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Samenvatting
Bij grote vliegtuigbelastingen zoals die voorkomen bij landingsbanen en platformen op Schiphol,
wordt een cementgebonden fundering toegepast. Deze fundering dient tot spreiding van de
belastingen naar de ondergrond, zodat de spanningen daar niet worden overschreden.
Om scheurvorming in de fundering te reguleren wordt na verdichting een rooster gekerfd dat
bij hoge trekspanningen zal doorscheuren. Hierdoor ontstaat een onregelmatige voeg die tijdens
belasting de dwarskrachten tussen de nu ontstane platen moet overbrengen.
Door het reguleren van de scheurvorming wordt getracht de vorming van minder grote platen te
forceren zodat de scheurwijdte bij sterke afkoeling van de fundering beperkt blijft. Te wijde
scheuren in de fundering kunnen anders doorschieten in de asfaltlaag wat wordt omschreven als
reflectiescheurvorming.
De cementgebonden fundering op Schiphol wordt in twee lagen aangelegt. Voor beide lagen
wordt in totaal een verhardingstijd van 10 dagen voorgeschreven. Deze verhardingstijd heeft
aanleiding gegeven tot discussie. Bij een snellere laagopbouw kunnen nieuwe werken eerder
worden opgeleverd en kan na repararatiewerkzaamheden sneller worden heropend. Daarnaast
zijn er uit de wegenbouw aanwijzingen dat er bij een directe asfaltering kwaliteitsvoordelen
optreden. Zo zou door direkt asfalteren (tot 24 uur na aanleg) van de cementgebonden fundering
de reflectiescheurvorming kunnen worden gereduceerd.
Daarom is in dit onderzoek bepaald of het direct na elkaar aanbrengen van de verschillende
lagen een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van de verhardingsconstructie. Voor de
kwaliteit van de verhardingsconstructie is gekeken naar scheurvorming in de cementgebonden
fundering die grotendeels bepalend is voor de scheurvorming (kwaliteit) in de asfaltlaag.
Er is berekend dat bij scheurafstanden boven de 15 meter gevaar ontstaat voor
reflectiescheurvorming in de asfaltlaag. Het is daarom van primair belang gebleken de
scheurafstanden in de fundering onder de 15 meter te houden.
Door de invloed van seizoens-temperatuurwisselingen zijn, ondanks het inkerven van de
fundering, geen scheurafstanden onder de 35 meter te verwachten. Om eventuele additionele
scheurvorming in de verhardingsfase te signaleren is de verhardingsfase, met het voor beton
geschreven simulatieprogramma TEMPSPAN, gesimuleerd. Voor de simulatie van het
verhardingproces zijn de eigenschappen van het slechts op Schiphol toegepaste cement
gebonden granulaat d.m.v. proeven en metingen in kaart gebracht. Gebleken is dat ook in de
verhardingsfase, nog bij direkte asfaltering, nog onder andere condities, additionele
scheurvorming optreed.
Om toch kleinere (gunstiger) scheurafstanden te verkrijgen zullen deze additionele scheuren
door vliegtuigbelastingen, zettingen en klink moeten worden bewerkstelligd. Omdat dit
onduidelijk te kwantificeren en moeilijk te reguleren mechanismen zijn, blijkt het beter de sterkte
van de fundering te verlagen om zo de scheurafstand met een bepaalde zekerheid te kunnen
forceren.
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1 .

Inleiding en doelstelling

1.1

Inleiding

1.1.1 Cementgebonden funderingen
Bij grote vliegtuigbelastingen zoals die voorkomen bij landingsbanen en
platformen op Schiphol, wordt een cementgebonden fundering (C.G.F.)
toegepast. Deze fundering dient tot spreiding van de belastingen naar de
ondergrond, zodat de spanningen daar niet worden overschreden. De dikte wordt
zodanig gekozen dat de trekspanningen in de fundering en mogelijke
trekspanningen in de asfaltlaag onder de toelaatbare waarden blijven.
Tot voor kort werd er voor cementgebonden funderingen op Schiphol gebruik
gemaakt van walsbeton. Dit is een beton met een laag cement gehalte (±140
kg/m ). Het walsbeton is een droog mengsel dat wordt aangevoerd in kiepwagens
en uitgespreid met een shovel. De verdichting geschiedt door middel van een
wals.
Het walsbeton heeft in het verleden bewezen een duurzaam materiaal te zijn
(behoud elasticiteit). Voor de nieuwe E-pier op Schiphol wordt daarom hergebruik
geadviseerd van de in dit gebied nog aanwezige oude lagen walsbeton. [1]
3

vliegtuigband

zandbed
Afbeelding 1.1, De horizontale spreiding van de vliegtuigbandbelasting.

Ondanks de goede ervaringen met walsbeton is men andere toeslagmaterialen
gaan gebruiken. Schiphol kampt met grote bergen asfalt- en betonpuin,
vrijgekomen bij de sloop van oude banen en gebouwen. Hergebruik van deze
materialen is uit financieel en praktisch oogpunt zeer aantrekkelijk.
Het fijngemalen puin (granulaat) is daarom een goedkoop toeslagmateriaal en
biedt een manier om van de bergen puin af te komen.
1.1.2 Dimensionering cementgebonden funderingen op Schiphol
De dikte van de cementgebonden funderingslagen op Schiphol zijn ontworpen op
65 cm, geëist wordt een maximaal toelaatbare trekspanning van 1 MPa [2].
Door o.a. temperatuurkrimp zal de cementgebonden fundering gaan scheuren.
Om deze scheurvorming te reguleren wordt na verdichting een rooster gekerfd
van 3.5 m bij 3.5 m. Dit kerven gebeurt tot aan V van de dikte van de
3
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funderingslaag. Het idee is dat de overige % van de dikte door hoge
trekspanningen zal doorscheuren. Hierdoor ontstaat een onregelmatige voeg die
tijdens de belasting de dwarskrachten tussen de nu ontstane platen moet
overbrengen.
Door het reguleren van de scheurvorming wordt getracht de vorming van minder
grote platen te forceren zodat de scheurwijdte bij sterke afkoeling van de
fundering beperkt blijft. Te wijde scheuren in de fundering kunnen anders
doorschieten in de asfaltlaag. Dit doorschieten is een algemeen probleem in de
wegenbouw en heet reflectiescheurvorming (afbeelding 1.2).
Het is nog onduidelijk hoeveel en waar de geplande voegen (scheuren) zullen
ontstaan.
Afbeelding 1.2, Doorschieten van voeg (reflectiescheurvorming) als gevolg van temperatuurkrimp in de fundering

l asfalt
J fundering

reflectiescheurvorming
De asfaltlaag bestaat uit 22 cm open asfalt- en 5 cm dicht asfaltbeton. De open
asfalt betonlaag die direct op de cementgebonden fundering ligt heeft een holle
structuur met een ruimtepercentage van 8-10% en heeft daardoor een lagere
sterkte dan het dichte asfalt beton met 3-5% holle ruimten. Deze lagere sterkte
leidt tot een lagere weerstand tegen scheurgroei (reflectiescheuren).
Daarentegen kunnen de holle ruimten in het open asfalt beton kleine scheurtjes
opvangen. Dit mechanisme is met betrekking tot de scheurweerstand echter
ondergeschikt aan de afname in sterkte door het grote ruimtepercentage.
Afbeelding 1.3, Gedetaileerde laagopbouw zoals wordt toegepast op Schiphol. (Uitgelicht: doodlopen van scheurtjes in
de holle ruimten van het open asfaltbeton.)

funderingslaag
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1.2 Probleemschets en doelstelling
1.2.1 Probleemschets
In de bestekken voor Schiphol wordt voor de cementgebonden fundering een
verhardingstijd van zeven dagen voorgeschreven voordat de asfaltlaag kan
worden aangebracht. Deze zeven dagen zijn terug te vinden als de ontkistingstijd
van beton.
Om de fundering voldoende te kunnen verdichten wordt de cementgebonden
fundering in twee lagen aangebracht. Bij de aanleg van de tweede laag wordt
vooruit gewerkt, zodat de shovel die het materiaal spreidt, over het net
aangebrachte werk rijdt. Hierdoor komt de belasting door de shovel niet
rechtstreeks op de onderste funderingslaag. Voor de onderste funderingslaag
wordt daarom een gereduceerde verhardingstijd van drie dagen voorgeschreven.

Afbeelding 1.4, De wachttijden in de laagopbouw
van de verhardingsconstructie zoals
voorgeschrevenin het bestek.
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reparatiewerkzaamheden sneller kunnen worden heropend.
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Daarnaast zijn er uit de wegenbouw aanwijzingen dat er bij een directe asfaltering
kwaliteitsvoordelen optreden. Zo zou door direkt asfalteren (tot 24 uur na aanleg)
van de cementgebonden fundering de reflectiescheurvorming kunnen worden
gereduceerd.
1.2.2 Doelstelling
Het hierboven gestelde ten aanzien van opleveringstijd en kwaliteit heeft geleid
tot de formulering van de volgende doelstelling van dit afstudeerwerk'.
Bepaling of het direct na elkaar aanbrengen van de verschillende lagen een
positieve invloed heeft op de kwaliteit van de verhardingsconstructie.
Voor de kwaliteit van de verhardingsconstructie is gekeken naar scheurvorming in
de cementgebonden fundering die grotendeels bepalend is voor de
scheurvorming (kwaliteit) in de asfaltlaag.
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1.2.3 Uitgangspunt
Als uitgangspunt dient de dimensionering en samenstelling van de
cementgebonden fundering zoals toegepast bij platformen, taxi- en startbanen op
Schiphol en zoals beschreven in hoofdstuk 1.1.
1.3

Aanpak van het onderzoek
Om tot uitspraken te komen omtrend de doelstelling van dit afstudeerwerk is het
onderzoek in vier delen uitgevoerd.

•

Deel 1: literatuurstudie en voorstudie (H2/H3)
De indicaties over kwaliteitsverbetering bij een directe asfaltering van een
cementgebonden fundering komen uit de wegenbouw waar op kleine schaal
onderzoek is verricht naar de mogelijkheden hiervan. Uit dit onderzoek blijkt direct
asfalteren van de cementgebonden fundering (zandcement) goed mogelijk en
reflectiescheuren in de asfaltlaag blijken uit te blijven. Dit resultaat is theoretisch
onderbouwd en gepubliceerd in onder andere Wegen (september 7 9 ) [3]. Een
samenvatting hiervan is te vinden in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 wordt de scheurvorming in de cementgebonden fundering nader
belicht. Hierin wordt verondersteld dat de oorzaak voor het uitblijven van
reflectiescheuren bij een direkte asfaltering gezocht moet worden in het ontstaan
van een gunstig scheurpatroon in de cementgebonden fundering. Dit in
tegenstelling tot de publicaties die uitgaan van het ontstaan van een scheurvrije
fundering.
Er is slecht inzicht in het scheurpatroon dat zich in de cementgebonden
fundering zal ontwikkelen. Om meer uitspraken te kunnen doen over dit
scheurpatroon en de invloed hierop door een direkte asfaltering is gekeken naar
het nog onbekende scheurgedrag tijdens de verharding. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het simulatiemodel TEMPSPAN.

•

Deel 2: proeven/metingen/parameterstudie (H4)
Om het verhardingsproces te simuleren zijn de eigenschappen van het slechts op
Schiphol toegepaste cementgebonden granulaat in kaart gebracht.
Dit is gebeurd door middel van proeven en metingen in de laboratoria van
Vermeer Grond en Wegen b.v. en de TUDelft.
De proefresultaten zijn vergeleken met de rekenmodellen en relaties die worden
gebruikt in de betontechnologie en het programma TEMPSPAN.

•

Deel 3: uitvoeren simulaties (H5)
Met het (bijgestelde) model is de mogelijke scheurkans in de verhardingsfase
onder verschillende thermische omstandigheden bekeken. Vooraf is een
verificatie gemaakt van het door het model berekende temperatuurverloop in de
fundering. Dit is gebeurd door temperatuurmetingen in de net gestorte fundering
op Schiphol.
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•

Deel 4: conclusies (H6)
Door de simulatie van het verhardingsproces is inzicht verkregen in de
scheurvorming tijdens de verharding.
Simuleren van de verharding onder verschillende thermische omstandigheden
heeft de invloed hiervan in kaart gebracht.

hoofdpunten tijdens onderzoek
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2. "Direkte asfaltering als oplossing
voor reflectiescheurvorming"
('Wegen' september '79)

2.1 Inleiding
De indicaties over kwaliteitsvoordelen bij een direkte asfaltering van de op
Schiphol toegepaste cementgebonden fundering komen uit de wegenbouw.
In de zeventiger jaren is in de wegenbouw frequent gebruik gemaakt van
cementgebonden funderingen. Ook toen al gaf de lange verhardingstijd van 7
dagen en de hierdoor vertraagde aanlegtijd aanleiding tot onderzoek.
Op initiatief van Grontmij b.v. en Stragro b.v. [3] zijn tussen '74 en '78 een aantal
proefvakken aangelegd om de mogelijkheden van een directe asfaltering te
analyseren. Het ging hierbij om een cementgebonden fundering met slechts zand
als toeslagmateriaal (zandcement). Dit zandcement had een ontwerpdruksterkte
van 5 a 6 N/mm en een dikte van 0.2 tot 0.3 m. De betreffende asfaltlagen
waren tussen de 6 en 9 cm dik. Om een goede vergelijking te kunnen maken
werd in elk proefvak zowel een deel direct geasfalteerd als een deel op
conventionele wijze aangelegd.
2

Het verse (niet gebonden) zandcement bezat voldoende draagkracht om het
benodigd materieel te dragen. Daarnaast bleek het mogelijk er, in de ongebonden
toestand een kwalitatief goede asfaltverharding op aan te brengen.
Zowel het asfalteren direct na het aanleggen van de zandcement fundering als
het asfalteren na enige verharding (max 24 uur) had slechts positieve invloed op
de constructiekwaliteit. Reflectiescheuren in de asfaltlaag bleven uit.
Ook na zes jaar bleken de proefvakken nog steeds geen reflectiescheuren te
vertonen.
Omdat deze resultaten ook een indicatie geven over de mogelijkheden en
invloeden van een directe asfaltering van het op Schiphol toegepaste
cementgebonden granulaat zijn de publicaties over dit onderzoek nader belicht.
1)

Het uitblijven van reflectiescheuren is theoretisch onderbouwd en onder andere
gepresenteerd op het International Symposium on concrete roads. [4] In dit
hoofdstuk is hiervan een samenvatting gemaakt.
2.2

Theoretische onderbouwing uitblijven reflectiescheuren (literatuur)
Het uitblijven van reflectiescheurvorming wordt door [3,4,5] toegeschreven aan
het ontstaan van een scheurvrije fundering. Als verklaring voor het uitblijven van

1)

Zandcement heeft een zelfde cementgehalte en uitzettingscoëfficient als het cementgebonden granulaat.
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de scheuren in de cementgebonden fundering worden twee redenen aangevoerd:
1.
2.

De sterke reductie van het vochtverlies.
De veranderde thermische omstandigheden.

1. Uitblijven scheurvorming door sterke reductie uitdrogingskrimp
Het vochtverlies wordt verantwoordelijk geacht voor een groot deel van de krimp
tijdens de verharding.
" Weliswaar wordt bij de gebruikelijke uitvoeringsmethode de stabilisatie na het
gereedkomen afgespoten met een bitumenemulsie, maar de beperking van het
vochtverlies door de bitumenemulsie is niet zodanig dat krimp en daardoor
scheurvorming kan worden voorkomen. Bij een directe asfaltering wordt
daarentegen wel zodanig dampdicht afgesloten dat krimp door vochtverlies van
betekenis en daardoor scheurvorming wordt voorkomen. Er zal op de lange duur
nog wel enige uitdrogingskrimp plaatsvinden maar die verloopt langzaam en kan
door relaxatie ' wegvloeien". [4]
1

2. Uitblijven scheurvorming door veranderde thermische omstandigheden
Door het direct aanbrengen van een isolerende asfaltlaag wordt het
buitentemperatuur-verloop in de fundering uitgedempt. Volgens Jonker [5]
zullen de normaalspaningen en buispanningen hierdoor onder de toelaatbare
waarde blijven. De uitdemping van het temperatuurverloop is geïllustreerd in
afbeelding 2 . 1 .
Afbeelding 2 . 1 , Isolerende werking van de asfaltlaag (zomer) [14]

hoogte

nacht

temperatuur

uitgedempt

temperatuurverloop

Uitblijven kritische normaalspanning
" Door het nagenoeg uitblijven van de dagelijkse temperatuurschommelingen in
de fundering zullen hoge temperatuur-krimpspanningen, en zo ook scheurvorming, uitblijven.

Relaxatie: wegvloeien (relaxeren) van spannigen in de tijd.

TUDelft 14

afstudeerverslag

Seizoensinvloeden dringen Wel dOOr in de
Afbeelding 2.2, Normaalspanning in fundering.
fundering. Omdat echter bij een met asfalt
afgedekte stabilisatie het verschil in tempé,
*
*
ratuur tussen de zandcementfundering en de
!
*
direct daaronder gelegen onderbaan gering
\
*
zal zijn, terwijl voorts de uitzettings!
I
3—
1
coëfficiënten van zandcement en zand
1
1
nagenoeg gelijk zijn, zal zich slechts een
geringe wrijvingskracht tussen het zand en de onderbaan ontwikkelen. Hierdoor
kunnen dan ook de optredende normaalspanningen ten aanzien van het optreden
van scheurvorming niet kritisch zijn, temeer omdat door relaxatie de onderhavige
spanningen nog afnemen." ' [3]
CTn

1

Uitblijven kritische buigspanning
Buigspanningen (welfspanningen) onstaan
door de temperatuurgradient over de hoogte.
Door de temperatuurgradient zal de fundering
willen buigen (welven). Dit buigen wordt door
het eigen gewicht van de constructie tegengegaan.

A f b e e l d i n

s - '
2

3

w i n n i n g in fundering,

" De maximale welfspanningen zullen alleen bij extreme temperatuursomstandigheden kritisch worden ten aanzien van scheurvorming in de stabilisatie.
In een met asfalt afgedekte zandcement-fundering zullen temperatuursvariaties
dan ook geen aanleiding vormen tot scheurvorming in het zandcement. " [4]

Een indicatie voor de optredende welfspanning (in ongescheurde fundering) wordt gegeven door
Eisenmann:

o" = — ^ — * — * a * E * A T
1-v
2

(1)

w

waarin:

cs: maximale welfspanning N/mm
v:
contractiecoëfficiënt
a:
uitzettingscoëfficiënt°C'
E: elasticiteitsmodulus N/mrrf
AT: temperatuurgradiënt

2

Voor een niet met asfalt afgedekte fundering hebben metingen in België [6] aangegeven dat de
temperatuurgradiënt kan oplopen tot ±0.03 °C/mm .
Voor een 0.3m dikke laag met voor

v : 0.2
a:

wordt de maximale welfspanning 0.45 N / m m .
2

1(J °C'
S

E: 8000 N/mm

2

AT:

1)

(gem. sterkte: 0.7 N/mm )
2

0.03°C/mm

Deze theorie wordt in hoofdstuk 3 ter discussie gesteld.
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2.4 Conclusie
De in dit hoofdstuk samengevatte theoretische onderbouwing van het onderzoek
uit de 70'er jaren geeft aan dat de uitdemping van het temperatuurverloop en het
beperken van het vochtverlies verantwoordelijk worden geacht voor het uitblijven
van scheurvorming in de cementgebonden fundering. Dit met het gevolg dat ook
reflectiescheurvorming uitblijft. In verschillende publicaties wordt het direct
overlagen van een zandcement fundering dan ook beschreven als de oplossing
voor reflectiescheurvorming.
Of het uitblijven van scheurvorming kan worden toegeschreven aan het
ontstaan van een scheurvrije fundering wordt in het volgende hoofdstuk ter
discussie gesteld.
Wel is duidelijk dat de ervaringen met zandcement hebben uitgewezen dat
ongebonden zandcement voldoende draagkracht bezit om een goede asfaltlaag
op aan te brengen.
In de eerste 24 uur is nog geen verharding opgetreden en is de fundering te
beschouwen als een als ongebonden materiaal. De draagkracht van een
ongebonden materiaal wordt aangeven door een CBR-waarde. De CBR-waarde
van boven de 60% [7] voor het op Schiphol toegepaste granulaat geeft aan dat
de draagkracht 5 maal zo groot is als die van zeer verdicht zand (verdicht en nog
ongebonden zandcement). [CBR-waarde:Bijlage A]
Voor het aanbrengen van een kwalitatief goede asfaltlaag op het ongebonden
cementgebonden granulaat mogen wat betreft de (ongebonden) draagkracht
daarom weinig problemen worden verondersteld.
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3. Scheurvorming in
cementgebonden fundering en
invloed hiervan op asfaltkwaliteit
3.1 Inleiding
De ervaringen met zandcement doen vermoeden dat een directe asfaltering
scheuren in de fundering en hierdoor reflectiescheuren doet voorkomen. Het
uitblijven van scheurvorming in de zandcement fundering zal bij nadere
beschouwing in paragraaf 3.2 een onjuiste aanname blijken.
Als oorzaak voor het uitblijven van reflectiescheuren wordt een gunstiger
scheurpatroon in de fundering verondersteld.
In paragraaf 3.3 wordt daarom de invloed van dit scheurpatroon op de asfaltkwaliteit (scheurgroei in het asfalt) nader belicht. Om scheurvorming in dit asfalt te
voorkomen is voor de funderingsconstructie op Schiphol een veilige scheurafstand bepaald.
Het verschil tussen deze veilige scheurafstand en de op Schiphol verwachte
scheurafstand kan mogelijk door een directe asfaltering worden teruggebracht.
3.2 Scheuren fundering (zandcement)
Ondanks de uitdemping van de dag-nacht temperatuur door de aanwezigheid van
een asfaltlaag zal de seizoenswisseiing wel een groot temperatuurverschil in de
fundering veroorzaken. De grafieken van het temperatuurverloop onder een
asfaltlaag in bijlage F geven een indicatie van de optredende gemiddelde
temperatuur-verandering in de fundering. Hieruit blijkt dat het temperatuurverschil
kan oplopen tot boven de 15°C.
De spanning die nu in het zandcement ontstaat wordt beschreven door:
a

= AT

n

waarin:

a -E-(H-v)"

(2)

o v normaalspanning
(N/mm )
AT: temperatuurverschil
a: uitzettingscoefficient
(10' )
E: elasticiteit (8.5'° N/mm )
v : contractiecoëfficiënt
(-0.2)
2

5

2

2>

De normaalspanning bij AT van 15°C wordt nu:
G = 15 • 1(T • 8.5 • (1 - 0.2) = 1.02JV / mm
5

10

2

n

In lengte richting volledig ingeklemd beschouwd omdat de fundering in deze richting een oneindig vlak is.
In breedte richting zal zich geen volledige weerstand opbouwen. In deze richting is de fundering met een
conservatieve aanname vrij bewegend beschouwd met een contractiecoeëfficiënt: v = -2.
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Omdat deze spanning zich langzaam zal ontwikkelen kan het zandcement zich
iets relaxeren. De spanningsrelaxatie in de fundering (ouder dan een jaar) kan bij
dit lage cement gehalte 2 0 % worden [bijlage B: spanningsrelaxatie]. Bij een
gemiddelde sterkte van 0.7 N/mm [8] zal de fundering theoretisch echter altijd
scheuren.
2

De verwachte scheurvorming wordt nog eens extra onderbouwd doordat de
verkeersbelasting een additionele spanning veroorzaakt.
Ook zwakke plekken in de fundering kunnen scheurvorming initiëren. Zo bleken
tijdens de observatie van reparatiewerkzaamheden aan de Zwanenburgbaan
scheuren te zijn ontstaan op de grens van de dagproducties.
Het ontstaan van een gunstiger scheurpatroon lijkt een reële aanname voor het
uitblijven van de reflectiescheuren bij de directe asfaltering van het zandcement.
Er wordt daarom gekeken naar de invloed van de scheurafstand op de kwaliteit
van het asfalt.
3.3 Invloed scheurpatroon op asfaltkwaliteit (bekeken voor op situatie Schiphol)
Door het scheuren van de fundering neemt de gemiddelde elasticiteitsmodulus
van de fundering af. De asfaltlaag zal hierdoor sterker worden belast waardoor er
in het asfalt meer vermoeiing zal optreden. Dit leidt tot vermoeiingsscheurvorming in de asfaltlaag. (3.3.1)
Bij het slechts sporadisch scheuren van de fundering zal de wijdte van zo'n
scheur als gevolg van seizoens-temperatuurdaling toenemen met het gevaar voor
reflectiescheurvorming. (3.3.2)
Beide scheurmechanismen zijn gekwantificeerd om een veilige scheurafstand te
bepalen. (3.3.3)
3.3.1 Vermoeiing in asfalt door daling van de elasticiteitsmodulus
De elasticiteit van de ongescheurde fundering is ongeveer 10.000 MPa. Door het
scheuren van de fundering zal de gemiddelde elasticiteitsmodulus dalen
afhankelijk van de scheurafstand. Bij een zeer fijn scheurenpatroon zal deze
elasticiteitsmodulus in een extreem geval kunnen dalen tot 10% van de
oorspronkelijke elasticiteitsmodulus.
Om de invloed van dit extreem fijne
scheurpatroon op de vermoeingsscheurvorming te analyseren is de op Schiphol
voorkomende situatie met behulp van het
meerlagen programma Chevron doorgerekend.
Chevron berekent de spanningen en
rekken in maximaal vijf op elkaar liggende
lagen. Deze lagen worden belast door een
circelvormig geschematiseerde druklast
met constante contact spanning.

Afbeelding 3.1, Schematisatie Chevron

q=c
! 1.

4-

• 2.

e,o
E.O

E,v!
— •

E,v— •

E,vj

• 3.
4-

—*•

4.

schematisatie Chevron-berekening
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Tussen de lagen wordt een volledige hechting beschouwd. In het model is een
relatie gebouwd die afhankelijk van het aantal wiellasten de vermoeiing in het
asfalt berekend. De vermoeiings-snelheid hangt af van het type asfalt, de
temperatuur.de belasting en de belastingstijd.
In bijlage G zijn de resultaten te vinden van een tweetal berekeningen die met
het programma Chevron zijn gemaakt. Zowel een fundering zonder scheuren als
een fundering met extreme scheurvorming zijn beschouwd. Tabel 3.1 geeft
hiervan een samenvatting:

E: elasticiteit van

e : rek onderin de

Nr: aantal wiellasten

de fundering

asfaltlaag

tot vermoeiing

9.000

10e10"

>1000e10

900

186610"

r

Tabel 3.1, Indicatie van de vermoeiingsbelasting

6

0.407e10

6

b

6

door een B747-200

De rek onderin de asfaltlaag neemt bij de verlaging van de elasticiteits-modulus
van de fundering met een factor 18 toe. Toch leiden deze rekken pas bij meer
dan 400.000 belastingen tot vermoeiing. Dit aantal kan nog met een factor 10
toenemen, omdat geen versporing ' en healing ' in het model zijn meegenomen.
1

2

Geconstateerd kan daarom worden dat de extreme daling van de
elasticiteitsmodulus van de fundering geen kritisch effect heeft op de kwalitiet van
de asfaltlaag. Dit bij aanname dat de fundering niet verpulvert ' en zettingen en
klink in de ondergrond niet ongelijkmatig zullen plaatsvinden.
Dit laatste is voor de poldergrond op Schiphol niet te verwachten.
3

3.2.2 Reflectiescheuren in asfalt
Voor de reflectiescheurvorming zijn drie belangrijke mechanismen
verantwoordelijk. De mechanismen zijn aangegeven in afbeelding 3.1 en 3.2:
Afbeelding 3.2, Reflectiescheurvormings-mechanisme door thermische krimp.

I asfalt

i

^scheurgroei

fundering
!

A

T

AT: de temperatuursdaling die
de scheurwijdte zal doen
toenemen

— • AT

• zandbed

thermisch-mechanisme

Healing: Door het plakkerige van het asfalt kunnen kleine scheurtjes tijdens een rustpauze weer enigzins herstellen.
Versporino: Elk vliegtuig heeft de wielen niet op dezelfde plaats en bovendien rijdt niet elk vliegtuig steeds op de
zelfde plaats.
Door verpulvering zal de erosie bestendigheid dalen en ontstaat gevaar voor o.a. wegspoelen.
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Afbeelding 3.3, De twee belangrijkste reflectiescheurvormings-mechanismen door belasting.

I

y ^v/lii ieeggttu^iiggbpaannda y

I asfalt
J fundering

v

Ascheu rgroei
I;

zandbed

buigings-mechanisme
vliegtuigband

scheurgroei

1

J F : over te brengen dwarskracht
l(AT: de temperatuursdaling die
de scheurwijdte zal doen
toenemen)
b

zandbed

afschuivings-mechanisme
(scheurdoorgroei naar oppervlakte)
Het buigingsmechanisme is verantwoordelijk voor de scheurinitiatie. Dit
mechanisme zal leiden tot scheuren tussen 0.50 en 0.65 van de gecombineerde
dikte '. Deze waarde is afhankelijk van de interlocking capaciteit. Interlocking is de
mate waarin de scheur de dwarskracht bij belasting kan overbrengen en is sterk
afhankelijk van de scheurwijdte.
1

Het afschuivingsmechanisme is bepalend
voor de scheurdoorgroei naar het oppervlak
van het asfalt en daarom bepalend voor
de uiteindelijke reflectie-scheurvorming.
Ook dit mechanisme is afhankelijk van de
interlocking capaciteit. Een slechte interlocking kan de scheurgroeisnelheid bij dit
afschuivings-mechanisme verdubbelen. [8]

Afbeelding 3.4, Interlocking, weinig
intelocking in kerf(1/3 L).

scheurwijdte

Door een grote temperatuurgradient over de hoogte kunnen de randen opkrullen
(warping). Hierdoor ontstaat in tegenstelling tot voorgaande mechanismen
scheurgroei vanaf de bovenkant van het asfalt. Door de zeer dikke asfaltlaag
zullen extreme temperatuurgradienten echter uitblijven.

1

gecombineerde dikte: (h mem geb. fundering / (hcement geb. fundering+hasfalt ))
ce
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Daarnaast biedt de dikke asfaltlaag een groot
tegengewicht. Dit mechanisme wordt daarom
voor de beschouwing van de reflectiescheuren op Schiphol niet meegenomen.
(Afbeelding 3.5 )

Opkrullen van randen (warping)
*A

Afb

e e , d i n g 3.5

Zowel het buigingsmechanisme als het afschuivingsmechanisme zijn afhankelijk
van de scheurwijdte. In de winter wordt door temperatuurkrimp de scheurwijdte
maximaal en zullen beide mechanismen een maximale invloed op de scheurgroei
in het asfalt hebben. Tegelijkertijd wordt de scheurgroei in de winter versterkt door
het thermische scheurmechanisme (Afbeelding 3.2).
De interlocking wordt in het algemeen als goed beschouwd als de scheurwijdte
onder de 3 milimeter blijft. Tussen de 3 en de 6 milimeter wordt de interlocking
redelijk beschouwd en bij scheurwijdten boven de 6 milimeter wordt de
interlocking slecht. [8] Dit zijn globale waarden omdat de dikte van de cement
gebondern fundering hierin niet is meegenomen. Ook de diepte van het inkerven
zal van invloed zijn op de interlocking capaciteit.
Berekeningen door NPC met het programma Capa hebben uitgewezen dat de
dat de kans op reflectiescheuren op Schiphol beperkt zal blijven bij scheurwijdten
onder de 4 milimeter. In deze berekeningen zijn de invloeden van de drie hiervoor
besproken mechanismen meegenomen [9]. Ook in het eisenpakket voor de
dimensionering van de cement gebonden fundering op Schiphol wordt daarom
een scheurwijdte van 4 milimeter als uiterste grens beschouwd.
Opgemerkt moet worden dat de interlocking bij deze 4 milimeter voor de
constructie op Schiphol niet experimenteel is vastgesteld. Ook de invloed van het
kerven waardoor over 1/3 van de dikte weinig dwarskracht kan worden
overgebracht is niet beschouwd (afbeelding 3.4). De interlocking capaciteit bij een
scheurwijdte van 4 milimeter blijft daarom nog wat onzeker en zal nader
bestudeerd moeten worden om de veiligheid ten aanzien van reflectiescheuren te
kunnen garanderen.
1)

2>

Bepaling scheurwijdte
Om een indicatie te krijgen van de optredende scheurwijdte in de
cementgebonden fundering op Schiphol is de verplaatsing van de fundering
onder invloed van de seizoen-temperatuurkrimp lineair elastisch beschreven door
de volgende vergelijking: [Bijlage C]

a,T

sinhocc

n

M = ^

waarin:

^

a

-

(3.1)

—

coshal

T : temperatuurverandering
CC)
a : uitzettingscoëfficiënt
(10~ °C)
E: elasticiteit van de cementgebonden fundering (10 N/m )
I: afstand van x=0 tot scheur (m)
a: parameter k/EA waarin (k:Elasticiteit van de bodem N/m [Bijlage c4])
0

5

(

10

2

2

1)

2>

NPC: Netherlands Pavement Concsultant heeft scheurgroeiberekeningen voor het asfalt op schiphol gemaakt.
Capa: Computer Aided Pavement Analyses is een eidig elementen programma waarmee o.a. scheurgroei in het
asfalt kan worden geanalyseerd.
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Afbeelding 3.6, Situatieschets voor vergelijking (scheurafstand=2l)

<

)<

L

c

>

L

J

asfalt
fundering

x,u.

<=0

De meest kritische situatie met betrekking tot een grote scheurwijdte ontstaat in
de winter. De gemiddelde temperatuurdaling kan dan oplopen tot 15°C. [Bijlage E]
Bij verschillende temperatuurdalingen is de beweging aan het uiteinde van een
plaat tegen de scheurafstand uitgezet. (Afbeelding 3.3) Voor verplaatsingen
boven de 3 milimeter geeft de grafiek slechts een indicatie van de beweging
omdat de schuifspanning dan niet lineair meer oploopt. [Bijlage C]
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o n g e s c h e u r d e lengte ( m )
Afbeelding 3.7, De verplaatsing als functie van de ongescheurde lengte

Wanneer wordt aangenomen dat een maximale temperatuurdaling van 15°C
optreedt, kan in afbeelding 3.7 worden afgelezen dat de 4 milimetergrens bij
scheurafstanden boven de 15 meter wordt overschreden (Dit betekent 2 mm
verplaatsing aan beide uiteinden van een plaat).
3.3.3 Veilige scheurafstand in fundering met betrekking tot scheurvorming in
asfalt
Uit het voorgaande blijken scheurafstanden onder de 15 meter te voldoen aan de
gestelde interlockingseis ten aanzien van reflectie scheuren in het asfalt.
Bij scheurafstanden onder de 15 meter gaat wel de vermoeiingsscheurkans
toenemen. Maar zelfs bij kleine scheurafstanden en een dus sterke daling van de
elasticiteitsmodulus ontstaat geen kritische situatie met betrekking tot
vermoeiingsscheurvorming in het asfalt.
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Deze paragraaf kan als volgt worden samengevat:

scheurafstand < 1 5 m

scheurafstand > 15m

• geen reflectie
scheuren

• grote kans reflectie
scheuren

• goen vermooings
scheuren

3.4 Scheurafstand op Schiphol
Op Schiphol wordt de scheurafstand in de fundering door kerven gereguleerd. In
hoeverre dit geplande scheurpatroon in werkelijkheid ook optreedt is onbekend.
In paragraaf 3.3 bleken scheurafstanden te moeten worden beperkt tot 15
meter om de kans op reflectiescheuren te beperken.
Om een indicatie te krijgen van de scheurafstanden die in de fundering op
Schiphol zullen ontstaan is de gemiddelde spanning in de voeg tussen twee
scheuren bekeken. Deze spanning onder invloed van seizoentemperatuurwisselingen wordt beschreven door de volgende vergelijking:
a =l5

E a

R

waarin:

t

1-coshaZ

T

0

(3.2)

cosha/

T : temperatuurverandering CC)
0+ uitzettingscoëfficiënt (10 °C)
E: elasticiteit van de cementgebonden fundering (10
N/rrf)
I: afstand van x=0 tot scheur (m)
o; parameter k/EA waarin ( k.Elasticiteit voor de bodem N/nf [Bijlage c4j)
0

5

w

spanning a.f.v. lengte
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Afbeelding 3.8, De spanningen als functie uitgezet tegen de ongescheurde lengte.

TUDelft 23

scheurvorming in cementgebonden funderingen op Schiphol

afstudeerverslag

Uit afbeelding 3.8 valt af te leiden dat de spanningen de gemiddelde treksterkte
van 1.3 N/mm pas naderen bij scheurafstanden boven de 35 meter. De
inkerving, die zorgt dat de zelfde trekkracht over een kleiner (66%) oppervlak
wordt verdeeld en de voeg eerder zal scheuren leidt er niet toe dat de
scheurwijdte de veilige grens van 4 milimeter overschrijdt.
2

In de voorgaande berekening van de scheurafstand is enkel het dominant
geachte temperatuurmechanisme beschouwd.
Het is goed mogelijk dat door toedoen van andere mechanismen de
scheurafstand wordt verkleind. Door de ontwerper (NACO) wordt er van
uitgegaan dat er tijdens de verharding scheurvorming plaatsvindt.
De scheurvorming tijdens de verharding zal daarom worden geanalyseerd om te
achterhalen of hierdoor een kleinere, en dus veiligere scheurafstand dan
berekend aan de hand van seizoen-temperatuurkrimp ontstaat.
Voor de analyse van dit verhardingsproces wordt gebruik gemaakt van het
computer programma TEMPSPAN.
Met TEMPSPAN zal vervolgens worden bekeken of de veranderde thermischeen wrijvings-omstandigheden bij de direkte asfaltering een positieve invloed
hebben op de scheurafstand en zo ook op de asfaltkwaliteit.
Afbeelding 3.9, Schematisering invoer en uitvoer TEMPSPAN.

Omgevingscondities
•
wind/zon
•
temperatuur

Mengselgegevens
warmteontwikkeling,
(onder adiabatische
omstandigheid)

( Constructie
•
isolatie
•
afmetingen

TEMP
Temperatuurverloop
Hydratatieverloop

SPAN
Sterkteontwikkeling
Spanningsontwikkeling
ttorktB-ipanningsberflkenlng
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3.4

Programma TEMPSPAN

Het programma TEMPSPAN bestaat uit twee sub-programma's.
TEMP voorspelt het temperatuurverloop in de cementgebonden fundering
afhankelijk van de randvoorwaarden (asfalt, wind, zon, eet..) en de temperatuur
die vrijkomt bij het bindingsproces van de cement (hydratatiewarmte). Aan de
hand van het temperatuurverloop wordt de mate van verharding (hydratatiegraad)
als functie van de tijd berekend. Als randvoorwaarden voor de temperatuurberekening neemt het programma sinds kort ook de zonnestraling en de
afvloeiing van warmte naar onderliggende grondlagen mee. Hierdoor lijkt het
programma zeer bruikbaar voor de temperatuurvoorspelling in een
cementgebonden fundering.
De warmteontwikkeling door de hydratatie zal relatief klein zijn, daarom wordt er
voor de funderingsconstructie op Schiphol een dominerende invloed van de
omgevingscondities voorspeld. Dit in tegenstelling tot de invloed op normaal
beton waar de hydratatie warmte de scheurvorming domineert.
Op Schiphol zijn metingen verricht om de temperatuurvoorspelling door TEMP te
verifiëren.
SPAN berekent de sterkte- en spanningsopbouw in de verhardingsfase. Als de
sterkte de spanning overschreidt ontstaat er een scheur. De spanningen ontstaan
door het in TEMP berekende temperatuurverloop ' en de weerstand tegen
vervorming. De elasticiteitsopbouw die verantwoordelijk is voor de spanningen
wordt net als de sterkteopbouw aan de in TEMP berekende hydratatiegraad
gerelateerd.
1

Er zijn tot nu toe geen pogingen ondernomen het verhardingsproces van een
beton met laag cementgehalte te simuleren. Daarom zullen in het volgende
hoofdstuk de sterkte, elasticiteits en relaxatie modellen die gelden voor beton met
een normaal cementgehalte (experimenteel) worden geverifieerd.

" Verondersteld wordt dat voor dit mengsel is de temperatuurkrimp de dominerende krimp is. Hierop wordt nog
teruggekomen in hoofdstuk 5
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4. Analyse eigenschappen
cementgebonden granulaat en
vergelijking met beton modellen
4.1 Inleiding
Om de mogelijke scheurvorming tijdens het verhardingsproces te detecteren is
met TEMPSPAN dit proces gesimuleerd. TEMPSPAN maakt voor deze simulatie
gebruik van relaties uit de betontechnologie.
Op Schiphol wordt gebruik gemaakt van cementgebonden granulaat. Zowel het
granulaat-toeslagmateriaal als het lage cementgehalte ' geven een onbekende
invloed op de materiaaleigenschappen tijdens de verharding.
1

Om met TEMPSPAN uitspraken te kunnen doen omtrent eventuele
scheurvorming in de verhardingsfase zijn daarom de benodigde materiaaleigenschappen (experimenteel) bepaald. Deze materiaaleigenschappen worden
vergeleken met de betonrelaties die zijn toegepast in TEMPSPAN.
Om de verschillen in materiaaleigenschappen te kunnen verklaren wordt het
toegepaste mengsel hier eerst nader belicht.
4.2 Cementgebonden granulaat
4.2.1 Algemeen
Hergebruik van asfalt en betonpuin is uit financieel en praktisch oogpunt zeer
aantrekkelijk. Het levert een goedkoop toeslagmateriaal en biedt een manier om
van dit overtollige puin af te komen. Dit laatste is bij asfaltpuin een groot
probleem. Het milieuschadelijke teer dat in het verleden op grote schaal in de
wegenbouw is toegepast kan in het grondwater diffunderen. Om deze uitloging te
minimaliseren mag asfaltpuin slechts geïsoleerd (dus gebonden) worden
hergebruikt.
Ook komt het asfaltpuin niet in aanmerking voor warm hergebruik omdat in dat
geval de schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) en
fenolen kunnen vrijkomen [10].
Samen met de groeiende weerstand tegen de winning van grind uit onze rivieren
zal dit alles bijdragen tot grotere toepassing van hergebruikte toeslagmaterialen.
Zowel asfalt- als betongranulaat worden al als toeslagmateriaal toegepast. En wel
op de volgende manieren;
• Asfaltgranulaat in breek asfalt cement (BRAC: in gevorderde
onderzoeksfase).
11

Er wordt gebruik gemaakt van 150 kg cement per m . Dit is de helft van de hoeveelheid die gemiddeld voor beton
3

gebruikt wordt.
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•

Betongranulaat in granulaatbeton (o.a. al toegepast als onderwaterbeton en
als ongebonden fundering voor wegverhardingen).
Een combinatie van beide toeslagmaterialen is nog niet eerder toegepast en de
eigenschappen ervan zijn daarom onbekend.
4.2.2 Samenstelling cementgebonden granulaat op Schiphol
Asfalt- en betonpuin worden in een breekinstallatie (gescheiden) gebroken zodat
er een materiaal ontstaat met een gradatie van 0 tot 40 mm. Dit zogehete betonen asfalt-granulaat wordt vlak voor het storten in een 60/40 verhouding
gelijktijdig met het water en cement gemengd. ' In een vooronderzoek is de
60/40 verhouding aan de hand van druk- en buigproeven ' bepaald.
1>

2

5

De rapportage van dit vooronderzoek [11] is samengevat in Afbeelding 4 . 1 .

Onderzoek beton/asfalt verhouding
20 n

100%
B

•—125kg
cement/rrG
150 kg
cement/rrö

75/25

60/40

50/50

25/75

100%
A

verhouding beton/asfalt granulaat

Afbeelding 4.1, Onderzoek naar een goede beton/asfalt verhouding.

Uit afbeelding 4.1 blijkt dat het asfalt een negatieve invloed op de sterkte heeft.
Het uitgangspunt was toch zoveel mogelijk asfalt te verwerken. Om aan de
sterkte eis van 10 N/mm ' te voldoen is daarom gekozen voor een
cementgehalte van 150 kg per m . Ondanks de negatieve invloed van het asfalt
op de sterkte is er bij een toename van 40 tot 75% asfalt geen duidelijke afname
van de sterkte. Er is zelfs een lichte stijging waar te nemen. In de rapportage van
het onderzoek blijkt dat de standaardafwijking bij een hoger asfaltpercentage licht
af te nemen. '
2 3

3

4

De oorzaak voor
kunnen liggen in
proefskubussen.
verwerkbaarheid

1)

2 )

31

4 )

5 )

de lichte stijging in sterkte en de lagere standaardafwijking zou
de toename van de gemiddelde dichtheid van de
Dit kan er op wijzen dat de verdichtbaarheid en dus de
van het mengsel met iets meer asfalt beter is.

Gewichtsverhouding.
[ Bijlage E] geeft meer informatie over het toegepaste mengsel.
Deze 10 N/mm de gemiddelde sterkte minus één maal de standaard afwijking.
De standaardafwijking daalt van o=3.1 N/mm naar o =2.3 N/mm .
Druk en buigproef worden verderop in dit hoofdstuk behandeld.
2

2

2
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Door het hoge waterabsorberende vermogen van de beide toeslagmaterialen is
niet al het toegevoegde water beschikbaar voor verwerking en verharding.
Om het mengsel goed te kunnen verwerken (verdichten) is voor een hoge
watercementfactor (w/c) van 1.1 gekozen.
4.3 Sterkteontwikkeling
4.3.1 Sterkteontwikkeling experimenteel
Het verhardingsmodel TEMPSPAN genereerd een sterkte- en
spanningsontwikkeling. De spannings-ontwikkeling is afhankelijk van de
elasticiteitsmodulus-ontwikkeling en de relaxatie en wordt behandeld in de
volgende paragraaf.
In het laboratorium van Vermeer Grond en
Drukproef
[~| trekzöne
Wegen b.v. is de sterkteontwikkeling van
|H drukzöne
de cementgebonden granulaat geanalyseerd. Er zijn drukproeven gedaan op
I
'
I
kubussen met zijden van 0.15 m. De
kubussen zijn tijdens de verharding in
15 cm
een waterbad van 20°C bewaard. Om
de sterkteontwikkeling te meten zijn de
kubussen op verschillende tijden gedrukt.
I
I
(tabel 4.1,B)
^ 1 5 cm
De sterkte opbouw liep sterk uiteen. Eén
van de oorzaken hiervan lag in de grote
Afbeelding 3.2
afwijking van de dichtheid per productiesessie.
Om toch een goede indicatie van de sterkte opbouw te verkrijgen is de invloed
van de dichtheid geëlimineerd. In het spreidings/sterkte onderzoek, behandeld in
bijlage D, is de volgende lineaire relatie afgeleid:
(4.1)

[A/ =0.035*A ]
ck

waarin:

Pck

A / : verandering sterkte
Ap = verandering dichtheid
C)r

ck

1990

2000

2O10

2020

2030

2W0

2050

2080

2070

2080

2090

2100

dcHhsdfKT/rre)

Afbeelding 4.3, De lineaire relatie aangegeven bij een aantal gemeten waarden van de kubusdrukstekte
(curingduur 24 uur).
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Door de sterkte volgens deze lineaire relatie naar de gemiddelde dichtheid om te
rekenen wordt een goede indicatie van de sterkteopbouw verkregen (tabel 4.1,0).
Omdat voor de scheurvorming de sterkte-ontwikkeling in het werk van belang is,
is de kubusdruksterkte hiernaar omgerekend. In bijlage D is hiervoor de volgende
relatie gesteld:
[/b = 0 . 7 / ]

(4.2)

ek

waarin:

f : sterkte werk
f : kubusdruksterkte
b

c k

De nu verkregen sterkteontwikkeling in het werk is gegeven in tabel 4.1,D:
verhardingstijd (dagen bij 20°C)

3

5

7

14

28

A) gemiddelde dichtheid (kg/m )

2033
8.00
8.24

2078
12.0
10.64

2038
11.8
11.88

2074
13.1
11.91

2040
12.94
12.94

(3=1.4

<s=1.8

<5=1.7

<5=2.2

(5=1.9

5.77

7.45

8.33

9.06

B) kubusdruksterkte (gemeten) (N/mm )
2

C) kubusdruksterkte (N/mm )
(omgerekend naar gemiddelde dichtheid
(2040 kg/m )
resterende standaardafwijking
D) sterkte werk [ f = 0 . 7 / k 1 (N/mrrf)
2

3

b

c

8.32

Tabel 4.1, Sterkteopbouw

4.3.2 Sterkteontwikkeling theoretisch
Voor conventionele mengsels wordt de sterkteontwikkeling gegeven door
Fagerlund [12] als een lineaire relatie tussen de druksterkte en de
hydratatiegraad. De hydratatiegraad (%) geeft het percentage gereageerd cement
aan. Niet al het cement zal tijdens de verharding reageren. '
1

Fagerlund geeft de volgende relatie voor de sterkte opbouw:

f' -fo (~^

-1)

waarin:

druksterkte
graad van hydratatie
constanten die afhangen van het cementmengsel

B

cm

for,:
H:
A,B:

(4.3)

/ o = /« (l-0.73V )
m

waarin:

a

/' :
V:
Mm

a

390 MPa
Volume percentage

(4.4)
aggregaat

Deze lineaire relatie tussen de sterkte en de hydratatiegraad is voor het granulaat
mengsel in afbeelding 4.4. uitgezet.
Uit deze afbeelding valt af te leiden dat bij maximale hydratatiegraad van 7 5 %
een eindsterkte van 8 N/mm wordt bereikt.
2

1>

In paragraaf 4.3.3 zal 75% de maximale hydratatiegraad blijken.
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Afbeelding 4.4, Relatie van Fagerlund.

relatie volgens FAGERLUND

0.6

0.4

0.7

0.8

Hydratatiegraad (%)

Om deze sterkteontwikkeling volgens Fagerlund met de gevonden sterkteontwikkeling te vergelijken zal in de volgende paragraaf de hydratatiegraadontwikkeling in de proefkubussen worden bepaald.
4.3.3 Experimenteel versus theoretisch bepaalde waarden
Om de hydratatiegraad in de proefkuben tegen de gevonden sterkte uit te zetten
is een adiabaat-proef verricht.
Hydratatiegraad-ontwikkeling onder adiabatische omstandigheid
Voor deze proef wordt een proefstuk direkt na het storten in een adiabatische
calorimeter (adiabaat-bak) geplaatst. Tijdens het verharden wordt de temperatuur
van de omgeving (water) gelijk gebracht aan de temperatuur in het proefstuk
(adiabatische omstandigheid). Onder deze adiabatische omstandigheid wordt in
het proefstuk een cumulatieve warmte-ontwikkeling gemeten. De opstelling en
werking van de adiabaatproef is weergegeven in afbeelding 4.5.
Afbeelding 4.5, Opstelling van de adiabaatproef (adiabatische omstandigheid: temperatuur kubus => temperatuur
water).

Adiabaat-bak
Computer
water

registratie van temperatuur proefstuk
*\ registratie temperatuur water
aansturen temperatuur water

kubus

isolatie

Deze cumulatieve warmte-ontwikkeling is ook met het programma Hymostruc [26]
gesimuleerd. Het programma Hymostruc berekent de warmte-ontwikkeling in een
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proefstuk. Daarnaast bevat het programma een relatie tussen deze
warmteontwikkeling en de hydratatiegraad-ontwikkeling. Omdat hoogoven cement
wordt gebruikt (Hymostruc is geschreven voor Portlandcement) wijkt de
berekende warmte-ontwikkeling af van die welke is berekend met de default
waarden.
Door de berekende temperatuur-ontwikkeling in Hymostruc aan de experimenteel
gevonden warmteontwikkeling te fitten kan, gebruikmakend van de ingebouwde
relatie tussen de warmteontwikkeling en de hydratatiegraad, een betrouwbare
hydratatiegraad-ontwikkeling worden gesimuleerd. Het verschil met de simulatie is
weergegeven in afbeelding 4.6.
Afbeelding 4.6, Fit van de warmteontwikkelings-simulatie aan de experimentele waarden.

Deze met Hymostruc gegenereerde datafile van de adiabatische
warmteontwikkeling en de hieraan gekoppelde hydratatiegraad-ontwikkeling
onder adiabatische omstandigheid zal de basis voor de berekening met het
Programma TEMPSPAN vormen.
De door Hymostruc berekende hydratatiegraad-ontwikkeling voor het granulaatmengsel (onder adiabatische omstandigheid) is weergegeven in afbeelding 4.7.
Afbeelding 4.7, Simulatie van de hydratatiegraad-ontwikkeling onder adiabatische omstandigheid, (hymostruc)

HYDRATATIE (Adiabatisch)

0

200

400

600

800

1000

tijd ( h )
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Hydratatiegraad-ontwikkeling onder isotherme omstandigheid
De proefkuben uit paragraaf 4.3.1 zijn verhard onder isotherme omstandigheid. '
Ook voor het hydratatiegraadverloop onder deze isotherme omstandigheid is
gebruik gemaakt van het programma Hymostruc.
Bij het fitten van het temperatuurverloop uit de adiabaatproef met die uit
Hymostruc is een aantal materiaal-parameters in Hymostruc bijgesteld. Door deze
materiaalparameters gelijk te houden en slechts de omgevingsconditie te
veranderen is de hydratatieontwikkeling onder een isoterme omstandigheid
berekend (bij 20°C). Deze hydratatiegraad-ontwikkeling is weergegeven in
afbeelding 4.8.
1

Afbeelding 4.8, Simulatie van de hydratatiegraad-ontwikkeling bij 20°C (proefstukken).

Voor de gevonden sterkteontwikkeling (tabel 4.1) is de bijbehorende
hydratatiegraad uit afbeelding 4.8 af te lezen. De (gemiddelde) sterkten en de
daarbij horende hydratatiegraad zijn tegen elkaar uitgezet. (Afbeelding 4.9) In
deze afbeelding is ook de theoretische sterkteopbouw volgens Fagerlund
opnieuw uitgezet.
Afbeelding 4.9, Vergelijking theoretische sterkteopbouw met de gemeten waarden.
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De sterkteontwikkeling wordt volgens Fagerlund sterk beinvloed door de
water/cement factor. Omdat het op Schiphol toegepaste granulaat veel water
absorbeert is onduidelijk hoeveel water effectief voor de reactie beschikbaar is.
Naast de relatie voor de toegepaste water/cement factor van 1.1 is daarom de
hydratatiegraad-sterkte relatie voor enkele andere water/cement factoren in
afbeelding 4.9 uiteengezet.
In afbeelding 4.9 is te zien dat in tegenstelling tot de theorie van Fagerlund bij
een hogere hydratatiegraad dan 50% nauwelijks meer sterkte-ontwikkelling
plaatsvind. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn de zwakke binding tussen de
cementmatrix en het granulaat waardoor deze zwakke bindingskracht bepalend
wordt en de sterkte niet meer toeneemt.
Kritische spanningen tijdens de verharding van de cementgebonden fundering
zijn vooral te verwachten in het begintraject van de sterkteopbouw. Voor de
sterkte- en spanningsberekening met TEMPSPAN is daarom vooral dit
begintraject van de sterkte ontwikkeling van belang (tot 50% hydratatie). Juist dit
begintraject was met proefkubussen moeilijk meetbaar omdat de proefkubussen
een minimale sterkte eisen om heelhuids uit de mal gehaald te kunnen worden.
Voor de simulatie van de sterkte zal voor dit begintraject een fictieve
water/cement faktor van 0.6 worden meegenomen. Gezien het
sterkteontwikkelingsverloop in afbeelding 4.9 lijkt deze fictieve water/cement
factor voor de eerste periode zelfs iets aan de hoge kant.
In hoofdstuk 5 zal het treksterkteverloop in vergelijking met het spanningsverloop
niet kritisch blijken. De aangenomen waarde voor de fictieve water/cement factor
is daarom als conservatief te beschouwen.
4.4 Vergelijking experimentele treksterkte met theoretische treksterkte
Om inzicht te verkrijgen in de kans op scheuren van de cementgebonden
fundering tijdens de verharding is niet de druksterkteopbouw maar de
treksterkteopbouw van belang. TEMPSPAN gebruikt de volgende relatie om de
druksterkteopbouw naar een treksterkte-opbouw om te rekenen: [13]
/ ,=0.28./
e

waarin:

2
c

(4.3)

/ 3
m

f : gemiddelde
f : gemiddelde
a

c m

kubus-treksterkte
kubus-druksterkte

Hierin ingevuld de gemeten gemiddelde 28-daagse druksterkte ' geeft voor de 28daagse treksterkte:
1

f

c l

= 0.28-12.94

273

= 1.54N/mm

2

Deze 28-daagse treksterkte is door middel van buigtrekproeven geverifieerd '. De
proeven zijn uitgevoerd met prisma's van 0.45*0.15*0.15 m.
2

11

21

Gemiddelde druksterkte op 28 dagen is 12.94 N/mm met een standaardafwijking \i =2.45 N/mm
De buigtrekproef lag binnen de mogelijkheden van dit onderzoek.
2

2

[Bijlage D]
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Om een goede vergelijking, met de hierboven bepaalde theoretische treksterkte
van de kubussen te kunnen maken zijn de beproefde prisma's onder gelijke
condities verhard. De buigtreksterkte van de prisma's zijn bepaald door middel
van een vierpunts-buigproef. De opstelling van de vierpunts-buigproef is in
afbeelding 4.11 geschematiseerd weergegeven.
De oplegkracht (P) wordt d.m.v. de volgende
relatie naar de buigtrekstekte omgerekend,
(gemiddelde waarden)

P •L
fctf

8.7kN • 450mm
150 mm
3

ir
P:
fee:
L:
h:

vierpunts-buigproef

232N/mm

1/3L

-M-

1/3L

-M-

1/3L

2

prisma

oplegkracht (2*F)
gemiddelde
buigtreksterkte
lengte tussen buitenste
krachtopleggingen
de hoogte van het proefstuk(h=1/3L)

Afbeelding 4.11

Voor de gemiddelde 28-daagse is zo een buigtreksterkte van 2.32 N/mm
gevonden (standaardafwijking u.=0.31 N/mm ). De buigtreksterkte ligt hoger dan
de treksterkte omdat bij de vorming van de scheur de spanning niet tot 0 N/mm
terugvalt, maar deze waarde pas bij een bepaalde scheurwijdte bereikt. Ook na
scheurvorming zijn er nog "bruggen" tussen de scheurvlakken waardoor nog
kleine trekkrachtjes worden overgebracht. [14] De buigtreksterkte wordt daarom
met de hiervolgende relatie naar de treksterkte omgerekend: (Volgens TGB [22])
2

2

2

L

ctf

= 0.6+

0.4
(4.6)

f a

waarin:

f :
a

f

c a

gemiddelde

: gemiddelde

treksterkte
buigtreksterkte

De gevonden buigtreksterkte hierin ingevuld geeft:
2.32 = 0,6+

. 0.4

=» ƒ

=

lA2N/mm

Deze uitkomst geeft een klein verschil (0.10 N/mm ) met de theoretisch bepaalde
treksterkte uit de kubusdruksterkte. Het kleine verschil kan veroorzaakt zijn door
de omrekenformule van de buigtreksterkte naar de treksterkte. Deze formule is
slechts empirisch bewezen voor beton. Het voorgaande wijst er echter op dat
TEMPSPAN een representatieve waarde voor de treksterkte geeft.
2

Aangezien TEMPSPAN de spanning juist iets te hoog berekend zal het
uiteindelijke sterkte-spanningsverloop aan de conservatieve kant blijven '. Dit kan
worden gesteld omdat in 4.3.3 ook het druksterkteverloop conservatief is
verondersteld.
1

11

In hoofdstuk 5 zal blijken dat het spanningsverloop zelfs in extreemste geval niet kritisch zal worden.
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4.5 Ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus
Voor de berekening van spanningsontwikkeling is de ontwikkeling van de
elasticiteitsmudulus van belang. Het bleek niet mogelijk de zakking van de
vierpuntsbuigproef voldoende nauwkeurig te meten om hieruit een
elasticiteitsmodulusontwikkeling te bepalen. ' Gekeken is daarom naar de
eindwaarde van de elasticiteitsmodulus in vergelijking met de theoretische
elasticiteitsmodulusontwikkeling en de expirimentele sterkteontwikkeling.
1

4.5.1 Bepaling eindwaarde elasticiteitsmodulus
De eindwaarde voor de elasticiteitsmodulus is verkregen uit een dynamischeelasticiteitsmodulusproef. ' Bij deze dynamische-elasticiteitmodulusproef zijn
golflengtes met verschillende frequenties (Hz) door een proefstuk geleid. De
snelheid waarmee deze golflengtes zich voortplantten zijn vertaald naar een
dynamische-elasticiteitsmudulus. De waarden voor de dynamischeelasticiteitsmodulussen zijn tegen verschillende frequenties op een logaritmische
schaalverdeling uitgezet (afbeelding 4.11).
2

Omdat de waarden voor de dynamische-elasticiteitsmodulus op logaritmische
schaal een rechte lijn vormen, is het mogelijk om de dynamischeelasticiteitsmodulus naar een snijpunt met de x-as (0 Hz ) te extrapoleren.
3)

De door extrapolatie verkregen waarde van 10.000 Mpa geeft een indicatie van
de statische-elasticiteitsmoduius. [9] (Deze extrapolatie is aangegeven in
afbeelding 4.12)

Afbeelding 4.12, Meetwaarden voor de dynamische elasticiteitsmodulus op logaritmische schaal naar een statische
elasöcitiet geïnterpoleerd.

11

2 1

3 )

De beschikbare meetapparatuur was niet voldoende nauwkeurig om enige zakking waar te nemen.
De dynamische elasticiteits waarden zijn door NPC (Netherlands Pavement Consultant) in het vooronderzoek voor
de vehardingsconstructie op Schiphol bepaald.
Het aantal hertz (Hz) is de frequentie waarbij de elasticiteitsmodulus is verkregen. De frequentie zal op logaritmische
schaal niet 0 kunnen worden maar enkel naderen.
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4.5.2 Theoretisch verloop van elasticiteitsmodulus-ontwikkeling
De elasticiteitsmodulus-ontwikkeling voor beton wordt gegeven door : [13]
1)

V
E beton '

A= f
E

E pasta 0 -

3

S

+

A

A - l

a

(4.7)
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(411)
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, ±_J

(4.12)

=

waarin:

Wham*
E-modulus van beton (4.7)
Epas&:
E-modulus van cement pasta (4.9)
Eaggregaat: E-modulus van aggregaat (55.000 Mpa)
V:
volume percentage aggregaat
(0.77)
A:
factor die afhangt van de cement samenstelling
(4.8)
Ecemgah E-modulus cementgel: (31.000 Mpa)
t'
percentage capillaire poriën ten opzichte van de hoeveelheid
gehydrateerd cement en water (4.12)
V
volume percentage ongehydrateerde
cementkorrels
(1-H)
H:
hydratatiegraad
(%)
p..
dichtheid (water 1000 kg/m , cement =3100
kg/m )
B

c p :

k

3

3

De relatie tussen de hydratatiegraad en de elasticiteitsmodulus-ontwikkeling voor
het granulaat mengsel is uitgezet in afbeelding 4.13.
Net als in bij sterkteontwikkeling geeft de water/cement factor een grote invloed
op de elasticiteitsmodulus ontwikkeling. De water/cement factor zit verwerkt in de
e'cp van formule (4.11/4.12).
De oorzaak kan zitten in het feit dat de gegeven formules voor de elasticiteitsmodulus-ontwikkeling de elasticiteitsmodulus van het cementgel een te groot
gewicht geven. De relaties zijn voor dit lage cement gehalte ook niet
experimenteel vastgesteld.
De elasticiteitsmodulus-ontwikkeling is representatief te houden door het
water/cement gehalte op de werkelijke water/cement factor van 1.1 te houden. De
eindelasticiteitsmodulus komt dan uit op 13,000 Mpa. Dit is nog steeds 30% hoger
als de bepaalde statische elasticiteit maar vergelijkend met de sterkteopbouw
(4.3.1) die relatief snel ontwikkeld lijkt dit een aannemelijk verloop van de
ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus.

1)

Deze beton relaties worden ook in het proramma TEMPSPAN toegepast.
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Afbeelding 4.13 , De elasticiteitsmodulus-ontwikkeling voor granulaat.

In figuur 4.13 is daarom de elasticiteitsopbouw voor zowel de in 4.3.3 bepaalde
fictieve water/cement faktor als de werkelijke water/cement factor uitgezet.
De voor de sterkteontwikkeling bepaalde fictieve water/cement factor van 0.6
geeft een te grote waarde voor de eindsterkte (Bij eindwaarde van 75% hydratatie
wordt de E-modulus 35,000 Mpa).

Voor de bepaling van het spanningsverloop zal de hier bepaalde
elasticiteitsmodulus-ontwikkeling met beleid moeten worden toegepast '.
1

4.5.3 Relaxatie
Vooral in jong beton is relaxatie van grote invloed op het spanningsverloop.
In TEMPSPAN zit het door van Breugel [10] opgestelde relaxatie-model voor jong
beton.
De relaxatie afhankelijk van de hydratatiegraad wordt als volgt berekend:
V = (f,T ) = e x p ( - [ - | ^ y - 1 ) + 1 . 3 4 e V T ' (r -X )" J ^ y ] )
65

waarin:

11

*¥(tx):
t:
d:
n:
H:

o(t,i)/0(1) = relaxatiefaktor
tijdstip van belasten
0.3 (trage cement) a 0.4 (snelle
0.3 (druk) a 0.4 (trek)
hydratatiegraad

d

(4.14)

cement)

In hoofdstuk 5 zal de spanning in vergelijking met de sterkteontwikkeling niet kritisch worden, een fijnere afstelling
van deze elasticiteitsmodulus-ontwikkeling zal niet nodig blijken.
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In deze formule is te zien dat de relaxatie wordt beinvloed door de bij dit granulaat
mengsel wat onduidelijke water/cement factor (1.34 w / c
= a, waarin "a" de
ouderdomsfactor). De relaxatieinvloed voor het cementgebonden granulaat zal
door de zwakke aanhechting tussen het granulaat en de cementgel eerder aan
de hoge dan aan de lage kant zal zijn. Deze veronderstelde zwakke aanhechting
werd in paragraaf 4.3.3 al verondersteld omdat de sterkte-ontwikkeling bij 50%
hydratatie blijkt af te buigen en nagenoeg ophoudt.
1 6 5

In hoofdstuk 5 zal blijken dat vooral kortdurende spanningen als gevolg van
omgevingscondities (dag/nacht) en de korte opwarming door het warm
aanbrengen van een asfaltlaag enige spanning van betekenis geven. Door de
korte duur van deze spanningen zal de relaxatieinvloed laag blijven en dus weinig
invloed op het spanningsverloop hebben.
Om de spanningsontwikkeling in TEMPSPAN conservatief te houden wordt voor
het quantificeren van de relaxatie met een lage (0.6) waarde van de effectieve
water/cement factor gerekend.
4.6 Conclusie
De sterkteontwikkeling blijkt in vergelijking met de theorie relatief snel te verlopen.
Oorzaak hiervoor is gevonden in het waterabsorberende vermogen van het
granulaat waardoor de werkelijke water/cement factor wordt verlaagd.
Voor de aan een hydratatiegraad gekoppelde sterkteontwikkeling is daarom een
fictieve water/cement factor bepaald.
Ook voor de elasticiteitsontwikkeling blijkt deze wat onduidelijke water/cement
factor belangrijk. Voor de elasticitietsopbouw is een aannemelijke, aan de
hydratatiegraad gekoppelde, relatie bepaald. Gekeken is naar de eindwaarde van
de elsticiteitsmodulus in vergelijking met de theoretische elasticiteitsmodulusontwikkeling en de experimentele sterkte ontwikkeling.
Voor dit onderzoek was er geen mogelijkheid de elasticiteitsmodulus te meten.
De ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus zou exacter kunnen worden
aangegeven door deze experimenteel vast te stellen.
Gezien het sterkteVspanningsverloop in het volgende hoofdstuk blijkt dit voor de
eindconclusies niet relevant te zijn, temeer daar alle gebruikte modellen aan de
comservatieve kant zijn gehouden.
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5. Simulaties scheurvorming
hardingsfase met TEMPSPAN
5.1 Inleiding
Om te achterhalen of kleinere scheurafstanden ' in de cement gebonden
fundering ontstaan, dan die zijn berekend ten gevolge van de
seizoencyclus(hoofdstuk 3) is een simulatie van de verhardingsfase gemaakt.
Er zijn verschillende verhardingsomstandigheden gesimuleerd om te bepalen in
welke mate de veranderde thermische invloeden bij een directe asfaltering van de
cement gebonden fundering de scheurvorming beïnvloedt.
1

In hoofdstuk 4 zijn de in het programma TEMPSPAN toegepaste modellen nader
beschouwd. Gebleken is dat de sterkteontwikkeling in werkelijkheid een stuk
sneller verloopt dan het programma voorspelt. Om dit te ondervangen is er een
fictieve water/cement factor bepaald. De door het model gesimuleerde
elasticiteits-modulusontwikkeling blijkt bij de werkelijke water/cement factor wel
voldoende representatief.
Om invoer van de verschillende water/cement factoren mogelijk te maken is het
model voor de toepassing bij cement gebonden granulaat bijgesteld.
Zowel de sterkteontwikkeling als de spanningsontwikkeling zijn sterk afhankelijk
van het temperatuurverloop in de cementgebonden fundering. De simulatie (met
TEMP) van dit temperatuurverloop, bij een dominerende invloed van de
omgevingscondities ', is nog niet experimenteel getoetst.
Voordat de sterkte- en spanningsberekeningen zijn uitgevoerd is het door TEMP
gesimuleerde temperatuurverloop daarom experimenteel geverifieerd.
2

5.2 Verificatie van het door TEMP gesimuleerde temperatuurverloop
Afbeelding 5.1, Situatieschets van temperatuurmeting
Om het temperatuurverloop over
de hoogte van de net aangebrachomgevings temperatuur.
te fundering te meten, zijn op 3
meetinstrument:
verschillende diepten thermokopcontinue meting van
temperatuur
pels ' ingebouwd (zie afbeelding
5.1).
Deze thermokoppels zijn verfundering
!
40 cm
20 c m i
bonden met een meetinstrument
30 cm
l
k ^ m i i i i » i » « i » i
dat elk uur de temperatuur op de
I zandbed
drie diepten in de fundering
registreert. Ook de omgevingstemperatuur is uurlijks geregistreerd.
3

1 0

1)

2 1

3>

c

m

Door seizoensinvloeden ontstaan scheurafstanden rond de 35 m. Pas bij scheurafstanden onder de 15 m kan de
interlocking voldoende veilig worden beschouwd (hoodstuk 3).
Door het lage cementgehalte is de hydratan'ewarmteontwikkeling relatief laag. Hierdoor zullen de omgevingscondities
een dominerende invloed op het temperatuurverloop krijgen.
Thermokoppel: een thermokoppel bestaat uit een dubbele draad waarvan de twee uiteinden in elkaar zijn gedraaid.
De verschillende geleidingscoëfficiënten van de twee draden maken een registratie van de temperatuur op het in
elkaar gedraaide punt mogelijk.
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Het gemeten temperatuurverloop in de verhardende cement gebonden fundering
wordt deels door vrijkomende hydratatiewarmte en deels door omgevingscondities bepaald. In afbeelding 5.2 is dit temperatuurverloop tegen de tijd
uitgezet. Het is duidelijk te zien dat de extreme temperatuurdaling in de eerste
nacht niet tot een sterke daling van de temperatuur in de fundering heeft geleid.
Een verklaring hiervoor is de vrijgekomen hydratatiewarmte in deze
verhardingsfase.
Afbeelding 5.2, Gemeten temperatuurverloop in de fundering op Schiphol.

Voor het simuleren van het gemeten temperatuurverloop in de cement gebonden
fundering met het (sub-)programma TEMP is het omgevings-temperatuurverloop
(zoals aangegeven in afbeelding 5.2) als randvoorwaarde ingevoerd.
Twee andere benodigde omgevingscondities zijn de windsnelheid en de
zonintensiteit '. Op Schiphol worden, door het K N M I ' , continue metingen
hiernaar verricht. De gemeten windsnelheid (daggemiddelde) en het gemeten
aantal zonuren zijn als randvoorwaarden in het simulatiemodel ingevoerd.
1

2

In hoofdstuk 4 is met het programma Hymostruc een datafile voor de
warmteontwikkeling onder adiabatische condities gegenereerd. Deze file, met de
daaraan gekoppelde hydratatiegraad-ontwikkeling, zal de basis voor de
temperatuurberekening in TEMP vormen.
t e m p - d erekening
Voor de temperatuurberekening wordt de constructie in
laagjes opgedeeld. Niet alleen de cement gebonden
fundering maar ook de bovenste grondlaag wordt hierin
meegenomen. De dikte van de meegenomen grondlaag
wordt bepaald door de diepte waarop het
temperatuurverloop in de fundering voelbaar is. Deze diepte
wordt algemeen rond de 1.5 meter gesteld (zie afbeelding
5.3).

1)

2 )

Zonintensiteit afhankelijk van bewolktheid (aantal zonuren) en de periode van het jaar.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5*6 cm - 40

CIT

17*8 c m o 156 cn

Afbeelding 5.3, constructie
invoer
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Na uitvoeren van temperatuursimulaties kan de temperatuurinvloed in de
onderste grondlaag worden bekeken. Mocht deze nog te groot zijn dan kan de
meegenomen gronddiepte bijgesteld worden (iteratieve bijstelling).
Als invloed op de temperatuurberekening is verder nog de nachtelijke warmte
uitstraling van meegenomen.
Het gesimuleerde temperatuurverloop voor laagl (op 10 centimeter diepte) is in
afbeelding 5.4 tegen de tijd uitgezet. In deze afbeelding is ook het gemeten
temperatuurverloop in deze laag aangegeven. Van de eerste 6 uur zijn geen
meetgegevens beschikbaar. In deze periode is het mengsel vervoerd, uitgespreid
en zijn de thermokoppels in de fundering aangebracht en aangesloten.
De simulatie blijkt goed met het werkelijke temperatuurverloop overeen te komen.
Ook in de andere gemeten lagen bleek het gesimuleerde temperatuurverloop een
goede benadering van de werkelijkheid. Gesteld kan worden dat de
temperatuursimulatie door TEMP, ook voor een dominerende invloed van de
omgevingscondities, een betrouwbare voorspelling van het temperatuurverloop
geeft.
Afbeelding 5.4, Temperatuursimulatje-berekening van de fundering met TEMP (ook aangegeven de metingen in het
werk in laagl).

omgevingscondities

mengselgegevens

constructie

wind/zon =>
KNMI (meetpunt Schiphol)

hydratan'ewarmteontwikkeling =>
Hymostruc simulatie
(hoofdstuk 4,afbeelding 4.7)

afmetingen =>
(afbeelding 5.3)

temperatuur =>
continue meting
(afbeelding 5.2)

4

1

verificatie temperatuur (output temp)
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%
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f

ftƒ
l

,

VA

1
A

simulatie
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5.3 Sterkte-spanningsberekeningen onder verschillende thermische
omstandigheden
In de vorige paragraaf bleek de temperatuursimulatie door TEMP een goede
benadering van het werkelijk optredende temperatuurverloop te geven. Verwacht
mag daarom worden dat het gesimuleerde temperatuurverloop onder andere
thermische omstandigheden ook representatief zal zijn.
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In dit hoofdstuk zal onder verschillende thermische omstandigheden het
temperatuurverloop, met daarbij behorende hydratatiegraadverloop, in de
verschillende lagen van de fundering worden gesimuleerd. Dit temperatuur- en,
daaraan gekoppelde, hydratatieverloop zal worden gebruikt om het sterkte- en
spanningsverloop met SPAN te simuleren.
Voor het simuleren van dit sterkte- en spanningsverloop zullen de, in hoofdstuk 4
bepaalde relaties , worden gebruikt. Door de toepassing van deze relaties zullen
de simulaties aan conservatieve kant zijn (spanning hoge kant, sterkte lage kant).
Mocht blijken dat de spanningen kritisch worden dan zullen de gebruikte relaties
moeten worden bijgesteld en verfijnd.
De thermische krimpspanningen ' zijn afhankelijk van het, door TEMP berekende,
temperatuurverloop en -verdeling in de cement gebonden fundering. Om
mogelijke kritische spanningen, en de daarmee gepaard gaande scheurvorming
in de verhardingsfase te detecteren, zijn voor de volgende thermische
omstandigheden temperatuur, sterkte- en spanningsberekeningen uitgevoerd.
11

2

1. Fundering zonder asfaltlaag
Zonder afdekkende asfaltlaag is een maximale invloed van de omgevingscondities op het temperatuurverloop in de fundering te verwachten. Om de
invloed van de omgevingstemperatuur op mogelijke scheurvorming te detecteren
is daarom een sterkte- spanningssimulatie van de fundering .zonder
(asfalt)afdekking, gemaakt. (5.3.1)
2. Fundering afgedekt met isolerende asfaltlaag
Bij een direkte asfaltering zal de fundering door een de isolerende asfaltlaag
worden afgedekt. Verwacht wordt dat de invloed van omgevingscondities zal
uitdempen en dat de invloed door de (beter vastgehouden) hydratatiewarmte, met
betrekking tot het sterkte- en spanningsverloop, zal toenemen. (5.3.2)
3. Fundering afgedekt met isolerende asfaltlaag (hierin meegenomen de
invloed van temperatuurschok door aanbrengen van warme asfalt)
Het aanbrengen van het asfalt zal een plotselinge warmtegolf in de fundering
teweeg brengen. Ook deze invloed, op het sterkte- en spanningsverloop tijdens
de verharding, is gesimuleerd. (5.3.3)

De in hoofdstuk 4 bepaalde hydratatiegraad/sterkte en hydratatiegraad/elasticiteitsmodulus relaties,
(elasticiteitsmodulus-ontwikkeling w/c=1.1, voor sterkte-ontwikkeling w/c=0.6)
Chemische krimp zal niet worden meegenomen in de simulatie. Voor beton ( w / c > 0 . 5 ) wordt nauwelijks chemische
krimp gemeten [25]. Slechts bij beton met lage w/c factor (< 0.5) en hoog cementgehalte zal deze factor een
belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld bij hoge sterkte beton). Door het lage cement gehalte van het granulaat is het
zeer onwaarschijnlijk dat de chemische krimp enige invloed heeft. Nader onderzoek hiernaar verdient echter
aanbeveling
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5.3.1 Simulatie sterkte-/spanningsverloop in onafgedekte fundering (sit.1)
Door de afwezigheid van een afdekkende asfaltlaag, hebben de omgevingscondities een grote invloed op het temperatuurverloop in de fundering. Naast de
omgevingstemperatuur zullen ook de wind, zonnestraling en nachtelijke uitstraling
van warmte een grote rol spelen (schematisering in afbeelding 5.4).
Voor de spannings-/sterkteberekening is uitgegaan van (voor Nederlandse
begrippen) extreme waarden voor deze thermische randvoorwaarden {Tabel 5.1).
Het met TEMP gesimuleerde temperatuurverloop tijdens de verharding is, in
afbeelding 5.5, voor de eerste 7 dagen uitgezet. In deze afbeelding is te zien dat
de hydratatiewarmteontwikkeling in de eerste 4 dagen een stijging van de
gemiddelde temperatuur teweegbrengt. Zoals verwacht neemt de invloed van de
omgevingstemperatuur van onder naar boven in de fundering af. Bovenin de
fundering zullen daarom de grootste spanningen ontstaan.
Dit spanningsverloop in de fundering is weergegeven in afbeelding 5.5b (op 6.5
centimeter diepte).

Afbeelding 5.5, Gesimuleerd temperatuurverloop met TEMP en een situatieschets.
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Afbeelding 5.5b, Simulatie sterkte-/spanningsverloop met SPAN in bovenste laag
(op 6.5 c m diepte).

sterkte-spannings berekening
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Het sterkteVspanningsverloop in deze, door grootste temperatuurvariatie meest
kritische laag, levert geen kritische spanningssituatie op. De weergegeven knik in
de treksterkte-ontwikkeling is een handmatig aangebrachte knik. Deze geeft de
experimenteel gevonden afbuiging in sterkte weer.
Omdat het gesimuleerde sterkte- en spanningsverloop aan de conservatieve
kant is, kan gesteld worden dat extreme (Nederlandse) omgevingscondities geen
aanleiding geven tot scheurvorming in de cement gebonden fundering.
11

Zonder aanpassing van de in hoofdstuk 4 bepaalde hydratatie/sterkte en
hydratatie/elasticiteitsmodulus relaties zou het sterkteVspanningsverloop er heel
anders hebben uitgezien. Voor de in deze paragraaf gesimuleerde situatie is dit in
afbeelding 5.6 uitgezet.
In deze simulatie is een
spanningsoverschrijding
van het treksterkte verloop te zien. Dit zou
scheuren van de
fundering tot gevolg
hebben gehad.

sterkte-spanningsberekening

tijdstappen (3uur)

Afbeelding 5.6, Simulatie sterkteVspanningsverloop met SPAN.

5.3.2 Simulatie sterkte-/spanningsverloop in met asfalt afgedekte fundering (sit.2)
Bij betonconstructies geeft vooral de hydratatie warmte-ontwikkeling, in
ongunstige situaties, aanleiding tot scheuren. Bij een met (isolerend)asfalt
afgedekte fundering is een maximale invloed van deze hydratatiewarmte te
verwachten. Onder dezelfde omgevingscondities als in de vorige paragraaf is,
voor deze situatie een temperatuur-, sterkte- en spanningssimulatie gemaakt,
(afbeelding 5.7, 5.8)
Afbeelding 5.7, Gesimuleerd temperatuurverloop met TEMP en met situatieschets.

zon
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65 cm
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simulatie temperatuurverloop sit.2

afvloeiing warmte r
ondergrond

Dit geldt ten aanzien van de gesimuleerde invloed door temperatuurkrimp. Uitdrogingskrimp is voor deze korte
simulatieperiode theoretisch te verwaarlozen. Uitdrogingskrimp verloopt langzaam en is slechts in de buitenste laag
van invloed. (15 cm) [21].
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Afbeelding 5.8, Simulatie sterkteZspanningsverloop met SPAN in
meest kritische laag (20 cm).
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s t e r k t e - s p a n n i n g s b e r e k e n ing

In de temperatuursimulatie zijn, naar
werd verwacht, de
1
invloed van de
I
omgevingscondities
s
uitgedempt. Aan het
temperatuurverloop is
to
3t>
tfr
tljdstappen (3uur)
te zien dat de
isolerende werking van
de asfaltlaag tot toename van de (gemiddelde) inwendige temperatuur leidt.
Onderin de fundering (50 cm diepte) vloeit de hydratatiewarmte relatief snel weg
en blijft de temperatuur laag. In deze laag vertoont het temperatuurverloop de
eerste uren een lichte daling die wordt veroorzaakt door het wegvloeien van de
initieel aanwezige warmte naar de koude grond. Dit terwijl het hydratatieproces en
dus de warmte ontwikkeling nog niet is begonnen.
Weergegeven is het spanningsverloop in de middelste, en door de grootste
temperatuur variatie, meest kritische laag van de fundering. De licht oplopende
spanning is de inwendige spanning die is ontstaan. Deze inwendige spanning
ontstaat doordat de warme kern (middelste
laag) van de fundering door afkoelen wil
krimpen (zie neergaande temperatuurverloop
in afbeelding 5.7). De buitenste (minder
warme) lagen zullen minder afkoelen en dus
minder krimpen dan de kern. Door het verschil
inwendige spanning
in krimp ontstaat een inwendige trek-spanning
(afbeelding 5.9). In de loop van de tijd zal deze
Afbeelding 5.9
spanning door relaxatie weer kunnen dalen.
Uit het sterkteVspanningsverloop tijdens de verharding, van de met asfalt
afgedekte fundering, blijkt geen kritisch spanning te ontstaan. De fundering zal
dan ook niet scheuren.

5.3.3 Simulatie sterkteVspanningsverloop in fundering onder invloed van het
aanbrengen van warm asfalt.
Het asfalt dat met 150°C op de fundering wordt aangebracht zal een
temperatuurschok in de fundering teweeg brengen. Ook de invloed van deze
temperatuurschok op het sterkteVspanningsverloop is met TEMPSPAN
gesimuleerd. Door rijkswaterstaat is een aantal jaren geleden metingen naar dit
temperatuurverloop in het asfalt verricht [26]. Dit temperatuurverloop is als
randvoorwaarde in het simulatiemodel model ingevoerd. Bij deze simulaties zijn
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de omgevingscondities en constructie afmetingen gelijk aan die uit de vorige
paragraaf gehouden.
Afbeelding 5.10, Gesimuleerd temperatuurverloop met TEMP door heet aanbrengen van asfalt (na 6 uur) en een
situatieschets met daarin weergegeven de dominerende thermische invloed.

simulatie temperatuurverloop sit.3
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Het temperatuurverloop zal zoals verwacht in de bovenste lagen hoog opgelopen.
(>40°C) Toch blijkt uit de simulatie voor het sterkteVspanningsverloop dat de
(trek)spanningen ook nu niet kritisch worden, (afbeelding 5.11)
Te zien is dat door de warmte de sterkte snel stijgt. Net als bij de inwendige
spanningen ontstaat er in de bovenste laag, door een grotere afkoeling dan de
lagen eronder, een restspanning (zie afbeelding 5.11 waarin de spanning om een
gemiddelde schommelt). De lichte spanningsdaling in de eerste uren na
aanbrengen van de hete asfaltlaag is te verklaren door de drukspanning die
ontstaat bij opwarming van de fundering (uitzetting).

Afbeelding 5.11, Simulatie
sterkt e-/spanningsverloop
met SPAN in meest kritische
bovenste laag.

sterkte-spanningsberekening

tijdstappen (3uur)

5.4 Conclusie simulaties TEMPSPAN
Het door TEMP gesimuleerde temperatuurverloop blijkt zelfs bij een dominerende
invloed van omgevingscondities zeer representatief voor het werkelijk
temperatuurverloop. Van de temperatuursimulatie zou goed gebruik kunnen
worden gemaakt om bijvoorbeeld de risico's van warping bij wegen te analyseren.
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Gebruikmakend van het simulatie programma SPAN, bleek onder geen van de
gesimuleerde thermische omstandigheden de spanningen kritisch te worden.
Omdat het spanningsverloop en de sterkteontwikkeling aan de veilige kant zijn
gesteld is het zeer onwaarschijnlijk dat er toch kritische spanningen zullen
optreden (bij onderzochte omstandigheden en gekozen mengsel). Een verdere
verfijning van de sterkte- en elasticiteitsmodulus-ontwikkeling is dan ook niet
nodig gebleken.
Bij een snellere asfaltering zullen de veranderde thermische omstandigheden
geen invloed op het scheurpatroon hebben.
Het is bekend [8] dat in warme landen verhardingsscheuren in de cement
gebonden fundering zijn ontstaan. Een sterkte-/spanningssimulatie simulatie voor
de bovenste funderingslaag onder zeer extreme omgevingscondities geeft dan
ook kritischer spanningen (afbeelding 5.12). Om over het risico van scheuren
onder deze condities harde uitspraken te kunnen doen, zullen de relaties in
TEMSPAN verder moeten worden verfijnd.
Het is aannemelijk is dat de
verwaarloosde invloed door
verdamping bij extreme
zonintensitiet (evenaar)
grotere, niet te verwaarlozen
invloed zal hebben.
Afbeelding 5.12,Spannings/sterkteverloop bij grote
omgevingstemperatuurscchommelingen.
temperatuurwsisselingen > 30°C
(woestijn)
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6. Conclusies en aanbeveling
6.1

Conclusie ten aanzien van scheurvorming in de fundering
Bij scheurafstanden in de cementgebonden fundering, boven de 15 meter
.ontstaat gevaar voor reflectiescheurvorming in de asfaltlaag. Kleine
scheurafstanden zullen daarentegen leiden tot daling van de effectieve
elasticiteitsmodulus. Daarom zal de hieropliggende asfaltlaag meer op vermoeiing
worden belast. Berekeningen met het meerlagen programma Chevron hebben
aangegeven dat, zelfs bij extreme daling van deze elasticiteitsmodulus, de kans
op vermoeiingsscheuren in het asfalt niet kritisch wordt.
Het is daarom van primair belang de scheurafstanden in de fundering onder de
15 meter te houden (hoofdstuk 3).
Door de invloed van seizoens-temperatuurwisselingen zijn ondanks het inkerven
van de fundering, geen scheurafstanden onder de 35 meter te verwachten. Ook
in de door TEMPSPAN gesimuleerde verhardingsfase blijkt geen additionele
scheurvorming op te treden (hoofstuk 6).
Om toch kleinere (gunstiger) scheurafstanden te verkrijgen zullen deze
additionele scheuren door vliegtuigbelastingen, zettingen en klink moeten worden
bewerkstelligd. Omdat dit onduidelijk te kwantificeren en moeilijk te reguleren
mechanismen zijn, is het beter de sterkte van de fundering te verlagen om zo de
scheurafstand met een bepaalde zekerheid te kunnen forceren.
1)

Het terugdringen van de gemiddelde sterkte zal tot kortere scheurafstanden en
minder kans op reflectiescheuren leiden. Het granulaat/cement mengsel zal zo
gemengd moeten worden dat de elasticiteitsmodulus hoog blijft en de sterkte
(voldoende) omlaag gaat. ' Hierdoor zullen de scheuren op gewenste afstanden
kunnen worden geforceerd.
2

6.2

Conclusie ten aanzien van directe asfaltering
Experimenteel is een relatief snelle sterkteontwikkeling (ten opzichte van de
spanningsontwikkeling) in het cementgebonden granulaat vastgesteld. Door deze
relatief snelle sterkteontwikkeling blijkt, ook onder de veranderde thermische
omstandigheid bij een direkte asfaltering, geen scheurvorming tijdens de
verharding te hoeven worden verwacht (simulaties TEMPSPAN hoofdstuk 6).
Het vroegtijdig belasten van de cementgebonden fundering door het aanbrengen
van de asfaltlaag, kan aanleiding geven tot haarscheurvorming [Bijlage D]. Deze
haarscheuren kunnen grotere scheuren initiëren en zodoende het scheurpatroon
in de fundering positief beïnvloeden.
De invloed van chemische krimp en uitdrogingskrimp is niet in detail onderzocht. Uitdrogingskrimp wordt, vanwege
het snel aanbrengen van de asfaltlaag, verwaarloosbaar verondersteld. Gelet op de hoge w/c factor en het lage
cementpercentage lijkt het aannemelijk dat ook de chemische krimp geen grote invloed heeft.
Dit zou kunnen door het cement gehalte en de asfalt/beton verhouding in het granulaat te varieren tot de gewenste
eigenschappen zijn verkregen.
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Verondersteld wordt dat dit mechanisme verantwoordelijk geweest is voor het
uitblijven van reflectiescheuren tijdens het onderzoek naar direkte asfaltering van
zandcement (hoofdstuk 2).
Deze stelling wordt onderbouwd door het feit dat er uiteindelijk meer
reflectiescheuren dan normaal naar boven zijn gekomen (na zéér lange tijd >
geplande levensduur asfalt [25]). Dit kan verklaard worden door het reflecteren
van het regelmatiger scheurenpatroon van de fundering naar het asfalt.
6.3 Opmerking ten aanzien van de bestekseis
Om de kwaliteit van de cementgebonden fundering te controleren worden
dagelijks een aantal proefkubussen gedrukt. Wanneer deze proefkubussen niet
aan de gestelde sterkte-eis voldoen worden er kernen uit het werk geboord. Het
bestek eist voor deze boorkernen een druksterkte van 90% van de
voorgeschreven kubusdruksterkte. Gezien de gestelde relatie in bijlage D verdient
deze eis een heroverweging.
6.4 Belangrijkste conclusies samengevat:
•
•

•

Onder normale (Nederlandse) omgevingscondities wordt géén scheurvorming
in de verhardingsfase verwacht.
Ook de veranderende thermische omstandigheid tijdens de verharding, door
een direkte asfaltering, heeft geen positieve invloed op de scheurafstand in de
cementgebonden fundering.
Wel is bij een direkte asfaltering een positief effect te verwachten van de
haarscheurtjes die zich door de vroegtijdige belasting kunnen vormen.
Deze haarscheurtjes kunnen scheuren initiëren en zodoende het
scheurpatroon positief beïnvloeden.
Beschouwende de in dit rapport beschreven mechanismen is de huidige
constructie op Schiphol met betrekking tot de kans op reflectiescheurvorming
niet optimaal, (scheurafstand > 35 m)
Terugdringen van de gemiddelde sterkte zal, met een bepaalde zekerheid,
tot geforceerde kleinere scheurafstanden leiden. Dit zal de kans op
reflectiescheurvorming in het asfalt sterk doen afnemen.

6.5 Aanbeveling
Het granulaat/cement mengsel zal zo gemengd moeten worden dat de
elasticiteitsmodulus hoog blijft en de sterkte (voldoende) omlaag gaat.
Hierdoor kunnen de scheuren met enige zekerheid op gewenste afstanden
worden geforceerd en zal de kans op reflectiescheurvorming sterk worden
gereduceerd (crëeren van een brosser mengsel).
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Bijlagen A-H
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Bijlage A: CBR-proef/waarde
CBR-proef: De proef is een standaard testprocedure ontwikkeld door de
"California State Hichways Department" in 1929. Het is een test om de
draagkracht van een fundering te bepalen, (in Californië is dit geslagen steen)
De CBR-waarde is het percentage van een referentiediepte, die een vallende
stamper met een vast gewicht in het funderings materiaal veroorzaakt, (referentie
diepte: 2.5 mm).

CBR-waarden

9

15

C B R (in %)
Afbeelding a . 1 , De beddingsconstante als functie van de CBR waarde.

Ter indicatie is uit hierboven gegeven afbeelding af te leiden dat de CBR-waarde
van 60% overeenkomt met de meer bekende beddingsconstante van 0.15 N/mm .
[16] Dit is 5 maal de draagkracht van zeer verdicht zand.( vergelijkbaar met nog
ongebonden en verdicht zandcement)
3
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Bijlage B: Spanningsrelaxatie
De in NEN*' 6720 gehanteerde berekeningen voor de spanningsrelaxatie zijn
gebaseerd op de methode Dischinger. In artikel 7.3.7 van NEN 6720 wordt bij
een langzaam opgebouwde spanning (seizoenwisseling) de reductiecoëfficient
voor de spanning gegeven door:
l-e
^ 2

(bl)

-

waarin:

4> kf2'.

krvipcoëfficient
reductiecoëfficient

De representatieve kruipcoëfficient wordt gegeven door:
9

(b2)

k 'k -k -k -k,

=

c

waarin:

d

k : factor
k : factor
k : factor
k : factor
k :factor
c

d

b

t

h

b

h

afh. van relatieve vochtigheid (= 1.5)
afh. van de ouderdom t (=0.3 voor ouder dan jaar)
afh. van de sterkte (= 1.5 voor beton B10)
afh. van de belastingstijd (1.0 voor f->~)
afh. van de fictieve dikte h
(0.7>500mm)
c

m

Invullen van de factoren geeft voor (b1) en (b2):
<j) = 1.5 • 0.3 • 15 • 1.0 • 0.7 = 0.47
1-é^'
Ko

*

4 7

= 0.80

=
2

0.47

Dit betekent dat er voor (normaal beton(B10)) een spanning van 8 0 % (na
relaxatie) resteert. Naarmate het beton ouder wordt neemt de spanningsrelaxatie
af. Dit wordt geillustreerd in afbeelding b.1 waar de reductiecoëfficient is uitgezet
tegen de ouderdom van het beton op het moment van (langdurig)belasten.
Afbeelding b.1, De afname van de spanningsrelaxatie als functie van de ouderdom bij belasting.

relaxatiereductie (langdurige belasting)
o
ë

T3
£

0.6
0.4*

0.2
100

200

I

1

300

400

ouderdom (dagen)

NEN: Nederlandse Norm
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Bijlage C: Bepaling vergelijking en
randvoorwaarden verplaatsing
fundering
Om de spanningen en verplaatsingen in de fundering door een vergelijking te
beschrijven zullen de randvoorwaarden lineair-elastisch moeten worden
geschematiseerd.
De randvoorwaarde aan de onderzijde wordt gevormd door het zandbed en die
aan de bovenzijde door de asfaltlaag.
Zandbed
Het zandbed zal bij een horizontale verplaatsing van de fundering een
schuifspanning (x) ontwikkelen. Een indicatie voor de waarde van deze
schuifspanning onder de fundering wordt gegeven door de schuifspanningsopbouw langs een paalschacht bij belasting van de paalkop. Voor dicht gepakt
zand (verdicht zandbed onder de fundering) is hiervoor door v. Weele en Roorkee
[15] de volgende relatie gevonden*'.
Afbeelding c . 1 , De verplaatsing als functie van de schuifspanning.

v. Weele, Roorkee

O
O
t/tmax (%)

Uit afbeelding c.1 valt af te leiden dat verplaatsing tot 3 mm lineair-elastisch is te
beschouwen. De schuifspanning bij deze 3 mm verplaatsing is dan 0.8 van de
maximale schuifspanning ( x )
max

Er zijn ook schuifproeven verricht die de schuifspanningsopbouw voor de fundering geven. De resultaten van deze
proeven geven echter een vergelijkbaar beeld.
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Bijlage C2
De maximale schuifspanning valt te bepalen uit:[18]

x =c+a'tan(|)

(cl)

f

waarin:

x : maximale schuifspanning
c': normaalspanning op het beschouwde vlak
§: de hoek van inwendige wrijving (voor dichtgepakt zand 4CP[CUR36j)
c: cohesie (zanchO)
f

De normaalspanning door de fundering op het zandbed wordt gegeven door:
a'=g-(p -h )(p -p )
a

waarin:

a

f

= \SkN/m

2

f

(c2)

g: versnelling
(9.8m/s )
h : hoogte asfaltlaag (27cm)
hr. hoogte fundring
(65cm)
p ; dichtheid asfalt
(1800 kg/m )
pi: dichtheid fundering(2100
kg/m )
2

s

3

a

3

Deze normaalspanning ingevuld in (c1) geeft voor de maximale schuifspanning:
T

m

a

x

=0.84-18 = 15.1£A//m

2

Bij de berekende normaalspanning in (c1) geeft de CUR-aanbeveling [17] een
maximale schuifspanning van 20 k N / m .
2

Omdat de differentiaalvergelijking wordt gebruikt om de maximale scheurvorming
te bepalen wordt uitgegaan van de bovengrens en dus de schuifspanning zoals
gegeven door de CUR-aanbeveling.
Het asfalt
De dynamische-elasticiteit*' van het asfalt zal door grote temperatuurwisselingen
in het asfalt frequent sterk dalen. Door deze daling van de dynamischeelastisiteitsmodulus zal het grootste gedeelte van de spanning relaxeren (tot
90%).[19]
De rest van de spanning zal door het plastische gedrag van het asfalt wegvloeien.
Om de spanningen en verplaatsingen onder invloed van seizoens(temperatuur)wisselingen te beschrijven zal geen weerstandsinvloed van het
asfalt in de vergelijking worden meegenomen.

dynamisch elasticiteit: elasticiteit bij korte belasting ( geen plastische invloeden)
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Bijlage C3
Afbeelding c2, Situatieschets voor vergelijking beweging en spanning (tussen 2 scheuren)

asfalt
fundering

Beschrijving beweging en spanning
Voor de differentiaal vergelijking gaan we uit van de vergelijkingen:[19]
N

u = Ce

+ C e^

m

x

l

2

Met de randvoorwaarde x=0: u=0 (zie afbeelding c2):
Q +C =0

Q = -C

2

2

Met de randvoorwaarde x=l: N=0 : (zie afbeelding f2)
E A ( a C e - a C ^ -a,T )
a/

1

0

=0

Integratie constanten worden:
C - -C =
1

2

a.T

0

——

2a cosha/

Oplossing waarin u(l=0.5L) de verplaatsing in een scheur bij een scheurafstand
van L:

aT^, sinhoa
u

=

—

a

•

—

—

t

(c3)

cosha/

Voor de spanning in de voeg (op x=0):
ü = l.5EaT

0

'

1-cosha/
——

cosha/

(o4)

De factor 1.5 is ingevoerd o m de spanning door het inkerven van de fundering met 5 0 % te verhogen.
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Bijlage C4
In vergelijkingen (c3) en (c4) voorkomende parameters zijn:
T:
a,:
E:
I:
a:

temperatuurverandering
(°C)
uitzettingscoëfficiënt
(10' C)
elasticiteit van de cementgebonden fundering (10
N/rrf)
afstand van x=0 tot scheur (m)
parameter k/EA waarin (k:Elasticiteit voor de bodem N/m )

0

5o

10

2

De elasticiteit van de bodem is tot 3mm lineair te beschouwen. De schuifspanning
bij deze verplaatsing is:
x = 0.8x

max

=0.8-20 = 1 6 K N / m

2

Per meter breedte x :16KN/m vinden we de constante k:
m

x

m

\6KNIm

k= — =

,

s

=

53-l0 N/m
6

2

u
3mm
Alle waarden ingevuld in de differentiaal vergelijking geeft voor verschillende
scheurafstanden (veelvouden van de geforceerde voegafstanden):

Verplaatsingen aan het uiteinde van een plaat(x=l):
voegafstand (x*3.5m)

(x=1)
(x=2)
(x=3)
(x=4)
(x=8)
(x=16)

0
3.5m
7m
10.5m
14m
28m
56m

u:(mm)
AT:
5graden
0
0.17
0.32
0.5
0.66
1.11
1.45

u:(mm)
AT:
10graden
0
0.35
0.7
1
1.3
2.15
2.89

u:(mm)
AT:
15graden
0
0.51
1.1
1.5
1.9
3.3''
4.34"'

Tabelei

*

}

De verplaatsingen zijn theoretisch niet meer geldig omdat de verplaatsingen boven de 3 mm en de formule hier niet
meer geldt.
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Bijlage C4
Spanningen in de middelste voeg (x=0):
voegafstand (x*3.5m)

(x=1)
(x=2)
(x=3)
(x=4)
(x=8)
(x=16)

0
3.5m
7m
10.5m
14m
28m
56m

a:(N/mm )
AT:
5 graden
2

0
0.006
0.0225
0.045
0.075
0.15
0.525

o:(N/mm )
AT:
10 graden
2

0
0.0105
0.045
0.09
0.15
0.45
1.05

c:(N/mm )
AT:
15 graden
2

0
0.0015
0.075
0.135
0.225
0.675
1.575

Tabel c2

De verplaatsingen zijn niet helemaal meer geldig omdat deze boven de 3mm zijn toch wordt er een goede indicatie gegeven.
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Bijlage D: Sterkte en spreidings
onderzoek
Sterktespreiding algemeen
Bij een eerste kennismaking met het cementgebonden granulaat blijkt de
spreiding in de sterkte hoog te zijn. Bekeken zijn de mate en oorzaak van deze
spreiding.
Er wordt algemeen verondersteld dat hiervoor twee belangrijke oorzaken zijn,
1. Spreiding in het toeslagmateriaal
2. Spreiding door dichtheidsverschillen
In het mengsel zijn vele soorten en sterkten asfalt en beton verwerkt. Ook is het
mengsel vervuild. Het materiaal wordt na het breken van boven af op een berg
gegooid. Doordat het materiaal zich over de helling van deze opslagberg spreidt,
ontstaat een grote mate van menging. Dit proces herhaalt zich wanneer het
granulaat wordt verplaatst naar een berg bij de menginstallatie. Er treedt
zodoende een redelijke mate van menging op.
Theoretisch gezien zou er bij een ideale menging van de materialen (inclusief
vervuiling) een continu (toeslag)materiaal moeten kunnen ontstaan.
Afhankelijk van de mate waarin het materiaal is verdicht, blijft er lucht achter in
het mengsel. De sterkte is afhankelijk van het luchtgehalte en zodoende ook van
de dichtheid. Afbeelding d.1 geeft voor nomaal beton de sterkte reductie als
functie van het percentage lucht weer [13]. De getrokken lijn beschrijft de reductie
gevonden bij proeven met kunstmatig toegevoegde lucht. De gestippelde lijn
geeft een iets grotere reductie als functie van de verdichtingsgraad.
Ook bij het cementgebonden granulaat is een dergelijk (nagenoeg lineair)
verband te verwachten.
Afbeelding d.1 .Reductie van de sterkte
als functie van het luchtpercentage.

2
4
6
Air Content - p e r cent

a
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Bijlage D2
Sterkte en spreiding in proefkuben
De continue kwaliteitscontrole van de materiaalkwaliteit in het werk gebeurt m.b.v.
proefkubussen. Elke dag worden een groot aantal proefkubussen geproduceerd.
De dichtheden van de proefkubussen, waaraan de kwaliteit van de productie
wordt opgehangen, vertonen een grote spreiding, (afbeelding d.2) Naast de al
genoemde spreiding [Bijlage D1] zijn hiervoor de hiervolgende oorzaken
geconstateerd, (tijdens de observatie van de productie);
•

•

•

De productie van kubussen gebeurt niet direct na het mengen. Het materiaal
wordt (gemengd) naar het laboratorium vervoerd waarna het e.v.t. na de lunch
wordt verdicht. Er is een duidelijke verlaging van de dichtheid (sterkte) te
constateren naar mate de kubussen later op de dag worden geproduceerd.
Een verklaring hiervoor kunnen we vinden in het feit dat de zakken waarin
het mengsel zich bevind niet afgesloten zijn. Hierdoor verdampt er water uit
de zakken en zal de verwerkbaarheid (en dus dichtheid) afnemen.
Verdichting gebeurd met een hydraulische hamer en is afhankelijk van de
persoon die de verdichting uitvoerd. Zo is er per productiesessie een andere
dichtheid te vinden.
Bij observatie van de kubussen blijken de kubussen relatief klein in
verhouding tot de gebruikte gradatie.

Om de dichtheid van de proefkubussen representatief te laten zijn voor de
verwerkbaarheid van de dagproductie zou het verdichtings procédé
gestandaardiseerd moeten worden. Ook zouden de zakken met het mengsel
tijdens vervoer en tot de productie gesloten moeten blijven.
Voor beton (afbeelding d1) blijkt dat de sterkte nagenoeg lineair afhangt van de
dichtheid. Deze lineaire relatie kan ook in de cementgebonden granulaat terug
gevonden worden, (afbeelding d2)
Afbeelding d.2, De kubusdruksterkte uitgezet tegen de dichtheid met daain
aangegeven een lineaire relatie.

Kubusdruksterkten

Gevonden voor
kubusdruksterkte:
dichtheid
(i; 2040
a: 26.74

sterkte
\i: 12.94
a: 2.45
1980

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2060

2090

2100

dlchthold (KWm3)
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Bijlage D3
Sterkte en spreiding in boorkernen
Om de sterkte in het werk (Schiphol) te verifiëren zijn een groot aantal boorkernen
geboord. Ondanks de aanwezige holle ruimten, de slechte verdichting bij
proefkubussen en de hogere gemiddelde dichtheid in het werk, zien we in
afbeelding d.3 dat deze boorkernen een 15% lagere sterkte hebben. (Dit na
correctie met de omrekenfactor van kuben naar boorkernen [ f = 0 . 8 5 / ] )
b

ck

Afbeelding d3, De druksterkte van de geboorde kernen uitgezet tegen de dichtheid met daarin aangegeven een lineaire
relatie.

Boorkerndruksterkten

Gevonden voor boorkerndruksterkte:
dichtheid
[l:2170
a: 85.37

sterkte
|i; 8.824
o: 2.338
2050

2100

2150

2200

dichtheid (KNtaS)

Voor deze lagere sterkte zijn twee mogelijke verklaringen;
1. microscheurvorming door uitdrogingskrimp
2. haarscheurtjes(zichtbaar) door het walsen bij verdichting

1. Door verdamping aan het oppervlak van het nog niet gebonden mengsel
kunnen door onderdruk inwendige trekspanningen ontstaan. Deze
trekspanningen kunnen microscheuren veroorzaken. Ter illustratie kan opgemerkt
worden dat de verdamping bij beton kan oplopen tot 0.5 kg/m uur voor hoge
windsnelheden over het oppervlak [25].
Dit verdampingsmechanisme veroorzaakt ook bij beton met lichte
toeslagmaterialen een 10% lagere sterkte. Door het CUR [20] wordt om deze
reden dan ook een lagere omrekenfactor voorgeschreven. [ f = 0 . 8 / ]
2

b

ck

2. Bij verdichting zullen er door elastiche vervormingen trekspanningen ' in het
ongebonden materiaal optreden. Deze trekspanningen kunnen haarscheurtjes
veroorzaken. Ondanks de hoge water/cement factor is het mengsel zeer droog en
zullen deze haarscheurtjes waarschijnlijk niet altijd meer met het
water/cementmengsel vollopen waardoor.de sterkte nadelig beinvloed wordt.
1

Theoretisch is er nog geen sterkte en dus geen trekspanning.
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Bijlage D4
Eliminatie van de spreiding in dichtheid
In deze bijlage is geconstateerd dat er vele factoren van invloed zijn op de
afwijking van de dichtheid bij proefkubussen en boorkernen.
Het is belangrijk te weten hoeveel aandacht er aan deze dichtheidsspreiding
moet worden besteed bij zowel het produceren van de kubussen als de
verdichting in het werk. Door eliminatie van de dichtheid kan een inzicht worden
verkregen in de mate waarin de dichtheidsspreiding verantwoordelijk is voor de
totale spreiding in de sterkte.
Afbeelding d.4, Bepaling van de
richtingscoëfficiënt.

Onder aanname van een lineaire
relatie tussen de sterkte en de
dichtheid (afbeelding d.1) zijn de
sterktes van de boorkernen en
proefkubussen lineair omgerekend
naar de gemiddelde dichtheid.*'
Hierbij is de liniaire relatie
gevarieerd.

8pradkig(NrnTre)

0.03

0.035
richtingsooeHicient

0.04

Bij een sterkte/dichtheids-relatie
met richtingcoëfficiënt 0.035 wordt
een minimale spreiding verkregen en dus een maximale eliminatie van de
dichtheidsinvloed, (zie afbeelding d.4)
De lineaire relatie wordt als volgt geschreven:
[A/ =0.035*A ]
ck

waarin:

Pck

A/ : verandering sterkte
Ap k= verandering dichtheid
Ck

C

Deze gevonden lineaire relatie is ook aangegeven in afbeeldingen d.2 en d.3.
Door de dichtheidsspreiding volgens de gevonden lineaire relatie te elimineren
ontstaat een resterende spreiding in de sterkte zoals weergegeven in tabel d.1;

totale spreiding

spreiding (na eliminatie van dichtheid)

boorkern

a:2.338 (N/mm )

kuben

a:2.445 (N/mm )

2

2

a:1.93 (N/mm ) ( minimaal 17.5% van totale spreiding
veroorzaakt door dichtheidsspreiding in het werk)
o: 1.9 (N/mm ) (minimaal 22% van totale spreiding
veroorzaakt door dichtheidsspreiding in proefkuben)
2

2

tabel d.1

Met behulp van een spreadsheet is de richtingcoëfficiënt van de lineaire relatie bepaald waarbij er van een minimale
spreiding sprake was bij 0.035.
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Bijlage D5
Samenvatting en conclusies sterkte en spreidingsonderzoek
De spreiding in de sterkte als gevolg van de spreiding in de dichtheid blijkt veel
kleiner dan verwacht. De oorzaak van de spreiding in de sterkte moet dan ook
voor een groot deel worden gezocht in de spreiding van het toeslagmateriaal. Een
betere menging van deze materialen kan verlaging van de spreiding opleveren.
De sterkte in het werk blijkt lager dan aangenomen. Op grond van de beschikbare
gegevens moet worden uitggegaan van de hiervolgende relatie tussen
kubusdruksterkte en boorkerndruksterkte:
[ ƒb = 0 . 7 /
waarin:

c k

]

f : sterkte weri<
/en:
kubusdruksterkte
b

Het bestek geeft aan dat er bij een te lage kubusdruksterkte boorkernen geboord
moeten worden, die aan 90% van de voorgeschreven kubusdruksterkte moeten
voldoen. Gezien de hierboven gestelde relatie verdient deze eis een
heroverweging.
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Bijlage E: Informatie mengsel

Karakteristieke kubusdruksterkte (besteks eis)
Toeslagmateriaal
Gradering
Cementsoort
Minimum cement gehalte
7 daagse kubusdruksterkte (gem)
28 daagse kubusdruksterkte (gem)

10 N/mm"
60% betongranulaat
40% breekasfalt
0/40 mm
Hoogoven cement, klasse A
158kg/m
9,4 N/mm'
12,94 N/mm"
a

Tabel E. 1
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Bijlage FrTemperatuurverloop onder
een asfaltlaag
•
•

Links:
Rechts:

temperatuurverloop in de winter
temperatuurverloop in de zomer

Temperature distribution in pavement
o s p h . O , 1 : r o o d b . O , l 5 ; Bond 0 , 1 ; P S / M n d 2 m
Tomporaturo

Temperature distribution in pavement
O3ph.0,t;roodb.0,15;eond O . l ï P S / t o n d
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Bijlage G: Chevron berekeningen

B E R E K E N I N G

wi e l : F=208.0 kN

b e l . : B747-200*
REKKEN
E
[MPa]

[-]

H
[mm]

5000

0.35

200

900

0.35

650

80

v

R E K K E N

rek onderin
el
e2 e3
10 -6

OF

S P A N N I N G E N

p= 1.263 MPa

laag
er

zónder
V+H
Nr
10 6

A

A

r = 229 mm

a= 1120 mm
zónder
V
Nv
10 6

s t u i k bovenop l a a g
el
e2
e3
ev
10 -6

A

A

186

29

-1

186

0.407

-587

151

116

66

232

2.015

-402

-10

-1

-589

2.047

-254 -114

-516

3.461

z F9:bulk

F10:belasting

0.35

t

Invoer

E ' s en H's:

>l:a/e F 2 : E - t

F3:stat. F4:plot

E
[MPa]

v
[-]

H
[mm]

1

5000

0.35

200

2

9000

0.35

650

3

80

0.35

x F5:willek. z F6:plot

trek onderin laag
al
a2
a3
[MPa]
-0.44 -0.11 -0.08
0.47

0.34

0.20

al

ar

druk bovenop l a a g
a2
a3
[MPa]

av

-0.218

-0.959 -0.002 -0.017

-0.033

0.678

-0.011 -0.008 -0.006

-0.012

4
5
Invoer

E ' s en H's: 5000-900-80-200-650

Fl:a/e F2:E-t

F3:stat. F4:plot

x F5:willek. z F6:plot

z F9:bulk

F10:belasting

TUDelft 66

afstudeerverslag

scheurvorming in cementgebonden funderingen op Schiphol

Bijlage G: Chevron berekeningen
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