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ONDERZOEKINGEN OVER STEENKOLENTEER.
De vraag, of steenkolenteer petroleumasphalt bij de constructie van
moderne wegdekken kan vervangen, heeft voor Nederland niet die
beteekenis als voor landen met een teerproductie, die te groot is om
uitsluitend in de brikettenfabricage haar afzet,gebied t,e vinden, Voor
landen als Engeland, Duitschland en België komt hier nog bij, dat de
toepassing van teer in den wegen1bouw door de combinatie met hoogovenslakken ook de mogelijkheid opent om voor dit product een
belangrijke uitbreiding van het afzetgebied te vinden, Voor deze landen
is dus de teerslaikwe,genbouw een probleem van groot belang, vooral
daar de teerslakken als zoodanig door de fabrieken worden geleverd
en niet in den vorm van hun componenten, De bereidingskosten in
de mengmachines komen ,dus ibij uitvoer het produceerende land ten
goede, en niet, zooals bij de alphaltwegen, het consumeer•ende land,
Teerslakdekken zijn voor Nederland minder als nationaal product
te beschouwen dan de wegdekken, wa,arin petroleumasphalt als bindmiddel is verwerkt. Speciale redenen om de toepassing van teerslakken
in Nederland te bevorderen, bestaan er dus niet. De eigenschappen en
de prijs van het product moeten hier den doorslag geven, Het ligt
voor de hand, dat in landen, waar teerslakken wel een nationaal
product zijn, met de studie der eigenschappen daarvan eerder een
begin is gemaakt dan in Nederland, Vooral geldt dit voor Engeland en
de Vereenigdè Staten, waar veel, hoofdzakelijk practische proefnemingen hebben plaats gehad, Men is in deze landen langzamerhand tot
een al•gemeen oordeel over teerslakken gekomen en men heeft er
bep~alde normen gevonden, waaraan teer en slakken moeten voldoen,
om een goed en h"oudbaar product te verkrijgen, Theoretische onderzoekingen hebben tot nog toe fo dit opzicht te:genover de practische
weinig gewicht in de schaal gelegd,
Nu is het merkwaardiig, da·t deze practische overwegingen tenslotte
geleid hebben tot twee geheel verschillende opvattingen over de eigenschappen van teer, In de eene opvatting, die wij in het vervolg kortheidshalve .de Amerikaansche zullen noemen, komt het inzicht tot
uiting, dat teer ten opzichte van petroleumasphalt een minderwaardig
product is, Men moet rvolgens ;die opvatting ,de eischen voor teer zoodanig stellen, dat men de eigenschappen van petrolenmasphalt zooveel
mogelijk benadert, om althans nog een bruikbaar product te krijgen,
Hiertegenover staat het Engelsche standpunt, dat steenkolenteer
een ,geheel ander product is dan petroleumasphalt, in sommige opzich3

ten superieur, in andere inferieur. Vol•gens dit inzicht moet men er
niet naar streven hij steenkolenteer de asphalteigenschappen zooveel
mogdijk te hena:der•en, doch veeleer de specifieke teerdgenschappen
zooveel mogelijk tot hun recht te laten komen.
Dat wij van een Amerikaansche en een Engelsche opvatting spreken,
wil natuurlijk niet zeg,g,en, ,dat beide inzichten tot Noor,d-Amerika ·en
Engeland beperkt ble ven en dat er in dit opzicht e'en scherpe grens
zou bestaan. Bij de voorschriften, waaraan teer voor den wegenbouw
moet voldoen, welke in beide landen geg,even worden, vindt men
echter de bovengenoemde oriënteering duidelijk terug.
Bij de American Society for Testing Materials vinden wij de volgende ontwerpvoorschriften voor wegenteer.
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Hiertegenover stelt de British Road Tar Association de volgende
eischen:

1. De teer moet voor ten minste 90 vol. % bestaan uit producten
ontstaan uit de droge destillatie van steenkooî; 10 vol. % mag bestaan,
uit teer ontstaan bij de bereiding van gecarbureerd watergas,
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2,

Het soortelijk gewicht bij 15,5° C, mag niet lager zijn dan 1,150,

3, De consistentie, gemeten met den Hutchinson Tartester bij
25° C, bij gebruik 'Van ge,wicht n °, 2 moet zijn, voor oppervlaktebehandeling: 's zomers 8-15 sec,, 's winters 5-10 sec,; teersla'kken
's zomers 18-25 sec,, .'s winters 10-20; teerkalksteen 's zomers 25-35
sec,, 's winters 15-30 sec,; teergraniet of Jbasalt minimum 50 sec,;
penetratie 's zomers 90-120 sec,, 's winters 80-100 sec,
4, Destillatie, Bij een consistentie van minder dan 30 sec, bij de
Hutchinson Tartester zijn de destillatie,grenzen:
270 -

270° C,, minstens 12 gew, %
300° C,,
,,
5
"

Bij een hoogere waarde voor de consistentie zijn de grenzen:
- 270° C,, minstens 10 gew, %
270 - 300° C,,
,,
3,5
"
5, Het wa:tergehalte moet minder dan 0,5 voL % bedrngen,
6, Het ammoniakgehalte van het uit de teer afg·escheiden water
moet minder dan 70 m,gr, per L, bedragen,

7,
8,
9,
10,

Het
Het
Het
Het

foerzurengehalte moet mind~r dan 2 voL % bedragen,
phenolgehalte moet minder dan 0,2 % bedragen,
naphtalinegehalte mag ten hoogste 5 % bedraigen,
vrije-koelstofgehalte moet lig,gen tusschen 12 en 22 gew, %

Bij vergelijking van beide standaardvoorschriften zien wij, dat er
niet alleen een ,aanzienlijk verschil tusschen bestaat, maar dat zij
elkaar zelfs gedeeltelijk uitsluiten, Bij de destillatie :komen de minima
van de Engelsche eischen overeen met de maxima van de Amerikaansche, Bij de Amerikaansche voorschriften bestaat de neiging om
het gehalte aan fracties van laag :kookpunt zoo laag mogelijk te houden, dus een product te krij,gen, dat zooveel mogelijk met petroleumasphalt overeenkomt, terwijl in de Engelsche eischen juist aan een
bepaalde vloeibaa·rheid vastgehouden wordt.
Minder duidelijk is de tegenstelling bij de eischen voor het vrijekoolstof gehaHe, doch ook hier nemen de Amerikanen een ander standpunt in dan de Engelschen, Hiertoe heeft vooral bijgedragen het onderzoek van den Amerikaanschen asphaltspecialist Prévost Hubbard, die
tot de conclusie kwam, dat de vrije koolstof tot de waardelooze
besta:nddeelen van teer gerekend moest worden, In verschillende
5

Engelsche voorschriften echter, o. a. in de British Standard Specifications wordt een bepa:ald minimumgehalte aan vrije koolstof voorgeschreven. Natuurlijk wordt er ook een maximumgehaHe aangegeven,
doch binnen zekere grenzen wordt toch de vrije koolstof als een nuttig
en zelfs noodzakelijk bestanddeel beschouwd.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men door zuiver pradische proeven
en op ,gmnd van de in de practijk verkregen ervaring niet tot een
behoorlijk ,gefundeerd oordeel over teer als bindmiddel is kunnen
komen. Het oordeel der practici loopt zoover uiteen, dat een teer, die
door den eenen specialist als een uitstekend product geprezen wordt,
door den ander als onbruikbaar wordt gequalificeerd,
Om een oordeel in deze quaesties te krijgen, zijn wij begonnen
met een zuiver theoretisch onderzoek, in aansluiting aan onze vroegere
theoretische onderzoekingen over asphalt. In de eerste plaats moest er
klaarheid komen omtrent de vraag of teer als een slechte alphalt te
beschouwen is, dan wel als een van asphalt afwijkend stelsel met in
sommige opzichten gunstiger, in andere slechtere eigenschappen,
Daarna kwam de quaestie van het vrije-koolstofgehalte aan de beurt
en verder, naast enkele minder belangrijke vrag•en, de aan teer en
teerslakken te stellen eischen en het onderzoek dezer producten,
THEORETISCHE ONDERZOEKINGEN OVER DEN BOUW DER
ASPHALT- EN TEERSTELSELS.
Volgens v;roeiger door ons gepubliceerde theorieën 1 ) over de constitutie van asphaH, moet men zich den 'bouw van petroleumasphalt als
volgt voorstellen,
Het bestaat uit een groot aantal zeer fijne koolstofdeeltjes; deze
deeltjes zijn zoo klein, dat zij niet met een microscoop waargenomen
kunnen worden, Zij zijn echter veel grooter dan de hen omring•ende
koolwaterstofmoleculen en wel van zoodanig•e grootte, dat ze, wanneer
nog enkele andere voorwaarden vervul,d zijn, ultramicroscopisch zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze koolstofdeeltjes zijn omringd door
zoogenaamde beschermende lichamen. Hierdoor worden de koolstof1)

Zie o, a.:

F. J, NELLENSTEYN, Bereiding en constitutie van asphalt, Dissertatie Delft, 1923.
F,
F,
F,
F,
F,
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Chemisch Weekblad 21, 42 (1924),
Journal Institution Petroleum Technology 10, 311 (1924),
en A, J, P, V, D, BURGH, Hid U, 346 (1925),
Chemisch Weekblad 24, 34, (1927),
en J, P, KUIPERS, Kolloid-Zeitschrift, 47, 155 (1929),

deeltjes, die op zichzelf onoplosbaar zijn, :in oplossing gehouden. De
ultramicroscopische, colloïdale koolstof vormt met de beschermende
lichamen tezamen de asphaltmicellen, die opgelost zijn in een olieachtig medium. De micellen en het medium zijn beide voor het tot stand
komen der binding van de minerale bestanddeel en van belang; beide
spelen daarin een aparte rol. De eigenschappen der micellen bepalen
in hoof.dza;ak de sterkte der binding (cohaesie), die van het medium
de aanhechting aan de mineralen (adhaescie). De stabiliteit van het
geheele stelsel wordt in de eerste plaats bepaald door de grensvlakspanning tusschen micel en medium, welke weer nauw samenhangt
met de oppervlaktespanning van het asphalt. De grensvla:kspanning
tussohen micel en medium is niet te bepalen, de oppervlaktespanning
van het asphalt wel. Deze laatste grootheid is niet aHeen van belang
voor de beoordeeling van de stabiliteit van het geheele stelsel, doch
ook voor het bevochtigend vermogen (adhaesie). De oppervlaktespanning blijkt dus theor,eHsch de meest belangrijke constante van stoffen
als asphalt en steenkolenteer te zijn. Aangezien hierover tot nu toe
niets bekend was, moesten deze constanten door ons zelf bepaald
worden.

BEPALING VAN DE OPPERVLAKTESPANNING
VAN ASPHALT EN STEENKOLENTEER VOLGENS
DE GASBELLENDRUKMETHODE.
PRINCIPE DER METHODE.

Wanneer men een capillair in een vloeistof steekt, die den wand
van den capillair bevochtigt, zal ,de vloeistof daarin trachten op te
stij,g•en, Belet men dit door op de vloeistof in den capillair een tegendruk uit te oefenen, dan bestaat, wanneer er bij een druk p gasbellen
door den capillair ontsnappen, tusschen de oppervlaktespanning o,
den druk p en den straal van den capillair r, _het verband: o = ½ pr.
UITVOERING.

Wij kozen een gewijzigden uitvoeringsvorm van de methode van

F. M. JAEGER.
Het toestel bestaat uit twee ,decanteerflesschen van 5 liter. In de
eene bevindt zich stikstof, die volkomen vrij van zuurstof is gemaakt,
door bij de vulling van de flesch met stikstof uit den handel, dit
product over gloeiend koper te leiden, De tweede decanteerflesch is
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met water, dat van opgeloste zuurstof is bevrij,d, gevuld eü door een
waschflesch met alkalisch pyrogallol van de lucht afgesloten. Met
behulp van deze twee flesschen kan een stroom van zuurstofvrije
stikstof verkregen worden. Deze wordt in een droogtoren met CaCl 2
gedroogd en komt hierna via een fijn reguleerventiel in een T-stuk van·
compositiemetaal. De eene arm hiervan leidt naar den capHlair, de
andere naar een speciaal voor dit doel geconstrueerden manometer.
De capillair kan door middel van drie stelschroeven verticaal gesteld
worden en bovendien met behulp van een andere stelschroef verticaal
heen en weer bewogen worden, ioodanig dat de onder.dompeling in
de te onderzoeken vloeistof tot op 1/100 mM. nauwkeurig gemeten kan
worden. De capillair mondt uit iri een glazen vat, dat met de te onderzoeken stof gevuld .en met behulp van een thermostaat op de gewenschte temperatuur gehouden wordt.
De nevenstaande schets geeft !het principe van den manometer weer.
Een balansarm met draaipunt A heeft in B een daaraan vast verbonden dompellichaam. Bij C bevindt zich een schaal, waarop gewichten
geplaatst kunnen worden. Op D kan de stand van de balans af gelezen
worden. Het dompellichaam komt uit in ee~ open vat E, dat in verbinding staat met een ander vat F, waarop de te meten druk uitgeoefend kan worden, Door dezen druk wordt de vloeistof, die zich in
beide communiceerende vaten bevindt, in E omhoog gedrukt. Brengt
me~ nu weer door gewichten den wijzer in denzelfden stand, dan kan
uit de afmetingen van het toestel de druk berekend worden.
Het door ons gebruikte apparaat onderscheidt zich van het hierboven beschrevene, doordat hier vat E in vat T is geconstrueerd. Ver.der
is de gevoeligheid vergroot door het aanbrengen van een overbrenging
van den wijzer, ,gecombineerd met een inrichting om het dompellichaam
in verticalen stand te houden. 1 )
Het apparaat voor de meting van de oppervlaktespanning volgens
de gasbellendrukmethode is, zooals uit het voorgaande blijkt, niet eenvoudig. Wanneer het echter geheel in orde is, kunnen de bepalingen
daarmede vlug gedaan worden. De methode is bovendien zeer
betrouwbaar.
Zoola:ng het apparaat niet gereed was, hehben wij ons beholpen
door hepalingén te doen volgens de methode der opstijging in capillai1
)
Het toestel is geconstrueerd met de hulp van den Heer J. DE ZWAAN,
chef van de Instrumentmakerij van het Scheikundig Laboratorium der Technische
Hoogeschool en uitgevoerd door de fa. JULIAN BECKER, Delft,
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ren, Een beschrijving van deze bekende methode, waarvoor bovendien
geen special,e toestellen geconstrueerd behoefden te worden, kan wel
ovlerbodig geacht worden, Teg,enover het voordeel, dat de hierbij
g,ebruikte apparatuur eenv,oudig is, staat het nadeel, dat de uitvoering
veel tijd en zorg vereischt. De methode is lang niet zoo eenvoudig, ook
minder betrouwbaar dan de gasbellendrukmethode, Wij hebben echter
het grootste deel van de bepalingen hiermede moeten doen, totdat
naderhand gelegenheid bestond deze met de gasbellendrukmethode te
controleeren,
Voor bepalingen bij lage temperatuur van steenkolenteer kan de
methode van den adhaereerenden ring gebruikt worden, waarvoor wij
een op het laboratorium voor scheikundige technologie aanwezig toestel
konden g·ebruiken,
De volgende waar,den werden verkregen:
Spramex <J 180° . . . .
Shelfalt <J 180° , , . . .
Geblazen asphalt, Panmex
"
, Panmex
11
Steenkolenteer <J 190° .
Borneo asphalt <J 200° , .

Verschilleude teersoorten,

.
.
11
12

<J
<J

. ,

<J

200°
200°
.

.

resp. bij 20° en 50° .

. .

23,5
25,2
23,1
23,2
32,0
23,2
38,8
38,4
40,8
37,2
41,2

dyne/cM.

37,3
36,7
39,3

Tusschen asphalt en steenkolenteer bestaan dus groote verschillen
in oppervlaktespanning, waavvan wij den invloed bij tal van eigenschappen van asphalt terugvinden, In de eerste plaats wordt hierdoor
verklaard, dat het "vrije fooolstof" gehalte in beide stoHen een geheel
verschillende beteekenis heeft,
Wanneer men aan petroleumasphalt zwavelkoolstof toevoegt, lost
het grootste gedeelte hierin op, Dit is een gevolg daarvan, dat zwavelkoolstof in de eerste plaats mengbaar is met de koolwaterstoffen, waaruit de beschermende lichamen en het medium van asphalt bestaan,
doch verder van het feit, dat de oppervlaktespanning van zwavelkoolstof weinig verschiH met ,die van asphalt, zoodat de stabiliteit van het
g,eheele stelsel door ,de toevoeging van zwavelkoolstof niet merkbaar
beïnvloed wordt. Wat ·dus niet in zwavelkoolstof oplost, kan als vreemd
bestanddeel, als verontreiniging beschouwd worden, Daarom wordt
10

aan petroleumasphalt de eisoh gesteld van een zeer hooge oplosbaarheid in zwavelkoolsfof.
Iets geheel anders heeft men lbij steenkolenteer. Voegt men hieraan
zwavelkoolstof toe, ,dan wordt de opP'ervlaktespanning van het medium
sterk verminderd, de grensvlakspanning micel-medium verhoogd, en
daardoor de stabiliteit van het stelsel zoodanig verminderd, dat er
uitvlokking optreedt; er ontstaat een neerslag, de "vrije koolstof".
Iets dergelijks gebeurt er hij asphalt, wanneer men er benzine van
laag kookpunt aan toevoegt. Ook dan ontstaat er een neerslag door
het groote verschil in oppervlaktespanning tusschen de benzine en het
asphalt. Dit neerslag, ,,de asphaltenen" van asphalt, komt in vele
opzichten over,een met de "vrije koolstof" van steenkolenteer"
Waar deze asphaltenen een nuttig, zelfs noodzakelijk bestanddeel
van asphalt vormen, moet ook de vrije koolstof van steenkolenteer als
zoodanig beschouwd worden. Wat dus voor asphalt een nutteloos
bestanddeel is, de vrije koolS'tof, nl. de in zwavelkoolstof onoplosbare
organische bestanddeelen, is voor steenkolenteer juist voor het bindend
vermogen van de grootste beteekenis, Alleen bij een zeer hoog gehalte
wordt de teer er bros door, evenals bij asphalt het geval is bij een te
hoog percentage asphaltenen.
Naast een maximum, moet dus voor steenkolenteer een minimum
vrije koolstofgehalte worden voorgeschreven.

HET MICROSCOPISCH EN ULTRAMICROSCOPISCH BEELD
VAN ASPHALT- EN STEENKOLENTEEROPLOSSINGEN.
Wanneer men een asp'haHoplossing (in zwavelkoolstof b.v.) onder
het microscoop legt, ziet men niets. De zeer fijne, sterk !bewegende
koolstofdeeltjes kunnen alleen ultramicroscopisch waargenomen
worden als vrij sterk lichtende puntjes in een donker veld. Wil
men hiermede steenlmlenteeroplossing,en vergelijken, dan moet men
niet eveneens .zwavelkoolstof als oplosmiddel kiezen, ,doch, zooals uit
het voorgaande blijkt, een ,oplosmiddel met een hooger oppervlaktespanning.
Als bevestiging van bovenstaande theorieën bleek, dat oplosmiddelen van zeer verschillend karakter, doch met ongeveer gelijke oppervlaktspanning van+ 42 ,dyne/oM. bij 20°, bij menging met .steenkolenteer alle ongeveer hetzelfde ultramicroscopisch beeld gaven. Vergelijkt
men het ultramicroscopisoh beeld van een dergelijke oplossing van
steenkolenteer b.v. in nitrnbenzol met dat van een oplossing van petro11

leumas,phailt in zwavelkoolstof, dan valt onmiddellijk op, 1da:t het beelid
van de steenkolenteer zich veel gemakkelijker Iaat instellen dan dat
van asphaltoplossingen. Dit is een gevolg van de aanwezigheid van
grovere koolstofdeeltjes hij de teer; wij krijgen een soortgelijk beeld
van. de asphaltoplossingen, wanneer wij die tevoren mengen met vulstoffen als portlandcement, löss of roet. Hierbij worden de fijnste
deeltjes der vulstof, die echter altijd nog veel grover zijn dan de
ultramicroscopische deeltjes van het asphalt, in het asphalt onder vorming van nieuwe micellen opgenomen.
Een teer kan dus het best vergeleken worden met een asphalt,
waarin een fijne vulstof is opgenomen. Zeer duidelijk blijkt dit ook bij
inicroscöpisch onderzoek. Mengt men een asp'haltoplossing met een
zeer fijne kool, b.v. gasroet, dan krijgt men hetzelfde microscopisch
beeld als van goede teersoorfan. Men ziet dan, dat ,een ,groot deel der
microscopisch-kleine deeltjes in oplossing zijn gegaan en als zwarte,
sterk bewegende deeltjes te zien zijn.
Deze microscopische deeltjes zijn g·eerrszins een nutteloos bestanddeel van de teer. Integendeel, zij voirmen den overgang tusschen de
ultramicroscopische kooldeeltjes en de grovere minerale hestanddeelen. Wij vonden dan ook, dàt juist de zeer goede teersoorten een groot
aantal van dergelijke microscopische kooldeeltjes bevatten. Wij hebben hierin een nieuw en zeer goed middel voor de beoordeeling van
de qualiteit derr teer.
Het aantal deeltjes, dat men per mM". teer vindt, wisselt van
+ 100 000 voor de slechte teersoorten tot ruim 60 000 000 voor de zeer
goede. Voor dit onderzoek gebruikten wij een telapparaat volgens
Thoma, zooals het ook bij het bloedondernoek gebruikt wordt. Voor
de normale teersoorten ,voniden wij 10 000 000 deeltjes per nrM".; er
zullen echter nog uitgebreide onderzoekingen plaats moeten hebben,
alvorens wij definitief een grens kunnen vaststellen.
Uit het microscopisch en ultramicroscopisch onderzoek van asphalten teeroplossingen volgt ook, dat asphalt nog gemengd moet worden
met zoogenaamde vulstoffen, terwijl in steenkolenteer de benoodigde
deeltjes van microscopische grootte reeds aanwezig zijn. Ook hierrbij
bestaat weer een groot onderscheid tusschen ,steenkolenteer en
a:sphalt.
Het bindend vermogen van de goede teersoorten is ongetwijfeld
zeer goed, ook bij teer met een zóó laag smeltpunt, dat het bij gewone
temperatuur nog als vloeibaar te beschouwen is. Bij de gewone asphalt12
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soorten vindt men een dergelijke combinatie van laag smeltpunt met
goed bindend vermogen in het algemeen niet.
Misschien dat de "cracking" residu's een product zouden kunnen
leveren, dat met steenkolenteer te vergelijken zou zijn. De adhaesive
eigenschappen van teer zijn in verband met de hooge oppervlaktespanning lang niet zoo gunstig 'als bij a:sphalt. Men kan dus niet het
smeltpunt van teer zoo hoog opvoeren als bij asphalt, In dit opzicht
blijft asphalt superieur,
Een ander zwak punt voor teer is de chemische en physische veranderlijkheid, Terwijl aspha:lt in het algemeen een zeer bestendig product
is, :bevat steenkolenteer verschillende stoffen, welker aanwezigheid,
hetzij door hun physische eigenschappen (vluchtigheid-naphtaline),
hetzij door chemische (phenolachtige lichamen) ongewenscht is,
De beoordeelfog van bindmiddelen als asphalt ·en teer dient te
geschieden op grond van:
1.
2.
3.
4.

de adhaesie,
het bindend vermogen,
,de physische bestendigheid,
de chemische bestendigheid,

Een directe meting van de él!dhaesie of van het bindend vermogen
kan nfat uitgevoeird worden. In plaats daarvan bepaalt men, teneinde
zich een oordeel te vormen over de adhaesieve eigenschappen, en
het daarmede samenhangend bevochtigend vermogen in vloeibaren
toestand, ver,schillende physische constanten en wel:
1. de oppenlaktespanning,
2. het verweekingspunt;
3. het indringingsgetaL ,
Verder kan men nog nagaan het percentage kristalliseerende verbindingen (pMaffine), die op de adhaesie een ongunstigen invloed uitoefenen, en de rek (ductiliteit),
De beteekenis van irrdrfogini;fsgetal, paraffinegehalte en ductiliteit
is vooral daarin gelegen, dat hier,door bepaald wordt, in hoeverre in
den half vasten toestand de vloeistofeigenschappen, welke tenslotte
maatgevend zijn voor de adhaesie, ook bij lagere temperatuur behouden blijven.

Voor het bindend vermogen is van belang:
1. het ultramicroscopisch onderzoek,
2. het gehalte aan asphaltenen,
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Daar er veriband bestaat tusschen asphalteengehalte en de verhouding van verweekingspunt en indringingsg·etal, kan de bepaling van
het asphalteengehalte voor ,de geregelde controle vervallen,
Bij gewone petroleumasphalten, die uit eenzelfde grondstof bereid
zijn, ,gaat opvoering van de bindende eigenschappen ten koste van
de adhaesie, Men heeft een bepaald optimum, dat hij deze asphalten
gevonden wordt bij verweekingspunten tusschen 40 en 60°, Iet,s dergelijks heeft men bij ·teer, doch hier Hgt dit optimum veel lager. In
plaats van de bovengenoemde pr:oeven ter bepaling van de adhaesieve
eigenschappen van asphaH bepaalt men hij teer:
1. de oppervlaktespanning,
2. de viscositeit,
Voor het bindend vermogen komen bij teer in aanmerking, in verband met ,de hoogere oppervlaktespanning:

L het gehalte aan vrije koolstof,
2, het microscopisch onderzoek,
3. het ultramicroscopisch onderzoek.
De physische en chemische bestendigheid worden bij asphalt in één
proef bepaald, de verdampingsproef, door het asphalt gedurende 5 uur
aan de lucht op 163 ° C, te verhitten, waarbij veranderingen door
verdamping en oxyda:tie uit het gewichtsverlies en het verschil in
indringingsgetal nagegaan worden,
Bij teer heeft men hiervoor de bepaling van ·het naphtal,inegehalte
als vluchtig bestanddeel, de destillatieproef en de bepaling van de
teer zuren (chemische bestendigheid), Behalve deze proeven heeft men
nog bij asphalt de bepaling van het vrije koolstofgehalte, dat hier
echter, zooals boven werd aangetoond, geen ma:at is voor het bindend
vermogen, doch alleen voor de zuiverheid van het product, en verder,
daar asphalt :in gesloten ketels !hoog rverihit wordt, een veiligheidseisch,
het vlampunt, welke eisch voor teer van minder belang is,
In de Rijkswaterstaatsbestekken van 1928 zijn de vol,gende eischen
voor wegenteer gesteld:
1. Herkomst. Het teer moet zijn verkreg,en uit destillatie van
steenkool, met dien verstande, dat ten hoogste 10 % van zijn volume
mag bestaan uit teer, afkomstig van gecarbureerd watergas.
2. Soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht van het teer bij
15° C, mag niet lager zijn dan 1,150,
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3, Viscositeit. De viscositeit van het teer wordt gemeten met het
beproevingsapparaat van Hutchinson, waarbij gebruik wordt gemaakt
van gewicht n°, 2, bij een temperatuur van 25° C,
De viscositeit is ter keuze van de Directie en zal zich tusschen de
volgende grenz,en bewegen:

a. Oppervlaktebehandeling (des ·zomers) . .......

8-15 seconden,

b.

(des winters) ........

5-10

............
............

18-25

"

c. Geteerde slakken (des

d.
e.

"
"

"

zomers)

(des winters)

porfier, graniet of basalt, min

........

10-20
50

"
"

"
"

4 A. Watergehalte. Het teer moet practisch watervrij zijn; d.w.z.
het mag daarvan niet meer dan 0,5 volume procenten bevatten. De
hoeveelheid water· moet worden bepaald door destillatie, waarbij het
waterhoudend deel van, het destillaat in een afzonderlijk maatglas
bijeen wordt gebracht. Wanneer het teer tot 93° C. wordt verhit in
een open cylindris'Ch vat met een temperatuurtoename van 3° C, per
minuut, zal het volume niet meer dan 10 % in schijnbare diepte mogen
toenemen,
4 B. Ammoniak. Het water, dat op de onder 4 A. beschreven
wijze wordt af,ges'Cheiden mag niet meer dan 70 mgrr, ammoniak per L.
bevatten (bepaling door ,direct titreeren met s,tandaard zwavelzuuroplossing),
4 C, Teerzuren. De fractie die bij Engleir-destillatie tot 270°
overdestilleert, zal na herhaalde extracties met bijtende s·oda-oplossiing
van 1, 10 somtelijk gewicht, niet meer teerzuren opleveren dan 2 volume
procenten van het teer, welke teerzuren wanneer ze aan de bijzondere
phenolproef worden onder,worpen, geen kleuring zullen geven, welke
met meer dan 10 volume procenten phenol in de teer·zuren, en dus
meer -.dan 0,2 volumeprocenten phenol in het teermonster ovei;eenkomt.
De methode ter bepaling van phenol in ·de ruwe teerzuren is die van
R. M. CHAPIN ( Journal Industrial Engineering Chemistry 1920, 12, 771 l,
\

4 D. Naphtaline. Deze woridt !bepaald door fractie 4 C. of een
deel daarvan na verwijdering van de teerzuren af te k:oelen tot 15° C.
en gedurende een half uur die temperatuur aan te houden. De naphtaline wordt dan met een filterpomp af gezog,en, tusschen filtreerpapier
gepersit tot zij practisch vrij is van olie, en gewogen. De ,gewogen naphtaline mag 5 % van het teergewicht niet overschrijden.
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5. Vrije koolstof. Het teer mag niet minder dan 7 en niet meer
dan 20 gewichtsprncenten vrije koolstof bevatten.
In overeenstemming met de tevoren ontwikkelde motieven blijken
deze eischen gebaseerd te zijn op de Bdtish Road Tar Specifications,
met de volgende afwijkingen.
De destillatie eisch, neerkomende op een vereischt gehalte aan
lich'.te en zwa·re olie, is •bij de Nederlandsche voorschriften komen te
vervallen, daar viscositeit en vrije koolstofgehalte in dit opzicht een
voldoende waarborg zijn. Bovendien wordt een hoog gehalte aan lichte
fractie,s (beneden 170°) door den •eisch van een gering watergehalte
practisch uitgesl,oten. Het watergehalte van het ruwe teer wordt
immers door destillatie verwijder,d, waarbij ook de lichte fracties afgedestilleerd worden. Voor alle zekerheid zouden omtrent het gehalte
aan fracties, wier kookpunt beneden 170° ligt bepaaLde eischen gesteld
kunnen worden, die voorloopig achterwege zijn gelaten.
Voor het vrije koolstofgehalte zijn de grenzen der N ederlandsche
voorschriften 7-20 %, teg•en 12-22 % voor Engelànd. Het is gebleken, dan, 7 % als minimum eisc:h voor sommige producten, nl. teerslakken, nog wel verminderd kan worden tot 5 %. Bij een nog lager
gehalte treedt spoorvorming in de daarmede aangeleg,de wegen op.
De voorschriften voor soortelijk gewicht, water-, naphtaline- en
teerzuurgehalte zijn in beide hetzelfde, en kunnen ook gehandhaafd
blijven. klleen bestaat de mogelijkheid, dat voor het teerzuurgehalte
ook een minimum zou moeten voorgeschreven worden.
De eischen voor ammoniak- en phenolgehalte zijn van minder
belang. Het minimum phenolgehalte is în Engeland ingevoerd met het
oqg op de vergiftiging van vischwater; voor Holland kan ,de bepaling
wel achterwege blijven, daar door de vereischte destillatie het phenol
vrijwel geheel verdwijnt. De ,eisch voor h.et ammoniakgehalte kan
vervallen.
Behalve deze eischen zou invoering van een voorschrift betreffende
het microscopisch 'beeld (aantal deeltjes per mM 3 ., teer) aanbeveling
verdienen, terwijl ook ,eischen betreffende het ultramicroscopisch beeld
en oppervlaktespanning in aanmerking komen.
Het theoretisch onderzoek over asphalt en teer stelt ons in staat
de in het begin gestelde vraag over ,de vergelijking van asphalt en
te-er in dien zin te beantwoorden, dat men teer zeer goed in de plaats
van asphalt kan gebruiken. In sommige opzichten is het superieur, in
andere minderwa:ardig aan asphalt. De zg. Amerikaansche opvatting,
dat teer als een minderwaardig a,sphalt beschouwd moet worden, blijkt
16
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geheel onjuist te zijn, Wil men met steenkolenteer goede resultaten
bereiken, dan moet er rekening gehouden worden met de zeer specifieke eigenschappen van teer, zooals men dit in Engeland sinds geruimen tijd gedaan heeft, Hieraan zijn ongetwijfeld voor een groot deel
de uitstekende Engelsche teerwegen te danken, De Engelsche eischen
voor teer geven echfor niet voldoende zekerheid, dat men met andere
grondstoffen ,dezelfde gunstige ·resultatën zou bereiken, Het teerondérzoek volgens de Engelsche methode mist hiervoor teveel een theoretischen ondergrond, In het voorgaande hebben wij aangegeven hoe hieraan tegemoetgekomen kan worden, o, a, door oppervlaktespanningsbepalingen, microscopisch ·en ultramicroscopisch onderzoek. Men kan
zich op deze wijze wel een behoorlijk oordeel over teer .vormen, al
blijft hieromtrent, zo.awel theoretisch als practisch, nog veel werk te
doen,
Te•gen het gebruik van teer voor den wegenbouw bestaan echter
altijd eenig,e groote bezwaren, Vooreerst moet men steeds bedacht zijn
op verschillen in samenstelling van het teer, ook al betrekt men het
product van eenzelfde fabriek, doordat de teerdestilleerderijen dikwijls
zeer uiteenloopende grondstoffen moeten verwerrken. Asphalt daarentegen wordt gewoonlijk in zeer gelijkmatige qualiteit geleverd, Ook
al wordt een teer van constante qualiteit geleverd, dan wil dit nog
niet zeggen, dat van de betrokken fabrieken goede teer verwacht kan
worden, De fabricage van een goede wegenteer is veel moeilijker dan
van een goede asphalt; er zijn tal van fabrieken, die dit vraagstuk
niet beheerschen, zoodat men met de keuze van het toe te passen teer
zeer voorzichtig moet zijn, Heeft men echter teer van uitstekende
qualiteit, dan zijn hier ongetwijfeld resultaten mee te bereiken, die,
wat betreft houdbaarheid en onderhoud van den weg, nog bij asphalt
ten achter staan, doch die wat betreft slipperigheid de voorkeur verdienen hoven asphaltwegen. De prijs bepaalt tenslotte, welk systeem
voor bepaaLde ·omstandigheden het meest geschikt is,
Als practisch re,sultaa:t van de theoretische onderzoekingen kan de
volgende samenvatting gelden.
Teerwegen hebben zeker naast asphaltwegen bestaansrecht. In
tegenstelling met asphalt, dat gewoonlijk van constante en goede
qualiteit is, laat dit bij in ,den handel zijnde teersoorten dikwijls veel
te wenschen over, Scherpe controle en strenge keuringseischen zullen
dus voor teer noodig zijn,
De Amerikaans,che keuringseischen, gehaiseerd op de onderstelling,
dat teer een slecht asphalt is, waarvan men dus de eigenschappen
17

zoveel mogelijk tot die van asphalt moet laten naderen, zijn principieel
foutief.
Het Engeische inzicht is juist, dat teer in de vormen, die voor
practische toepassing in aanmerking komen, zoo verschillend is van
asphaH, dat speciale keuringseischen voor teer noodig zijn, -die geheel
afwijken van de keuringsdschen voor asphalt en met de bijzondere
efgenschappen van teer rekening houden, De Engelsche voorschriften
voor teer zijn echter theoretisch te weinig gefundeerd; ze zijn niet
zonder meer op producten van andere herkomst toe te passen,
De door •ons gedane theoretische onderzoekingen komen aan dit
bezwaar tegemoet; ze moeten echter nog verder voortgezet worden.
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DE ANALYSE VAN VERHARD BETON,
DOOR

IR. R. LOMAN,

INGENIEUR VAN DEN RIJKSWATERSTAAT.

DE ANALYSE VAN VERHARD BETON.
In verband met de wensohelijkheid om in geval van twijfel omtrent
de juiste samenstelling van het materiaal dat op een bepaald gedeelte
eener cementbetonverharding is verwerkt, eventueel met zekerheid te
kunnen uitmaken of ter plaatse ontmenging van beteekenis heeft plaats
gehad, werd aéln het Laboratorium van het Gemeentelijk Bouw- en
Woningtoezicht te 's-Gravenha,ge, op verzoek van het District Wegentechniek van den Rijkswaterstaat de vol,gende proef genomen.
Een betonblok werd samengesteld uit de volgende afgewogen en
uitgezeefde hestandeelen.
Tabel 1.

Cement.
Zand.
Grind
Water

Volumedeelen.

Volumegewicht.

1
2

1.25
1.50
1.56

3
0,625

Gewichtsdeelen.

= 1.25
X 1.50 = 3.00
3 X 1.56 = 4.68
0,625 X 1.00 = 0.625
1
2

1.00

X 1.25

Gewichten.

1

700 G.
1680 Il
2618 Il
350

"

5348 G.

Al het materiaal werd op een enkele glasplaat gemengd en zorgvuldig bijeengehouden. Na de menging was het gewicht gelijk aan de
gezamenlijke gewichten der bestanddeelen.
Uit het beton werd een rechthoekig blok (zie fig. 2.) vervaardigd,
dat onmiddellijk in een vochtige omgeving werd geplaatst, en na 17½
uur van de glasplaten werd losgemaakt. Daarbij brak 255.5 G. van
het blok af; de rest woog 5047.8 G., tezamen alzoo 5303.3 G. Vóór
het losmaken was het gewicht 5307 G. zoodat 3.7 G. hij het losmaken
verloren gingen.
1

Onder,staande tabel geeft de gewichten en verliezen gedurende de
daarop volgende 35-daagsche verhardingsperiode, die zeer voldoende
bleek te zijn voor het bereiken van een constant gewicht.
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Leeftijd van den
tijd van vervaardiging
van het blok af
gerekend
Dagen.
0
0
0
0
1
2
4

5
6

7
8
9
13
34

1

Uren.
0
1
17½
17½
17½
17 1/2
17½
17½
17'/z
17½
17 1/2
17½
17½
17½

Gewicht
van het
blok in
G.
5348.0
5329.3
5307.0
5047,8
5034.5
5022.8
5010.8
5008.8
5008.8
5008.8
5008.8
5008.8
5007.8
5007.8

Gewicht
Gewichtsverlies
Gewichtsvan het af- verlies van
van het afgegebroken
het blok in broken materiaal in
materiaal in
G,
G,
G,

255,5
252.2
251.2
250.5
250,0
25LO
251.5
251.5
251.5
251.5
25L5

samen 5259,3 G.

-

-

18.7
22.3

-

-

-

13.3
11.7
12.0
2.0

o.o

-

0.0
0,0
0.0
LO

3.3
LO
0.7
0.5
LO
0.5
0.0

o.o
0.0
0.0

o.o

4.0 G,

81 G.
samen 85 G,

Van het betonblok werd de wateropname bepaald.
Het blok werd geleidelijk ingedompeld en 2 X 24 uren onder water
gehouden, Het drogen tot op constant gewicht vond plaats bij 105° C,
De inhoud van het blok was 2151 cc,
De wateropname was 207 G. = 9,6 volumeprocenten,
Het gewicht van het blok na droging was . . . . . . . . . . . . 4873 G,
,,
"
., ,. afgebroken materiaal na droging was
244 "
Het gewicht van het gedroogd beton was . . . . . . . . . . . . . .

5117 G,

Het cement, zand en grind waren vooraf gezeefd, het cement
bestond uit deeltjes, die doorgelaten werden door de zeef van 4900
mazen per cm2, Van het zand en grind passeerde niets de zeef van
900 maas per cm2,
De analyse van het materiaal had nu plaats op de vólgende, door
dr, ir. F, J, NELLENSTEYN en den ingenieur van het laboratorium
ir, N, J. RErGERS aangegeven wijze:
Het werd ,geplaatst in een ijzeren pan met deksel en in het cokesvuur van de centrale verwarmingskachel gebracht op een temperatuur
welke op ongeveer 800° C. kan worden gesteld. Daarna werd het in
21
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TABEL 3

GEWICHTEN EN VERLIEZEN DER VERSCHILLENDE FRACTIES IN GRAMMEN.
Grind fracties.
Nummer der fractie.

Zand fracties.

Rij.
1

2

1
1

4

3
1

1

1

Som.

-

0.16

0.59

1

4

Blijft liggen op zeef met
mazen per cM2 ••

-

0.59

1

4

25

Oorspronkelijk gehalte~ (Zie
"
gewicht fig. 1l

a
b

30.9
310.0_·

25.6
668.7

40.2

3.3

100

20.7

1052.4

86.9

2618

C

775.0

654.0

1040.0

147.0

2616

Gewicht van dezelfde fractie
na zoutzuurbehandeling .

--

0.16

7

6

9

8
1

1

1

1

Valt door zeef met mazen
per cM2 •

Gewicht na mechanische
verkleining .

1

5

1

25

100

121

144

400

100

121

144

400

3.9
-65.2

21.5
361.0

46.2

7.7

347.5

776.2

130.1

100.0
1680._o

402.0

70.0

410.0

869.0

259.0

2010.0

-

25

Som.

1

---

900

25
--

900

,r._-

d

772.0

651.5

1030.0

139.5

2593_

370.0

65.0

365.0

695.0

116.0

1611.0

Van d blijft liggen op onderste zeefrij .

e

706.0

545.5

990.0

119.0

2360.5

322.0

43.0

317.0

667.0

112.0

1461.0

Van df valt door onderste
zeefrij.

f-

66.0

106.0

40.0

20.5

232.5

22.0

g
h

35.0

14.7

2.0

48.0
-54.5

4.8

48.0
-49.0

3.0

2.5

23.0

32.0

5.0

45.0

Verlies b-c (Winst-negatief)
Verlies c-d .
Gewicht na bijeenvoeging
en opnieuw uitzeven van
fracties d (Zie fig. 3) .
Verlies b-i (Winst-negatief)

--

-

12.4 -60.1
10.0

7.5

-

28.0
4.0
150.0
-92.8 -128.9 -330.0
174.0
399.0
143.0
-

i
k

707.0
103.0

607.0
61.7

1094.0
149.0 2557.0
-41.6 -62.1
61.0

332.0
15.5

61.0
4.2

352.0

748.0

9.0

28.2

-

150.0

1643.0

19.9

37.0

water gekoeld, waarbij het zich gemakkelijk uit de hand in kleinere
stukken liet verdeelen, Deze verdeeling kon echter niet boven een
zekere grens plaats . hebben, zoodat de stukken opnieuw moesten
worden verhit en afgekoeld om de vereischte verdeelingsfijnheid te
verkrijgen,
Daarbij werd met de door rubbervingers beschermde handen en
met een borstel in water gewerkt. De op deze wijze langs zuiver
mechanischen weg verkregen korrels werden opnieuw uitgezeefd (zie
rij c van taibel 3) en daarna met verdund zoutzuur (3,3 Normaal = 120 G. per L.) behandeld. De van elk der fracties
over,gebleven hoeveelheden zijn in rij d aangegeven, terwijl bij opnieuw
uitzeven van deze fracties de hoeveelheid e bleef liggen op de onderste
zeef en de hoeveelheid f er door ging, Dit had ten gevolge, dat bij
opnieuw bijeenvoegen van al het materiaal en daaropvolgend uitzeven
de fracties van rij i ontstonden,
Ten slotte moeten dus deze fracties i vergeleken worden met de
oorspronkelijke bestanddeelen b waarvan de verschillen zijn weergegeven in rij k. Het verlies bedraagt dan, uitgedrukt in percenten van
het oorspronkelijk gewicht:
bij het grind
,,

,,

zand

:~
2 8

37
1680

X 1oo

=

2.33

X 100

=

2.20

°/
°lo,
0

Dat is dus een zeer bevredigend resultaat, hetwelk voor praktische
doeleinden, b.v. de vaststelling van een zoodanige ontmenging, dat de
vastheid en de afslijting van het beton er merkbaar door wordt beïnvloed, op ruim voldoend nauwkeurige wijze in staat stelt de oorspronkelijke verhouding van grind en zand te bepalen. Die verhouding heeft
in dit geval een afwijking van slechts 100 - 97,67 : 97,80 = 0.13 %,
Weliswaar zijn de percentsgewijze verliezen van de afzonderlijke
fracties van grind en zand vaak ·grooter dan die van de grind- en zandmassa in hun geheel, doch hier staat tegenover dat de verliezen der
grovere bestanddeelen ten goede komen aan de fijnere, zoodat binnen
de fracties een verschuiving van het grovere naar het fijnere materiaal
plaats heeft, welke op het geheel een betrekkelijk geringe gewichtsvermindering vertegenwoordigt.
Bij de analyse van het cement is als gevolg van de sterke chemische
wijzigingen, die dit, zoowel tijdens de verharding als de nabehandeling
ondergaat, een even nauwkeurige kwantitatieve bepaling van ,de oorspronkelijke cementhoeveelheid volgens de hieronder te beschrijven
werkwijze niet mogelijk gebleken,
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De methode volgens welke getracht werd dit te bereiken was de
volgende:
De 455 G. fijn poeder, dat bij het uitzeven van het mechani,sch
verkleinde beton door de 900-maas zeef ging, en waarvan men mocht
veronderstellen, dat het vrijwel uitsluitend uit verharde cement
bestond, (immers de zandkorrels passeerden oorspronkelijk genoemde
zeef niet) werd ter analyseering opgezonden aan een proefstation voor
chemisch onderzoek, hetwelk vooraf reeds het cement had onderzocht
(zie tabel 4).
De in het verdunde zoutzuur opgeloste bestanddeelen van het betongedeelte, dat de 900-maas zeef niet passeerde werden onderzocht
op hun gehalte aan oplosbaar kiezelzuur. (De vermïndering van de
grindfracties na de zoutzuurbehandeling bedroeg 23 G.; ,die van de
zandfracties 399 G., tezamen alzoo 422 G.) Uit dit oplosbare materiaal werd 52.05 G. kiezelzuur afgezonderd.
TABEL 4.

Samenstelling van het cement.
Magnetisch ijzer
Vochtgehalte. .

1

Voor de verharding. [ Na de verharding.
spoor,
0.58 °lo

spoor.
2.36 °lo

Analyse.
Inaktief gesteente .
Kiezelzuur . . .
Titaandioxyde .
Mangaanoxydule
IJzeroxyde. . .
Aluminiumoxyde
Calciumoxyde ,
Magnesia . . .
Zwavelzuuranhydride.
Sulfiedzwavel, . . .
Phosphorzuuranhydride .
Gloeiverlies .
Koolzuur , .
Hydraatwater,
Alkaliën. . .
Hydraulisch modul
Koolzure kalk
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0.16
20.70
0.24
0.15
4,37
5.23
64.90

1.12

°lo
"
"
"
11

"
"
Il

1.92 11
geen
spoor
1.50 °lo

7.27
14.6.1
0.20
0,11
3.34
4,13
44,32

100.29 °/o
2.142

"
"
11

"
Il
Il

L28 "
1.34 "
0.14 11
.spoor
17.16

niet bepaald

°/o

°/o

6.18' "
niet bepaald
100.08

°lo

30.1

°1o

Neemt men aan, dat al het oplosbare kiezelzuur, hetwelk werd
ge:vonden in het fijne poeder en ide zout'zuuroplossing, afkomstig is uit
het oorspronkelijk cement, dan blijkt op deze wijze resp. 317 en 251,
dus tezamen slechts 568 van de oorspronkelijke 700 G. cement te
kunnen worden teruggevonden,
Tusschen en aan de fijnste bestanddeelen van het zand werden
verscheidene ondoorzichtige helderwitte korreltjes gevonden, waarvan
een klein gedeelte (4 G,) de 900-~aas zeef passeerde. Bij chemische
analyse bleek dit te bestaan uit inactief kiezelzuur. Het ligt voor de
hand om te veronderstellen, dat dit inactieve kiezelzuur afkomstig
is uit ,dat gedee'lte van het verhavde cement, hetwelk bij ,de verhitting
van het het'On tot 800° of iets ,daarboven van een oplosharen gel-,vorm
in een nagenoeg niet oploslbaren (ikri~taillijnen of glasachtigen) vorm is
ove,rigegaan,
Daar de massa van de witte korrels echter met het fijne zand vermengd is, en er grootendeels aan vastzit, zal het vermoedelijk niet
gemakkelijk vallen een kwantitatief voldoend nauwkeurige scheidirng
van zand (kwarts) en inactief kiezelzuur te bewerkstelligen,
Meer succes belooft de methode waarbij niet het gehalte aan oplosbaar kiezelzuur, doch dat aan calciumoxyde in de zoutzuuroplossing
wordt aangetoond,
Deze methode heeft het groote voordeel, dat daarbij een element
wordt gemeten, hetwelk vrijwel uitsluitend voorkomt in het portlandcement, en nagenoeg niet in het zand en grind,
Bij de kiezelzuurbepaling is men nooit voldoende zeker omtrent
de herkomst van het kiezelzuur, Bij de bereikte temperaturen boven
800° is het immers zeer wel mogelijk, dat de kalkovermaat van het
verharde cement gaat reageeren niet het zand, zoodat in de door het
zoutzuur opgeloste verbindingen kiezelzuur wordt gevonden, hetwelk
van het toeslagmateriaal afkomstig is, Zoodra hiertoe gelegenheid
bestaat, zal aan het Rijkswegenbouwlaboratorium te Delft een hernieuwd onderzoek in dezen zin plaats hebben,
Het mechanisch gedeelte van het bovenbeschreven onderzoek, hetwelk wegens ,de vereischte nauwkeurigheid vrij tijdroovend bleek, had
plaats door personeel van het laboratorium van Bouw- en Woningtoezicht. Het chemische deel van het onderzoek, voorzoover dit plaats
had op genoemd laboratorium, geschiedde door den scheikundigen ingenieur A. J, P. V. D, BURGH, tijdelijk ingenieur bij den Rijkswaterstaat.
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Fig. 1.

Oorspronkelijke hoeveelheden cement, zand en grind. (Zie voor de gewichten der afzonderlijke fracties
van zand en grind: tabel 3, rij b).

Fig. 2.

Betonblok.

Fig. 3.

Opnieuw gezeefde hoeveelheden na ontleding van het blok (fig. 2) en daarop gevolgde zoutzuurbehandeling.
(Zie voor de gewichten der ontstane fracties van zand en grind: tabel 3, rij i).

