stabiliteit verkregen.

WEGENVERVEN
A.

Wegenverf.

Evenals in de voorafgaande jaren, zijn de voor 1957 benodigde hoeveelheden wegen- en betonverf in opdracht van de
Directeur -Generaal door het Rijkswegenbouwlaboratorium ingekocht. In totaal werden door de onder de Rijkswaterstaat
ressorterende diens ten de volgende hoeveelheden besteld:
28 343 kg wegenverf voor bitumineuze wegconstructies
58 025 kg reflecterende wegenverf voor bitumineuze wegcon
structies
3 835 kg wegenverf voor cementbetonwegen
12 340 kg reflecterende wegenverf voor cementbetonwegen
27 664 kg witte betonverf voor bermplanken
1153 kg oranje betonverf voor bermplanken
850 kg blauwe betonverf voor bermplanken (P. borden)
2 783 kg zwarte betonverf voor bermplanken
134 993 kg verf in totaal
Voor de aanbesteding van deze hoeveelheid verf werden
9 firma's uitgenodigd, van welke firma's uit het vooronderzoek
van hun produkten gebleken was, dat ze verkeersverf van goede kwaliteit in de handel brachten.
66 monsters verf en 13 monsters glasparels werden aan
een onderzoek onderworpen.
Voor de gewone wegenverf voor bitumineuze wegcons tructies
golden monsters van de verfsoorten, welke 23 en 24 juli 1956
als praktijkproef opgezet waren op de Oostelijke rijbaan van
rijksweg no 2 onder Abcoude.
De voor 1957 benodigde 134 993 kg verf werd bij 7 leve ranciers besteld voor een totaal bedrag van f 308 658,
Vergelijkt men deze hoeveelheid met het in 1956 bestelde
kwantum dan blijkt dat in 1957 bijna 39 ton verf meer benodigd was. In hoofdzaak is deze meerdere hoeveelheid besteld
als reflecterende wegenverf voor bitumineuze wegconstructies .
Werd in 1956 ruim 26 ton besteld, in 1957 bedroeg de benodigde hoeveelheid van deze verfsoort 58 ton.
Ook het gebruik van reflecterende wegenverf voor cementbetonwegen gaf voor 1957 een toename van4 000kg te zien.
Het meerdere verbruik aan wegenverf is het gevolg van
het steeds veelvuldiger aanbrengen van een doorgaande streep
als geleiding aan de rechterzijde van de rijstrook en van het
aangeven van de bochten in de weg door middel van een dubbele streep.
Gezien het kleine prijsverschil tussen reflecterende- en
gewone wegenverf, behoeft het geen verwondering te wekken,
dat aan reflecterende wegenverf de voorkeur wordt gegeven.
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In 1957 werden in totaal 130 monsters verf en 27 monsters
glasparels ter keuring ingezonden. in hoofdzaak betrof dit
onderzoek van afgeleverde partijen; voor een klein gedeelte
waren het verfmonsters van leveranciers, welke voor de inschrijving van verkeersverf voor het komende jaar in aanmerking wensten te komen.
Niettegenstaande in de l1 Eisen 195711de voorwaarden genoemd worden waaraan wegenverf dient te voldoen, blijken de
verfmonsters van nieuwe reflectanten slechts zelden bruikbaar te zijn. Vermoedelijk moet dit verklaard worden uit de
geringe afzetmogelijkheden voor wegenverf en de dienovereenkomstige korte tijd voor research, welke de nieuwe leveranciers aan dit onderwerp wensen te besteden. Hetzelfde ver schijnsel wordt opgemerk, wanneer het om verbeteren van
hun producten gaat; slechts die leveranciers, welke regelmatig
verkeersverf aan het rijk leveren slagen erin de kwaliteit 'van
de door hen gefabriceerde verf op te voeren.
In verband met de vereiste stroefheid wordt in de wegenverf, zowelvoor bitumineuze wegconstructies als voor cementbetonwegen een zekere hoeveelheid gemalen puimsteen verwerkt.
In de "Eisen 1957" is voos de op blik aangebrachte wegenverf een wri jvingscoefficient van tenminste 0,40 voorgeschreven.
Alle voor 1958 in te kopen wegenverf dient derhalve aan
deze eis te voldoen. Teneinde een dergelijke stroefheid te bereiken dient de verfleverancier te streven naar een soort
schuurpapier structuur van de verflaag; zeer fijn puimsteen
poeder verhoogt de stroefheid niet.
Bij de keuring van ingezonden monsters van afgeleverde
partijen bleken de meeste verfmonsters overeenkomstig de
betreffende inschrijvingsmonsters te zijn. Een enkele maal
kwam het bij lage buitentemperatuur voor, dat de afgeleverde
verf te dik was, 6tSnmaal kwam het voor dat de afgeleverde verf
te dun was. Deze laatste partij is door de verffabrikant teruggenomen, terwi jl nieuwe verf afgeleverd is overeenkomstig
het inschrijvingsmonster
In de laatste jaren wordt steeds meer wegenverf door machinaalverspuiten op de weg gebracht; hiertoe dient veelal de
verf verdund te worden. Het is niet wenselijk de verf in verdunde toestand te kopen, omdat in de verdunde verf het pigment en de toegevoegde puimsteen gemakkelijk zullen bezinken
enzichin de vorm van een dikke koek op de bodem van de bus
verzamelen. Bovendien i s de hoeveelheid toe te voegen verdunning sterk afhankelijk van de buitentemperatuur ; 's zomers
zal veel minder verdunning toegevoegd dienen te worden dan
in het voor- of najaar. In ieder geval dient de toe te voegen
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hoeveelheid verdund bindmiddel zo laag mogelijk gehouden te
worden.
Hetis in het afgelopen jaar enkele malen voorgekomen dat bij
het verspuiten van de verf veel grote hoeveelheden verdund
bindmiddel werden toegevoegd; in dit geval zal de verf "doorslaan" tengevolge waarvan een groezelige streep verkregen
wordt. 20 monsters verdund bindmiddel werden aan een onderzoek onderworpen.
Over het algemeen bleken de monsters aan de in 'IEisen
1957" genoemde voorwaarden te voldoen. Een enkele maal bleek
dat in het verdunningsmiddel in het geheel geen bindmiddel was
verwerkt zodat deze monsters werden afgekeurd.

In 1957 zijn ook veel cementbetonwegen van een doorgaande
verfstreep aan de rechterzijde voorzien. De hiervoor gebruikte wegenverf voor cementbetonwegen blijkt over het algemeen
goed voldaan te hebben.
De meeste verf i s door verspuiten op de weg gebracht;
hierbij werden in de aanvang ven het verfseizoen moeilijkheden ondervonden.
Boor de samenstelling van het bindmiddel, hetwelk aangepast i s aan gebruik op cementbeton, bleek de verf somtijds
bi j verspuiten aanleiding te geven tot hinderlijke draadvor
ming. Door andere keuze van het te gebruiken verdund bindmiddel werd dit bezwaar grotendeels opgeheven.
In Ben directie werd melding gemaakt van afschilferen van deze
verfsoort. Het is geblekendat veel verfwerk bij voor dit doel
ongunstige omstandigheden wordt uitgevoerd. Vooral bij cementbetonwegen geven slechte weersomstandigheden of vochtig
zijn van het cementbeton tijdens het aanbrengen van de verf,
aanleiding tot onvoldoende resultaten.
Bij een asfaltwegdek is de verflaag verankerd aan het wegdek, doordat het asfaltbitumen gedeeltelijk in het bindmiddel
van de verf oplos t. Bij cementbetonwegen vindt geen verankering van de verflaag plaats. Wordt derhalve door de verfstreep
vocht ingesloten, dan i s de kans groot, dat bi j uitzetting van
dit water de verfstreep van het cementbeton afgedrukt wordt.
Nog sterker dan bij asfaltwegen geldt voor het verven van
cementbetonwegen als eerste eis: droog en warm weer, wanneer een redelijke levensduur van de verflaag verlangd wordt.
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B. Proefs trepen op Rijksweg no 13 bi j omlegging Delft.
De praktijkproeven met wegenverf en harsmassa, welke
in samenwerking met het Arrondissement 's-Gravenhage in
juni 1955 op de Oostelijke rijbaan bij omlegging Delft waren
aangebracht, zijn na een beproevingstijd van 2 jaar afgeslo-

ten. Gedurende deze tijd zijn de proefstrepen verscheidene
malen bezichtigd. Hierbi j werden aan de strepen cijfers toegekend tussen 1 en 10, met dien verstande, dat het cijfer 1 0
werd toegekend aan een verfstreep, welke nog geheel intact
was en S.aaneen verfstreep welke voor de helft versleten was.
Bij het einde van de proef bleken de meeste strepen nog het
cijfer 5 of 6 te hebben.
Aan de proefstrepen in harsmassa werden geen waarderingscijf e r s toegekend; het verouderingsproces verloopt
hier anders dan bij de verfstrepen. Wel ver toonden de hars massastrepen aan het einde van de proef minder slijtage dan
de verfstrepen, in die zin, dat e r slechts weinig van het weg dek zichtbaar geworden was; doch deze strepen vertoonden andere veranderingen n. l. sterke verkleuring en kruipen en
scheuren onder onvloed van het verkeer.
De proefnemingen, voor zover het de harsmassa betreft,
zijn helaas door de tijd achterhaald. De 3 leveranciers van
harsmassa, welke proefstrepen bij de omlegging Delft hebben
aangebracht, maken momenteel een produkt van andere samenstelling.
De resultaten van de praktijkproeven op rijksweg no. 13
zullen in het tijdschrift llWegentl gepubliceerd worden. De
proefnemingen hebben geleid tot aan aantal conclusies, waarvan de 3 belangrijkste hieronder volgen, n. 1. :
1. Verf strepen hebben een aanzienlijk langere levensduur dan
veelal wordt aangenomen. Na 2 jaar zeer intensief verkeer
waren de strepen voor de helft afgesleten.
2. Toevoeging van puimsteen of glasparels aan een verf veroorzaken zeker geen snellere afslijting van deze verf; wel
wordt door deze toevoegingen over het algemeen het verbruik
iets groter.
3. Harsmassa strepen hebben een langere levensduur dan verf
strepen. Of echter de veel hogere prijs van de harsmassa door
een in verhouding langere levensduur wordt vergoed, is uit
deze proeven niet gebleken.
Het belangrijkste dat uit het gedrag van de proefstrepen te lezen valt,is, dat het soms geopperde bezwaar van te korte levensduur vaneen verfstreep teruggebracht dient te worden tot
het ontbreken van de nodige zorg bij het aanbrengen, wanneer
tenminste de gebruikte verf aan redelijke eisen voldoet. Een
middelmatig goede verf, welke met zorg aangebracht wordt,
zal vermoedelijk een langere levensduur hebben dan een prima
verf, welke slecht aangebracht wordt. ûngetwijfeld zullen de
beste resultaten verkregen worden, wanneer de verf bij warm
en droog weer op een droog wegdek wordt aangebracht. Verf
strepen welke tijdens regen op een nat wegdek worden aangebracht zullenniet goed aan het wegdekhechten. Ook mistig weer
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is ongeschikt voor verfwerk; bovendien wordt bij deze weersgesteldheid de droogtijd van de verf aanzienlijk verlengd.

Bij het einde van de proef zijn van alle strepen, zowel van de
verfstrepen als van de harsmassa, in het rijspoor foto's op
ware grootte gemaakt.
C.

Proefstrepen op rijksweg no. 2 bij Abcoude.

Zoals reeds in het jaarverslag 1956 vermeld, zijn in
juli 1956 op de oostelijke rijbaan nabij Abcoude 22 proefstrepen in wegenverf en 5 proefstrepen in harsmassa aangebracht.
De verf was door 11 verfleveranciers geleverd, waarvan elk
2 verschillende verfsoorten inzond. Hiervan diende het bindmiddel gelijk te zijn bij een wisselende pigrnentsamenstelling.
Het is de bedoeling om na te gaan of de pigmentsamenstelling van overwegende invloed is op de levensduur van de
verf. Net als bij de proefstrepen op rijksweg no. 13 is ook hier
geconstateerd, dat wegenverf een veel langere levensduur heeft
dan veelal beweerd wordt.
Elkhalf jaar worden van de strepen foto's in het rijspoor
gemaakt teneinde de verwering van de verfsoorten fotografisch
vast te leggen. De foto's worden steeds op dezelfde plaats gemaakt met behulp van het elders in dit jaarverslag beschreven
apparaat voor het maken van foto's op ware grootte van wegdekoppervlakken. Op deze wijze kan op eenvoudige manier
vastgesteld worden of de verfsoorten een zelfde of een verschillend beeld van verwering en slijtage vertonen.
Door 4 firma's zijn op hetzelfde wegvak proefstrepen in
harsmassa aangebracht. Eén der firma's heeft 2 soorten harsmassa verwerkt, zodat in totaal 5 monsters harsmassa op
rijksweg no. 2 zijn aangebracht.
Bij de laatste bezichtiging op 14 januari 1958 vertoonden
4 van de 5 strepen in meer of mindere mate scheurvorming;
de strepen waren echter nog wel geheel intact. De 5e proefstreep vertoonde geen scheurvorming en was nog in goede staat.
D.

Harsmassa.

Evenals het verbruik aan verf neemt ook het verbruik aan
harsmassa toe; echter niet in zo sterke mate. Gezien de ervaringen, opgedaan met de proefstrepen op de rijkswegen 2 en
13 is harsmassavermoedelijk duurder dan verf. Een voordeel
boven verf is echter, dat de harsmassastreep enkele mm dik
op de weg ligt, waardoor de streep bij hevige regen beter zichtbaar f s dan. verf.

Verschiìiende verfleveranciers ve rrichten researchwerk
op het gebied van harsmassa teneinde binnen afzienbare tijd
met een soortgelijk produkt aan de markt te komen.
Naast monsters uit verwerkte partijen werden ook enkele
monsters harsmassa, welke uit het buitenlana aangevoerd waren, aar: een onderzoek onderworpen. In 6611hiervan was als
mineraai aggregaat uitsluitend gemalen zachte kalksteen verwerkt, tengevolge waarvan een verkeerss treep van dit materiaai zeer glad was.
In totaalwerden 10 monsters harsmassa aan een onderzoek
onderworpen. Geziendevele km wegdek welke in 1957 van een
harsmassa streep werden voorzien, hebben niet alle diensten
de door hen venverPrte harsmassa laten controleren of het
materiaal aan de gestelde eisen voldeed.

Enkele monsters verkeersstrip werden in het afgelopen
jaar op ons laboratorium onderzocht. Het materiaal wordt in
het algemeen i~i-roller, afgeleverd en dient op de weg geplak
te w o r d e ~ .
I<et idee is zeer aantrekkelijk en lijkt heel eenvoudig; echter
alle tot op heden aan het Rijkswegenbouwlaboratorium aangeboden monsters verkeerss trip waren glad. Weliswaar was het
ene monster minder glad dan het andere, doch geen enkel monster haalde ook maar bij benadering de voor bebakingsmateri d e n voorgeschreven wrijvingscoëfficierit van 0,40. Ook de
gebruikte plakstof bleek nog wel voor verbetering vatbaar te
zijn; de monsters verkeerss trip lieten onder invloed van water
gemakkelijk van het wegdek los.

TECHNISCHE METINGEN
A.

Periodieke werkzaamheden.

In het verslagjaar was Noord-Nederland aan de beurt voor
de driejaarlijkse viagraafmetingen.
Gemeten zijn 457 basisvakken ,naar de aard van hetwegdek te s p l t s e n in:
213 basisvakken op bitumineuze wegdekken
147
,,
,, cementbeton
,,
97
,,
,, klinker
sS

b.

Schokmetingen met de schokmeter (burnp integrator).

Hiermede zijn 72 Rijkswegen gemeten.
De resultaten van de viagraafmetingen - die de golfvor ming in een wegdek weergeven - en van de schokmetingen, die
meer de ruwheid ende zeer korte golven van een weg registreren, zijn zodanig in tekening gebracht, dat zij onmiddellijk ver geleken kunnen worden.
Deze tekeningen zullen in januari 1958 aan de betrokken
directies worden toegezonden.
c.

Stroefheidsmetingen met de slipwagen.
I

Evenals in vorige jaren is het Rijkswegennet systematisch
afgetast op stroefheid. Tijdens deze meettocht werden ook de
plaatsen, waar slipongevallen hebben plaatsgevonden,
op
stroefheid onderzocht. In totaal zijn hiertoe in 1957 op Rijkswegen 1836 wegstrekkingen op stroefheid onderzocht, waar voor + 10.000 metingen nodig waren. De resultaten zijn op
overzichtelijke wijze in tekening gebracht.
In december 1957 zijn deze tekeningen aan de betrokken
directies toegezonden.
Niet-periodieke werkzaamheden.
a. yiamaaf - en stroefheidsmetingen.
In het verslagjaar is een begin gemaakt methetverrichten van viagraafmetingen en stroefheidsmetingen op nieuw gereed gekomen wegvakken zo spoedig mogelijk na de openstelling. Hierdoor wordt het mogelijk om het gedrag van de vernieuwing onder invloed van het verkeer scherp in het oog te
houden.
Deze werkwijze geeft weliswaar organisatorische moeilijkheden, omdat alle metingen met Ben en dezelfde meetwagen
B.

verricht moeten worden en e r dus voor elk gereedgekomen
wegvak, wanneer e r geen combinatiemogelijkheden zijn, twee
reizen moeten worden gemaakt; nl. 6th met de viagraaf en
6énrnet de slipaanhanger. Het is echter gelukt deze moeilijkheden te overwinnen, ondanks de omstandigheid, dat de ruim
6 jaar oude meetwagen meerdere malen in reparatie moest.
Deze mogelijkheid is ontstaan, doordat de registratieapparatuur van de viagraaf in 195'7 met een mechanische over brenging naar binnen in de trekkende meetwagen is verplaats t.
Voordienkonniet gemeten worden bij regen, omdat het papier
nat spatte en vochtig werd. Alleen op de jaarlijkse viagraaftocht voor de periodieke metingen betekende e. e. a. reeds een
besparingvan 6 werkdagen, ondanks de omstandigheid, dat de
mechanische overbrenging nog meerdere malen onderweg gerepareerd moest worden.
Aan verbetering wordt gewerkt.
verzoek zija nog de navolgende metingen verricht:
viagraafmetingen op 16 Rijks- en 6 Provinciale w egen.
Stroefneidsmetirngen op 16 Rijksweger?_
, op Provinciale - en
Gemeenteweger, en vliegvelden van het B. A . B. O. 1;. In totaal
3900 metingen.
b.

Stroefheidsmetingen met het toes te! van Leroux.

Metdit toestel werden 1394 monsters van betonstenen en
tegels, afkomstig van de Rijkswaterstaat, Provincies, Ge meenten en andere diensten, op stroefheid gekeurd.
Verder werden E26 verfmonsters op stroefheid onderzocht.

Deze hadder, over het algemeen een incidenteel karakter.
C.

Boorauto.

Deze wordt gebruikt voor het boren van betoncylinders
uit wegdekken ten behoeve van de keuring van de betonkwaliteit en van research en i s verder geschikt voor het verrichten
van C. B. H. -metingen in het terrein.
De auto, die van 1939 dateert, is verre van bedrijfszeker .
Gehooptwordt, dat in 1958 de nieuwe boorauto -waarvoor een
ontwerp is opgemaakt door de Rijksautomobielcentrale - ter
beschikking zal komen.

Het aantal geboorde cylinders bedraagt:
55 uit normale betonwegdekken
5 uit schraal grindbeton
7 uit schraal lavabeton
52 uit met cement gestabiliseerd zand
6 uit een voorgespannen betonwegdek.
Voor C. B. R. metingen is de wagen 9 dagen gebruikt.
In totaal werd met deze auto 4400 km afgelegd.
D.

Research.
Stroefheidsmetingen.

In maart werd de nieuwe aanhanger voor stroefheidsmetingen afgeleverd. Deze aanhanger is driewielig, waarbi j het
3e -kleinere -wiel midden tussen de twee andere wielen is
gemonteerd en door kettingoverbrengingen naar de buitenste
wielen gedwongen wordt met een kleiner (instelbaar) toerental
te draaien dan bij de voorwaartse snelheid behoort. Als dit
3e wiel is opgehaald, heeft men in principe de oude slipaanhanger, waarmede op de oude methode gemeten kan worden.
Als het3ewiel over de weg rolt en glijdt, oefent het een trekkracht uit op de aanhanger. Deze trekkracht wordt gemeten
en geregistreerd.
Op deze wijze verkrijgt men een lengteprofiel van de
stroefheid van een wegdek, wat op de oude methode (blokkeren van de wielen) niet mogelijk was.
Door het geringe gewicht op dit 3e wiel dat in een
afzonderlijk frame zit, datgeballast kan worden -zijn de wrij vingskrachtenminder groot, zodat met grotere snelheden gemeten kan worden, Het meten van de stroefheid op de oude
manier - door het blokkeren van de wielen van de zware aanhanger - kon slechts bij een snelheid van 20 km/h plaats vinden.
Het is eenbekend verschijnsel, dat de rijsnelheid van invloed is op de wrijvingscoefficient. Deze invloed is geen constante maar sterk afhankelijk van de karakteristiek van het
wegdek in dit opzicht.
De voornaamste reden voor de aanschaffing van het nieuwe apparaat was dan ook om in staat te zijn de stroefheid te
meten bij snelheden, die met de praktijk van het verkeer in
overeenstemming zijn. Het is immers geenszins zeker, dat
een wegdek, dat bij 20 km/h voldoende stroef i s , dit ook zal
zijn bij 60 k m h .
Met dit derde, te langzaam draaiende, wiel meet men
een andere soort wrijvingscoefficient dan met geblokkeerde
wielen. Dit kan verduidelijkt worden door de volgende beschouwing.

-

1. Bij een geblokkeerd wiel, dat met een eenparige snelheid
wordt voortgesleept, wordt (negatieve) arbeid verricht door
de wrijving, welke arbeid omgezet moet worden in warmte.
Vervormingen enz. komen tijdens het glijden niet meer voor.
De enige plaats waar de energie-omzetting kan plaats vinden,
is dus het contactoppervlak tussen band en wegdek. Men krijgt
dus een grote plaatselijke warmteontwikkeling, die van invloed i s op de loopvlakrubber en ook zij het in mindere mate op het -wegdek.
2. Bij een rollend en glijdend wiel loopt de plaatselijke temperatuur minder op, omdat e r steeds een ander deel van het
loopvlak in contact is met het wegdek. De energie-omzetting
geschiedt verder niet meer uitsluitend in het contactvlak met
de weg, maar ook door voortdurende vervormingen van de
draaiende band.
Wat e r in ons toestel dan nog niet omgezet is in warmte,
wordt weer afgegeven - via de kettingoverbrengingen - naar
de buitenste wielen. Een deel van de energie wordt dus teruggewonnen. (Bij een normale auto, die niet tot blokkeren wordt
afgeremd, wordt deze restenergie omgezet inwarmte ter plaats e van de remmen).

-

Gezocht wordt dus naar de correlatie tussen deresultaten van beide meetmethoden bij een eenparige snelheid van
20 k m b . Ditgebeurt door met het 3e wiel op de grond de buitenste wielen tot blokkerens toe af te remmen. ~ i e r b i is
j het
3e wiel dan ook geblokkeerd. Geregistreerd wordt, tijdens dit
blokkeren, de wrijvingskracht op de oude methode en voor de
perioden dat niet geremd wordt, wordt het lengteprofiel van
de door het rollende en glijdende 3e wiel ondervonden wrijving
geregistreerd. Dit moet gebeuren op vele proefvakken, waarin
het hele stroefheidsgamma van de wegen vertegenwoordigd is.
Doordat nog enkele kinderziekten van de apparatuur moes ten worden overwonnen en door de drukke normale werkzaamheden van het met de bediening belaste personeel, is dit onder
zoek nog niet voltooid. De jaarlijkse stroefheidsmetingen op het
gehele Rijkswegemet zijn nog op de oude methode verricht.
Behalve de genoemde correlatie, moeten ook normen gevonden
worden voor stroefheidsmetingen bij hogere snelheden. Omdat
op het 10e Internationale Wegencongres in Istanboel is voorgesteld de f bij 50 km/h t e gebruiken, beperkt ons onderzoek
zich voorlopig tot metingen bij deze snelheid. Onmiddellijkna
een r i t over het proefvak, waarbij de beide wrijviagscoëffici8nten zijn gemeten bij 20 bh,wordt weer met 50 h / h
over dit proefvak gereden en alleen de trekkracht van het middels te wiel geregistreerd.
Zoals verwacht werd, blijkt de stroefheidsval tussen snel-

-

heden van 20 km/h en 50 km/h verschillend te zijn bij verschillende wegdekken.
Normenvoor de streefheid bij 50 kmhkunnen dus niet eenv x d i g bepaald worden uit de correlatie van de twee soorten
wrijvingscoëfficiënt bi j 20 km/h. Hiervoor zal weer ui tgegaan
moeten worden van de geconstateerde slipongevallen. Hetzelfde
uitgangspunt als des ti jds is gebruikt voor het vaststellen van
de normen bij de oude meetmethode, kan wederom toegepast
worden. De bepaling van de oude norm, dat een f = 0,45 als
de grens tussen stroef en glad genomen moest worden, geschiedde als volgt: in 65% van de gevallen, dat e r een slipongeval had plaatsgevonden, bleek de f kleiner te zijn dan 0,45.
Op plaatsen waar meer dan 6 t h slipongeval in een kalenderjaar was voorgekomen, bleek in 87% van de gevallen de f lager
dan 0,45 te zijn.
Bij de jaarlijkse meettocht in de zomer van 1958 wordt
gehoopt het gehele Rijkswegennet op stroefheid te kunnen aftas ten met de snelheden van 20 k r n h en 50 k m h . Eerst daarna
kan begonnen worden aan het zoeken naar een norm bij 50 krn/h.
E.

Andere werkzaamheden en publicaties.

a. Een ontwerp werd gemaakt voor een proefweg in voorgespannen beton met voorgerekte wapening.
Dit ontwerp werd gepubliceerd in het tijdschrift l1Wegen1f
van juni 1957onder de titel llProeve van een ontwerp voor een
weg in voorgespannen beton".
Een drietal proefvakken van elk rond 100 m lengte is nadien in Rijksweg 4 A aangelegd.

~ 9 februari 1957 werdeen
b. In het tijdschrift l l B ~ u w 'van
artikel geplaatst onder de titel llSlipgevaarllen de kans op slipgevaar op bitumineuze wegdekken.
In enkele publicaties van anderen was het feit gesuggereerd, dat de nieuwe bitumineuze wegdekken in Nederland altijd glad zouden zijn. Het genoemde artikel werd geschreven
om deze mening te weerleggen.

DIVERSEN
A.

Het tegengaan van erosie m. b. v. zetmeelproducten.

Een chemische fabriek bood ons drie zetmeel-producten
aan voor stabilisatie van zandoppervlakken tegen stuiven. Dit
zijn :
a. Electrocol, sterk bindend zetmeel dat echter een
zeer
geringe weerstand tegen mikroörganismen heeft. Voos elke
proef moet een nieuwe oplossing gemaakt worden, omdat deze
niet bewaard kan worden.
b. Stabilose, minder sterk bindend en enigszins bestand tegen mikroörganismen; pas na enkele dagen verandert de oglossing van hoedanigheid.
c. Stabilogum ;bindend vermogen ongeveer als van stabilose.
Goed bestand tegen mikroörganismen. Voorraadflessen met
oplossingen z hjn lange tijd houdbaar.
Uiteraard is de aantasting door mikroörganismen een voor
ons doel ongewenste eigenschap en de meeste onderzoekingen
werden dan ook uitgevoerd met stabilogum
h de eersteplaats werd nagegaan welke hoeveelheid zet=cel nodig is om onder standaard condities geen stuiven meer
te krijgen. Dit kon met alle drie de zetmeel preparaten bereikt worden door besproeiiiig met 5 gram zetmeel per m2.
Met deze hoeveelheid zetmeel ontstaat na indrogen een goede
stevige en geiijkmatige korst.
Voor het gelijkmatig bevochtigen van het zandoppervlak
door sproeien is minstens 0 , 5 liter waterlm2 nodig, zodat men
het best kan sproeien met een halve liter per m2 van een 1%oplossing. Ook met grotere hoeveelheden voor sterker verdunde
oplossingen werden goede resultaten bereikt, maar dan wordt
het sproeiloon te sterk opgevoerd.
Bij onze proeven bleek verder, dat het vochtgehalte in het
zand nauwelijks invloed heeft, mits het niet zo hoog is, dat
het te sproeien water slecht wordt opgenomen.
Vervolgens werd nagegaan wat de gevolgen zijn als een
gevormde korst vernield wordt, bij voorbeeld doordat e r over
gelopen wordt. Daartoe werd een zandlaag van 8 cm dikte besproeid met 5 gram stabilogum (uit een 1%oplossing) en aan
de lucht gedroogd. De gevormde korst werd kapot geharkt tot
een diepte van 5 mm en vervolgens met zoveel schoon water
besproeid tot de bovenste twee centimeter goed vochtig waren;
na indrogen aan de lucht herstelde de korst zich en e r trad
geen stuiven op. Ook als deze bewerking op eenzelfde bakje
twaalf maal herhaald wordt, treedt e r nog geen stuiven op.
Eenzelfde resultaat werd verkregen, als men na het harken,
het zand tot grotere diepte nat maakt (bij onze proeven resp.

2,4,6 en 8 cm). Op grond van de voorafgaande proeven weet
men, dat 5 gr/m2 een grenswaarde is, en met minder geen
goede korst wordt verkregen. Uit deze serie proeven blijkt
dus, dat na droging vrijwel de gehele hoeveelheid zetmeel in
bet oppervlak terugkomt.
Als mende korst niet door de bovenste 1/2 cm maar door
de hele laag van 8 cm heenwerkt en deze bevochtigt, dan ontstaatwelweer een korst, maar deze is van minder goede hoedanigheid, zodat mag worden aangenomen dat ongeveer 3/4 van
het zetmeel naar de bovenlaag is teruggekeerd. Bij volgende
besproeiïngen met water, gevolgd door indrogen, ontstaat een
laag van betere hoedanigheid, zodat dan mees zetmeel naar
boven getrokken wordt.
De invloed van opeenvolgende buien w e d nagegaan door
de korst tot 1/2 cm diepte stuk: t e harken, te besproeien totdat de bovenste twee cm nat zijn, na twee uur opnieuw besproeien tot e r vier cm nat is enz. N a indrogen ontstond een
nor male niet stuivende kor st.
De invloedvan een langdurige periode met zware regenval
werd nageboots t, door in een cylindrische filtertrechter een
laag van 4 cm zand te brengen. Na besproeien met 10 gram
zetmeel/mZ en indrogen werd met zoveel water besproeid tot
de hele laag vochtig was, waarna nog een hoeveelheid water
werd toegevoegd overeenkomend met 25mm regen. Het onder
uit de trechter lopende vocht werd opgevangen. N a een uur
werd het vocht in de trechter afgezogen. N a 24 uur werd opnieuw op het natte zand een hoeveelheid water gelijk aan 25 mm
regen toegevoegd en weer werd het doorlopende water opgevangen en daarna afgezogen. De vier porties afkomend water
bevatten weinig vaste stof en de hoeveelheid zetmeel was gering,
zeker minder dan 15%van de toegevoegde hoeveelheid.
De invloed van de zetmeel-oplossingen op de stabiliteit
van zand is aanvankelijk gering; de Florida-stabilitei t van een
zand, aangemaakt met verschillende hoeveelheden water en
met daaraan toegevoegde gelijke hoeveelheden 1%oplossingen
van staboligum en electrocol, vertoont geen grote verschillen.
Als zich na indrogen een korst gevormd heeft, verhoogt deze
echter de stabiliteit aanmerkelijk (oorspronkelijkzand 0,2-O,?
kg/cm2, met electrocol 3,5-3,9 en met stabilogum 1,9-2,5
k/cm2,.
Door middel van een aantal proeven werd vastgesteld,
dat bepaalde zetmeelpreparaten op een zandlaag na indrogen
een korst vormen, waardoor het stuiven belet wordt, zodat
door middel van deze preparaten een bescherming tegen winderosie verkregen wordt. Naar aanleidiag hiervan werd een volgende serie proeven opgezet om na te gaan of ook erosie door
water op deze wijze bestreden k a . worden.

Voor dit doel werd een zandoppervlak in een bakje behandeld met zetmeelpreparaat stabilogum, waarna het bakje zo
werd opgesteld, dat het oppervlak een helling van 130 maakt,
waarna een dunne krachtige waterstraal onder een zeer kleine
hoek (ongeveer 30) langs het oppervlak gespoten werd.
Het niet behandelde zand begon weg te spoelen, zodra dit
inaanraking kwam met een straal met een snelheid van l meter/sec. en reeds na 5 sec. was een uitschuring van 1 cm diepte verkregen.
De bakjes waarvan het oppervlak resp. 5, 10 en 20 gstabilogum per m2 bevatten vertoonden na 1 minuut nog geen aantasting, waarna de stroomsnelheid gedurende 1 minuut werd
opgevoerd tot 2 meter/sec. en daarna tot 2,5 meter/sec.
Bijdezeproefbegoninhet bakje met 5 gr/m2 na 15 sec. enige
erosie op te tredenen na 1 minuut was een gat van 1 cm diepte
gevormd; de twee andere bakjes vertoonden na 1 minuut nog
geen beschadiging. Nadat de stroomsnelheid opgevoerd was tot
3 m/sec. begon in het bakje met 10 gram stabilogum per m2
een stukje van de korst los te laten, maar het onderliggende
zand hield nog even stand; na vier minuten begon de erosie door
te zetten en na 5 minuten was een gat van 1 cm diepte gevormd.
In het bakje met 20 gram stabilogurn/m2 was na 5 minuten
blootstellenaan een stroom van 3 m/sec. noggeen enkel begin
van aantasting zichtbaar.
Conclusie.
Uit de hier beschreven proeven blijkt dat deze zetmeel preparaten zowel tegen erosie door wind als door water bescherming
kunnen geven. In het laboratorium werden met 5 gram stabilogum per m2 reeds goede resultaten verkregen, maar in de
praktijk zal het raadzaam zijn, meer te gebruiken; gedacht
wordt aan 10-15 grarn/m2, opgelost in 1/2 liter water per m2.
Dehieraanverbonden kosten zijn 8-10 cent per m2. E r is alle
redenmet deze stoffen een of meer proeven op grotere schaal
te nemen op een onbeschermd zandbed of op bermen. Ook een
proef als voegvulling voor bestrating verdient aanbeveling.
B.

Siliconen.

Sinds enige jaren is een onderzoek gaande naar de mogelijkheidwegdekken een zodanige voorbehandeling t e geven, dat
ij s en in het bijzonder ijzel niet meer aan het wegoppervlak hechten. Indien dit zou gelukken kan dit verstrekkende gevolgen
hebben, omdat een los liggende ijslaag door het verkeer wordt
stukgereden en dan met bezems of schuivers verwijderd zal
kunnen worden, waardoor het strooien van zand of zout niet
meer nodig zou zijn.

Enige in het laboratorium uitgevoerde prueven met siliconen gaven hoop, dat e r op deze wijze iets bereikt zou kunnen
worden, maas bij proever, op de weg waren de resultaten. teleurstellend.
Teneinde meer exacte gegevens te v e s z m e l e n werd een
toestel ontworpen om de hechtsterkte tussen ijs en wegdek te
meten. Aandit toestel wordt nog gebouwd doch begin 1958 hopen
wij met de proeven te b e n beginaen. Hierbij zal dus nagegaan wordenhoe d e hechting van ijs aan het wegdek belet wordt
door behandeling met siliconen en andere waterafstotende stoffen.
Bij vorige proeven werd waargenomen, dat de watergevoeligheid van koudasfalt vermindert als het aggregaat voorbehandeld wordt met siliconen. De tijd, die nodig is om het
aldus verkregen mengsel bij de wielproef te vernielen is een
maat voor de verbetering, die &dus verkregen wordt.
Voor deze proeven werden de materialen o m h l d met een
verdunde oplossing van natriummethylsiliconaat, zodat 1 kg
'kiezelslag 0,10-0,12 gram, 1 kg zand 0 , 2 gram en 1 kg veilstof 1, O gram silicori bevat. Vervolgens werden mengsels gemaakt met ongedoopt vloeibitumen 150-250. Steeds werden de
zelfde hoeveelheden van de verschilleade bestanddeler, op gelijke wijze gemengd.
In een serie mengsels was een deel van het aggregaat riet
behandeld en een =der deel wel, de resultaten zijn:
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Hieruit volgt, dat reeds een belmgrijke verbetering verkregen kan worden door alleen het zand of de vulstof een vaor
behandeling met siliconen te geven.
Teneinde na te gaan, wat de invloed is van drogen bi j hoge
temperatuur werden drie mengsels bereid, waarvan het zand
met siliconen omhuld was, waarna bij verschillende temperaturen gedroogd werd.
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Uit deze proeven blijkt, dat de activiteit der siliconen achteruit gaat wanneer mén droogt bij hoge temperatuur.

C.

Zeven.

In de serie van de nederlandse normaaizeven komt een
discontinui'teit voor: de fijnere zeven (O, 050-0,85 mm) zijn
draadzeven, waarvan de zijde (z) van het vierkante gat als maat
genomen wordt. ,Deg r w e r e zeven (1,O-90, O mm) zijn plaatzeven met ronde gaten, waarvan de middellijn (m) als maat
geldt. Waar deze twee soorten zeven gebruikt worden, zoals
bi j het zeven van zand, is het nodig een herleidingsformule
te vinden om deze in elkaar uit te drukken. Hiervoor wordt
aangenomen: z : m = 0,84, zodat de plaatzeef van 1,O mm gelijkgesteld wordt aan de draadzeef van 0,85 mm. Het spreekt
vanzelf dat dit een benadering is, want op theoretische gronden mag men aannemen, dat de verhouding z : m afhangt van
de vorm der korrels. Voor bolvormige deeltjes is deze 1,0,
voor kubische of schijfvormige deeltjes 0,7 en voor zandkor rels tussen 0,87 en 1 , O .
Bij proeven bleek inderdaad, dat van rondkorrelig materiaal (rivierzand en glasparels) 1,02 tot 1,OB maal zoveel door
de zeef met ronde gaten wordt doorgelaten als door de daarmee gelijkgestelde zeef met vierkante gaten, terwijl van zanden
met hoekige korrels (brekerzand en gegranuleerde slakken)
de verhouding juist omgekeerd is; van deze zandsoor tenpasseert 1,06 - 1,20 maalzoveel door de vierkante gaten als door
de ronde. Dematerialen, die zeef 0,85 passeren, maar achterblijven op zeef i, 0, bestaan voornamelijk uit platte stukjes,
terwijl de korrels, die door zeef 1, O gaan en achíerblijven op
zeef 0,85 vaak een sterk afgeronde vorm hebben.
Uit deze proeven volgt, dat het zeven met twee soorten
zeven tot ongewenste complicaties kan leiden.
Algemeen wordt aangenomen, dat draadzeven sneller ze ven dan overeenkomstige plaatzeven en dat het zeven sneller
gaat naarmate de zeef grover is. Bij vergelijkende proeven
met de draadzeven N 480-d-0,6 en d-O, 5 mm en de plaatzeef
N 480-d-0,6 mm, welke overeen zou komen met de draadzeef
van 0 , s mm, bleek deze regel niet op te gaan. De verschillen
waren niet groot en bij verschillende proeven ging de zeving
op de zeef van 0,5 mm sneller dan op de andere.
E r zijn ook vrij grote verschillen in de zeeftijden voor de
verschillende materialen, zoals uit de volgende cijfers , die
elk een gemiddelde uit vier waarnemingen weergeven, blijkt :

Glasparels Rivierzand Breker zand Slakkenzand
Ronde
gaten
Vierkante
gaten

0,5

3,9

5,o

5,8

min.

1,6

4,4

4,6

5,5

min.

h alle gevallen worden de materialen sneller afgezeefd
naarmate de korrel r o d e r is. H e t zeven van rondkorrelige
materialen gaat sneller op een zeef met ronde gaten dan op
een met vierkante, terwijl de hoekige materialen op een zeef
met vierkante gaten het snelst worden afgezeefd.
D.

Temperahusmetingen.

Op warme zonnige dagen nemen ds wegdekken veel warmte
op door zonnestraling. Dit zal meer zijn, naarmate de Hew
van hei wegdek donkerder is. Dit weid nog eens bevestigd door
enkele series metingen van oppervlakte-temperatuur op de
weg op het tijdstip dat deze het hoogst is (omstreeks 15 uur).

witte verfstreep

Uit deze waaniemingen blijkt duidelijk dat in de zon wegdekkenbelangrijk warmer worden dan de omringende lucht en
dat asfaltwegdekken, zelfs een betrekkelijk lichtgekleurde
oppervlaktebehandeling, meer warmte opnemen dan betotl of
klinkers. Zand, ook a h de kleur licht is, wordt minder warm
dan asfaltbeton, maar warmer dan de andere wegdekken.
Van de asfaltmengsels wordt de zeer zwarte voegvulling
in betonwegenhetwarmst en ook de verschillende soorten pfaltbeton nemen veel warmte op.

Bij diverse metingen (nrs I, 11 en V) werden vrij grote
temperatuurverschillen gevonden tussen de voegvulling en het
wegdekvan beton of klinkers. Het is daarom mer'itwaardig dat
bij een aantal metingen op asfaltbeton, cementbeton en oppervlaktebehandelingen praktisch geen temperatuurverschil gevonden werd tussen licht en donkergekleurde steentjes en de
tussenliggende lichte cementmortel of zwarte asfaltmortei;
blijkbaar verspreidt de opgenomen warmte zich vlug over het
hele wegdek. In verband hiermede valt op het betrekkelijk geringe temperatuurverschil tussen de witte verfstreep en het
wegdek waarop deze streep voorkomt.
Voor het bestuderen van opperviakte verschijnselen tijdens koude werd tijdens vorst op een betodek een ijslaagje
aangebracht en bestrooid met keukenzout; reeds na 5 minuten
was de opper vlakte -temperatuur ruim een graad gedaald en
na 30 minuten werd een minimum bereikt, dat bi j een der proeven 2,50 C beneden de begintemperaltuur lag. Bij strooien met
calciumchforide werd na 15min. een daling van 2,W C w a a r g e
nomen; op 3 cm diepte in het beton was na 30 minuten de temgeratuur 3,00 C gedaald en op 14 cm aiegte trad na I uur een
.minimum op, dat echter slechts 0,50 C beneden de aanvangs temperatuur was. Van een proef volgen hier enige cijfers :
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Tijdens het strooien met zouten treedt e r in het oppervlak plotseling een sterke daling in temperatuur op, welke
spoedig door een meer geleidelijke stijging gevolgd wordt. De
daling op 3 cm diepte volgt spoedig en in een kwartier ti jds
is deze laag van 20 C warmer veranderd in 10 C kouder dan de
oppervlakte. Deze snel wisselende temperatuursverschillen
zullen vrij grote spanningen 'kunnen veroorzaken.
Gedurende het jaar l957 is dagelijks de temperatuur gemeten aande oppervlakte en op verschillende diepten van dertien proefvakken op terrein van "rit Flijkmvegenbouwlabsratori urn. De uitwerking van deze waarnemingen %snog niet :daar,
,maar e r kunnen reeds thans enkele conclusies vermeld svorden.

Voor een vak tuingrind werd gemeten:
l

p
p
-

laagste gemiddelde
temperatuur
28,4
11,I
lucht
-7, O
-3,2
10,8
oppervlak 30,8
10,4
diepte O, l m 22,3
0, 7
11,3
%B
0,4 22,l
11,5
592
1,0 20,O
10,3
12,l
4, O 14,3
11,0
12, O
5,O 13,4

verschil tussen
hoogste en laagste
35,4O C
34, O
21,6
19,3
14,8
390
199

De dagelijkse metingen worden omstreeks 9 uur v. m. uitgevoerd en daardoor komen geen extreem hoge oppervlaktetemperaturenvoor zoals om 15 uur op warme dagen optreden.
Lage temperaturen kwamen in 1957 niet voor en de grootste
vors tdiepte in de grond bedroeg enkele centimeters.
Ui t bovenstaande cijfers volgt, dat de jaarli j kse maximum
temperaturen bij toenemende diepte afnemen en de minimum
temperaturen toenemen en beide waarden naderen tot een
grenswaarde van ongeveer 120 C, welke naar schatting op een
diepte van 6 s meter bereikt wordt. Beneden deze diepte heerst
een constante temperatuur. Als merkwaardigheid kan verder
vermeldworden, dat de hoogste temperatuur op 5 meter diepte in november en de laagste in april gevonden wordt, zodat
de maxima en minima 4-5 maanden nodig hebben om tot deze
diepte door te dringen.
Hoewel de vorstdiepte niet groot was, bleek de vorst onder goed geleidende wegdekken, zoals beton als plaat, betonstenen en schraal beton, het verst en onder klinkers in zand,
asfaltbeton, fundering van hoogovenslakken en grond zonder
wegdek, het minst binnen te dringen.
De temperatuurgradiënt is een maat voor de warmtestroom tussen twee punten en als zodanig werd de oppervlaktetemperatuur vergeleken met de temperatuur op 40 cm diepte.
Gevonden werd bijvoorbeeld:
I vak
in de zomer
in de winter
asfaltbeton
3,5O C
4,70 C
wet sand
596
4,3
klinker s
593
4,2
slakkenzand
690
3,5
grond
5,6
397
betonplaat
395
2.0
betonstenen
394
394
I schrale beton
2,5
2,5

Zoals te verwachten is vertonen de slechte warmtegeleiders (asfalt, klinkers en grond) over het algemeen een groot
en de goede warmtegeleiders (beton) een klein temperatuurverschil. Asfaltbeton gedraagt zich in de zomer als een vrij
goede geleider en in de winter als een slechte, terwijl slakkenzand juist in de zomer minder geleidt dan in de winter;
slakkenzand kan zeer veel water opnemen en heeft dus in de
winter een hoog vochtgehalte, waardoor het warmtegeleidings vermogen sterk toeneemt.

E. Fotograferen van wegdekken op ware grootte.
Bij het onderzoek van wegdekken is de fotografie een belangrijk hulpmiddel geworden. De nauwkeurige vergelijking
van een serie proefvakken kan niet beter geschieden dan aoor
de bestudering van een aantal welgekozen foto's hiervan. Ook
Mj de bestudering van verouderingsverschijnselen in het wegdek-oppervlak kunnenfoto' s op ware grootte, genomen op ver
schillende tijdstippen doch op dezelfde plaats een voortreffelijk
overzicht geven hoe kleine gebreken bijv. haarscheurtjes zich
met de tijd ontwikkelen tot grote scheuren; hoe een loszittend
steentje het begin van beschadiging van een wegdek is en hoe
een verfstreep te gronde gaat.
Het beeld, dat een bepaald wegdek op een foto vertoont, is
echter sterk afhankelijk van de wijze waarop de foto genomen
is. Bij een zekere lichtinval kan een bepaald gebrek duidelijk
zichtbaar zijn, terwij1 dit onder andere omstandigheden nauwelijks het geval zal zijn. Zo zal bij lage zonnestand een wegdek
op de fotoveel ruwer gelijken dan wanneer de opname gemaakt
was, wanneer de zon hoog aan de hemel stond of wanneer e r
helemaal geen zon was. Wanneer men dus de oppervlaktestructuur van verschillende wegdekken op foto's vergelijkt,
dan dienen de opnamen onder geheel gelijke omstandigheden
gemaakt te worden.
Teneinde aan de bezwaren, verbonden aan het bij dagiicht
maken van foto1s van wegdekoppervlakken te ontkomen, is een
methode uitgewerkt, waarbij de natuurlijke belichting uitgeschakeld wordt en de opnamen bij kumtlicht genomen worden.
Voor dit doel is een soort kist gemaakt welke op het wegdek
geplaatst kan worden. Het grondoppervlak bedraagt 80 x 30 cm,
waarin een ruimte uitgespaard is van 20 x 20 cm, waarboven
op een afstand van 24 cm een camera is aangebracht. Door
gebruik te maken van een fototoestel met v erwisselbar e optiek,
zodat tuss enringen kunnen worden aangebracht, kunnen wegdekfoto's gemaakt worden op een afstand van 24 cm.
Als lichtbronwordteenflitslampje gebruikt, waarvan het Ucht
onder een hoek van 350 op het wegdek valt. De opnamen op deze
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wijze verkregen zijn ongeveer 1/3 .deel van de ware grootte;
door vergroting hiervan kan men fotoFs verkrijgen van het wegdekoppervlala op ware grootte.
In 1957 is aangevangen mei een wrgelijkend onderzoek
van de verschillende steenslagsoorten in het wegdek. Hiertoe
zijn van enkele jaren oude wegdekken, waarin verschillende
steensiagsoor ten verwerkt zijn, oppervlakte-structuur -fotot s
gemaakt. Het onderzoekwordt nog voortgezet. Ook de eindresultaten van de proefstrepen in verf en harsmassa op rijksweg
no. 13 zijn in foto's op ware grootte vastgelegd.
Van de proef strepen op rijksweg no 2 worden elk half jaar
op dezelfde afstand van de kantband foto's gemaakt. Op deze
wijze wordt van het verouderingsproces van de verschillende
verfsoorten een uitstekende documentatie verkregen.
Van allerlei wegdektypen en ook voor waterbouwkundige
toepassingen is het op deze manier mogelijk de veroudering van
het gebruikte materiaal vast t e leggen, door van dezelfde plaats
bijv. elk jaar een opname te maken.
Tenslotte wordt verwezen naar de over dit onderwerp in
het tijdschrift "Wegen" opgenomen publicatie van november
1957, no. 11.
F.

Onderzoek van jute zakken.

De in 1957 op ons laboratorium gekeurde jute zakken waren
allen geimpregneerd met laurylpen~~chloorphenolCafgekort
L.P. Ch. P. ); de behandeling vond in M n bedrijf plaats.
h 1957werden 51 zakken aan een onderzoek onderworpen; deze monsters waren getrokken uit 3 partijen. Van verscheidene
monsterzakken uit de eerstepartij bleek het L. P. Ch. P. gehalte
lager te zijn dan het voorgeschreven percentage van 1%berekend op het Iuchtdroog zakgewicht. Bovendien bleken van deze
parti j enkele monsterzakken vethoudend te zijn. Deze partij
werd afgekeurd; de zakken zijn gewassen en werden daarna
opnieuw geimpregneerd.
De overige op het Rijkswegenbouwlaboratorium onderzochte
jute zakken bleken aan de gestelde eisen t e voldoen,
Voor zover bezien kan worden, zullen voorlopig geen jute zakken meer ter keuring ingezonden worden.

