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Samenvatting
Voor het gebruik van asfalt voor wegverhardingen is adequate verdichting uitermate belangrijk.
Toch is over het fundamentele mechanisch gedrag van het materiaal onder de wals zeer weinig
bekend. Tijdens de verdichting van het materiaal speelt de herrangschikking van deeltjes binnen
het korrelskelet een belangrijke rol. Er bestaan daardoor overeenkomsten met het verdichten van
zand en/of grond. De bijdrage beschrijft hoe een model uit het grondmechanica vakgebied en een
laboratorium proefopstelling zijn gebruikt om fundamenteel mechanisch materiaal gedrag van
asfalt gedurende de verdichting te beschrijven. De test resultaten van verschillende mengsel
variaties; meer/minder rond zand, effect materiaal temperatuur, meer/minder bitumen gehalten en
diverse spanningscondities worden bediscussieerd. Concluderend kan worden gesteld dat het
materiaal model geadopteerd uit de grond mechanica en de (door)ontwikkelde proefopstelling
geschikt is voor het karakteriseren van het materiaalgedrag van asfalt tijdens de verdichting.
Trefwoorden
Critical state, asfalt verdichting, materiaal model, Hveem Stabilometer, elastisch-plastich
materiaal gedrag

1. Inleiding
Het verdichtings proces van asfalt voor wegbouwkundige toepassingen is in hoge mate gestoeld
op door ervaring verkregen kennis (empirische kennis). Dit houdt in dat kennis beschikbaar is
welke aangeeft dat indien een bekend materiaal op een bekende manier wordt verdicht we op
basis van ervaringen uit het verleden verwachten dat nu en/of in de toekomst bij benadering een
vergelijkbeer resultaat zal worden verkregen. Een dergelijke werkwijze schiet met name tekort op
het moment dat gewerkt wordt met materialen en/of werkmethoden die buiten het
ervaringsdomein liggen.
Het grote belang van de beschikbaarheid van het wegennetwerk leidt ertoe dat
wegwerkzaamheden vaker buiten de spits perioden worden uitgevoerd. Hierdoor zullen de
omstandigheden voor het uitvoeren van wegwerk in een aantal gevallen ongunstig worden
beïnvloed (nachtwerk, hoge verkeersdruk). En het is dan ook zeer wel denkbaar dat het onder
dergelijke omstandigheden uitgevoerd werk in een aantal gevallen een ondermaatse kwaliteit tot
gevolg heeft.
Het hier beschreven onderzoek heeft tot doel na te gaan in hoeverre en op welke wijze het
mogelijk is compactie processen van asfalt gebruikt voor wegbouwkundige toepassingen te
simuleren. Indien simulatie mogelijk blijkt kan bij het werken buiten het ervaringsdomein toch
worden aangegeven hoe te handelen teneinde het gewenste verdichtingsresultaat te realiseren.
Doordat tevens kennis van het gedrag van asfalt tijdens de verdichting kan worden bijgedragen
aan: a.) het reduceren van de spreiding van het verdichtingsresultaat binnen een wegvak, en b.)
aangeven onder welke omstandigheden totaal geen kwaliteit meer mag worden verwacht.
Als deel van het compactie onderzoek kunnen de volgende elementen worden onderscheiden:
1. het identificeren van een geschikt materiaal model dat het gedrag van asfaltmengsels
tijdens de verdichting beschrijft,
2. het identificeren dan wel ontwikkelen van een meetinstrument dat compactie gedrag,
onder gebruikmaking van 1 kan parametriseren,
3. het zoeken naar mogelijkheden om, gebruik makende van het onder 1 en 2 genoemde,
verdichtingsprocessen van asfalt te simuleren,
4. het uitvoeren van compactie test secties voor het verzamelen van invoer en controle
informatie (verdichtingsresultaat) ten behoeve van het doen van de simulaties (invoer) en
validatie (resultaat + invoer).
Het materiaalmodel dat is geselecteerd voor het beschrijven van het gedrag van het asfalt
mengsel is voortgekomen uit de “critical state theorie” een veel gebruikt concept in de grond
mechanica (Atkinson, 1968). Materiaal metingen en critical state parameter identificatie is
uitgevoerd met de Hveem Stabilometer (HSM). Voor deze metingen diende voor het apparaat een
modificatie te worden ontwikkeld teneinde tijdens het testen volume controle over de
proefstukken te verbeteren. Beide zaken, critical state als de Modified Hveem Stabilometer
(MHSM) zullen in deze paper summier worden behandeld. Voor meer details over critical state
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wordt verwezen naar Atkinson (1993) of Wood (1990). Voor meer details over de (modificatie
van) de Hveem Stabilometer naar Hveem (1950) of Ter Huerne (2004).
De focus van deze bijdrage zal met name gericht zijn op de laboratorium test resultaten zoals
deze verkregen zijn uit metingen met de MHSM getest op mengsels met diverse bitumen
viscositeiten (ter imitatie van diverse compactie temperaturen), diverse bitumen gehalten en
diverse korrelvormen (rond versus hoekig). Voor genoemde mengsels zijn critical state
parameters bepaald en weergegeven. Tevens zijn de resultaten bediscussieerd en waar mogelijk
gerelateerd aan andersoortig onderzoek. Ook voor de beschrijving van de realisatie van de
testsecties (stap 4) wordt verwezen naar andere publicaties, Ter Huerne (2003) en Ter Huerne
(2004).

2. De Critical State theory
De critical state theorie beschrijft de relaties tussen een spanningstoestand in een deeltjes
georiënteerd materiaal uitgedrukt in effectieve isotrope normaal spanning, p’, de deviator
spanning, q, en de volume toestand van het materiaal uitgedrukt in specifiek volume, ν (voor
grond) of een soortgelijke grootheid voor asfalt, de Voids on the Mineral Aggregate, VMA. p’, q,
ν en VMA zijn als volgt gedefinieerd;
p’= 1/3σ’ax+2/3σ’rad
q= σax - σrad

ν=
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Figuur 2.1 Het spannings- en volume-verloop van een proefstuk getest in de MHSM
De theorie gaat uit van elastisch-plastisch materiaal gedrag. Figge (1987) deed onderzoek naar
het gedrag van asfalt mengsels tijdens de verdichting en vond dat name bij aanvang van de
verdichting het gedrag als hoofdzakelijk elastische plastisch kan worden aangemerkt. Indien een
materiaal (sample) wordt belast met een constante q/p’ ratio en de VMA en p’ waarden worden
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uitgezet in de log p’:VMA ruimte, wordt een spanningspad als geïllustreerd in Figuur 2.1
zichtbaar. De critical state theorie geeft aan dat de lineaire tak (AZ in fig 0.1) elastisch materiaal
gedrag reflecteert en de tak ZD plastisch materiaal gedrag.
Indien diverse spanningspaden (bij gelijke q/p’ ratio) of een serie vloeicontouren voor diverse
VMA waarden worden uitgezet in de p’, q, VMA ruimte ontstaat het 3 dimensionale begrenzing
oppervlak volgens de critical state theorie bekend als de State Boundary Surface (SBS). Het
vormt een begrenzing van mogelijke spanningstoestanden. Alle spanningstoestanden onder het
oppervlak resulteren in elastisch gedrag, spanningstoestanden op het SBS resulteren in elastoplastisch gedrag. Een spanningspad kan over het oppervlak “lopen”; het materiaal vervormt dan
plastisch en verkrijgt een grotere vloeicontour (door compactie) of een kleinere door
afschuifspanningen.
De essentie van de critical state theorie kan ook duidelijk worden gemaakt met behulp van Figuur
2.2.
Critical state point CS
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Compaction
& stability
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Figuur 2.2 De vloeicontour van een elastics plastisch model als crtical state voor een materiaal
met een bepaalde dichtheid
De hoogste waarde van q is per definitie het critical state punt, CS. De critical state theorie gaat
er vanuit dat het materiaal bij deze spanningscondities doorgaand plastisch deformeert zonder dat
de dichtheid van de deeltjes matrix verandert.
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Figuur 2.3 De basis principes van de critical state theorie. Het geeft aan of een deeltjes patroon
gaat naar meer dicht of meer open afhankelijk van spanningscondities en initieel deeltjes
patroon.
Gekoppeld aan de vloeicontour betekent dit dat bij spanningscombinaties “rechts” van CS op de
vloeicontour (komt overeen met lagere q/p’ratio gerelateerd aan de CS situatie) het materiaal
tendeert naar compactie, terwijl bij hogere constante q/p’ ratio, links van de CS situatie het
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materiaal tendeert naar de-compactie of afschuiving. Globaal kan een materiaal volgens de
critical state theorie worden gedefinieerd door het bepalen van de vorm van de vloeicontour, de
snelheid waarmee de vloeicontour groeit als compactie optreed (helling tak CD in figuur Figuur
2.1), de snelheid waarmee de vloeicontour krimpt bij afschuiving of de-compactie en het elastisch
gedrag (helling tak AB in Figuur 2.1).
Indien een deeltjes georiënteerd materiaal krachtgestuurd wordt belast treedt stabiel materiaal
gedrag op indien de spanningstoestand zodanig is dat het materiaal compacteert. In critical state
termen kan dit als volgt worden uitgelegd; door compactie ontstaat een dichter pakkingspatroon,
de spanningstoestand bevindt zich rechts van CS, de vloeicontour groeit, het materiaal wordt
sterker en kan een hogere belasting dragen. Doordat het materiaal na deformatie een hogere
belasting kan dragen gedraagt het systeem zich stabiel. Indien een materiaal links van het CS
punt wordt belast ontstaat een minder dicht pakkingspatroon; in termen van critical state wordt
het materiaal gedefinieerd met een kleiner vloeicontour hetgeen overeenkomt met een lagere
sterkte. Indien wederom het materiaal krachtgestuurd wordt belast zal het proefstuk een eerder
opgebrachte belasting niet meer kunnen dragen; het geheel reageert instabiel met kans op
bezwijken.

q/p'
B
M
A

εsh

Figuur 2.4 Stabiliteit en instabiliteit van een deeltjes georiënteerd materiaal gedurende
plastische deformatie
Noot; Tijdens de uiteenzetting is uitgegaan van associatieve vloei tijdens plastisch deformeren.
Dit houdt in dat tijdens plastische vloei de “richting” (εsh/εvol) van vervormen gekoppeld is aan de
vorm van de vloeicontour. Ook non-associatieve vloei is mogelijk. Non-associatieve vloei valt
echter buiten het kader van de summiere beschrijving van critical state binnen deze paper. Voor
meer details wordt verwezen naar Wood (1990) of Atkinson (1993).

3. De Modified Hveem Stabilometer
De Hveem Stabilometer is ontwikkeld voor het ontwerpen van asfalt mengsels. Voor het bepalen
van critical state parameters van asfalt mengsels, bleek de Stabilometer zeer geschikt te zijn. Het
te testen proefstuk wordt een belasting opgelegd welke nagenoeg vergelijkbaar is met het
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belastingmechanisme1 dat tijdens compactie in een wegconstructie ontstaat. De relatie tussen
radiale deformatie en de mate waarin steundruk zich ontwikkelt kan worden ingesteld. Het
monitoren van het proefstuk volume tijdens de test bleek echter niet voldoende nauwkeurig
mogelijk, waarvoor een modificatie is ontwikkeld.
Het aldus ontstane apparaat, de Modified Hveem StabiloMeter (MHSM), zie Figuur 3.1, bleek
wel geschikt te zijn voor bepaling van de critical state parameters van asfalt mengsels. De
werkingsprincipes van de MHSM worden schematische weergeven in Figuur 3.2.

Figuur 3.1 The assembled modification (cylinder) in between the standard HSM components
Tijdens de proef wordt een toenemende verticale kracht op het proefstuk uitgeoefend. Uit analyse
van de resultaten is gebleken dat tijdens een test het proefstuk wordt belast met nagenoeg een
constante q/p’ ratio. Uit de testresultaten kunnen direct axiale en radiale spanning en axiale rek
worden afgeleid terwijl voor bepaling van de radiale rek een vertaalslag over de gemeten zuiger
verplaatsing (zie Figuur 3.2) dient te geschieden. Hierdoor kunnen de proefstuk grootheden, p’, q,
εvol en εsh tijdens de test worden bepaald. Hiermee zijn de lijnen bepaald zoals deze zijn afgebeeld
in Figuur 4.1.
De MHSM bevat vele rubber delen ter afdichting van de oliekamer binnenin de Stabilometer
body. Hierdoor is de MHSM niet geschikt voor het bepalen van materiaal grootheden bij
verdichtingstemperaturen van asfalt (70 tot 140 °C). Om toch de asfalt compactie parameters te
kunnen vaststellen is daarom een vertaalslag gemaakt. De bitumen verwerkt in de geteste
mengsels was zodanig aangepast dat de viscositeit bij 20 °C overeenkomt met de viscositeit van
een normale (80/100 PEN) bitumen bij respectievelijk 78, 94 en 141°C. De bedoelde bitumen
worden verder tijdens dit onderzoek als “fake bitumina” aangeduid.
1

De verticale belasting wordt opgelegd terwijl de grootte van de steundruk afhankelijk is van de radiale
deformatie en de ondervonden radiale stijfheid.
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Figuur 3.2 Een principe schets van de Modified Hveem StabiloMeter

4. Resultaten van het laboratorium proef programma
Voor het bepalen van de critical state informatie van een asfalt mengsels en het testen van de
MHSM is een laboratorium test programma uitgevoerd op een DAB 0./11 mengsel. De gegevens
over dit testprogramma kunnen worden gevonden in Tabel 4.1.
MAIN SPECIFICATIONS OF LABORATORY TEST PROGRAMME

Mixture
code

REF

Imitated
temp.
[° C]
°C
78

Viscosity
fake bit.
[Pa sec]
Pa.s
27.0

Bit
cont.
[% m/m]
%
6.35

Conf. Stiff.
(spring no)
[N/mm2]
N/mm3
1.3 (2)

Perc.
Round
[% m/m]
%
25

reference mix

RM

78

27.0

6.35

1.3 (2)

100

more round sand

LBC

141

0.34

5.35

1.3 (2)

25

less bitumen

MTM

94

5.6

6.35

1.3 (2)

25

medium viscosity

HTM

141

0.34

6.35

1.3 (2)

25

low viscosity

SP1

78

27.0

6.35

1.8 (1)

25

stiffer confining

Remark

Tabel 4.1 De specificaties van de testen uitgevoerd op het DAB 0/11 mengsel en getest in het
laboratorium test programma
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VMA [%]

Voor iedere individuele test is de toestand van het proefstuk uitgedrukt in p’ en VMA tijdens
verdichting bepaald en uitgezet in de log p’ VMA ruimte zoals in figuur 4.1. Het pad geeft aan
hoe moeilijk of gemakkelijk het materiaal kan worden verdicht. Het pad geeft ook het
spanningsniveau dat nodig is om het materiaal verder te verdichten, gegeven de materiaal
condities (actuele verdichtingsniveau en temperatuur). Voor alle testseries geldt dat de
gemiddelde bi-lineaire curve is geschat uit 6 individuele test curven. Vergelijking van de
(gemiddelde) test curven, voor bijvoorbeeld mengsels met ronde en gebroken toeslag, geeft de
verschillen in verdichtbaarheid aan van deze mengsels.
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Figuur 4.1 De 7 individuele test resultaten van de referentie (REF) test serie inclusief de
bepaalde gemiddelde curve
Bepaling van de critical state parameters
Het materiaal meetprogramma geeft de relatie aan tussen het volume van een getest proefstuk
(uitgedrukt in VMA) en de bijbehorende spanningscondities in het proefstuk uitgedrukt in q en p’.
Zowel de critical state theorie als de proefresultaten geven aan dat een deeltjes georiënteerd
materiaal een bi-lineair vervorminggedrag laat zien indien het materiaal wordt getest over een
voldoende groot spanningsgebied en de resultaten worden weergegeven in de VMA-log p’ ruimte.
De resultaten van de individuele testen voor de referentie mengsel zijn afgebeeld in figuur 4.1.
Uit de 6 individuele lijnen is een gemiddelde lijn geschat gebaseerd op de critical state theorie.
De flauwe tak van de belastingslijn volgens critical state (figuur 2.1 linker deel figuur)
weerspiegelt elastische deformatie. Conform de theorie wordt aangenomen dat in dit gebied geen
verplaatsingen van deeltjes in het deeltjes skelet plaatsvinden. In traject BC (punt Z in het model)
beginnen de deeltjes te schuiven en de spanningstoestand is “op” de vloei contour. Het materiaal
gedraagt zich nu plastisch en het asfalt is aan het verdichten. Bij verdere belasting blijft de
spanningssituatie op de vloeicontour. Door compactie wordt het materiaal sterker, en de grootte
van de vloeicontour, een weerspiegeling van sterkte van het materiaal, groeit derhalve mee. Dit
fenomeen staat bekend als “versteviging” of “hardening”.

8

Het effect van meer natuurlijk materiaal in de zandfractie
De gemiddelde deformatie lijnen zoals bepaald voor de REF en RM testseries zijn geplot in
figuur 4.2. De RM lijn heeft in vergelijking met de REF lijn een steilere helling voor plastisch
gedrag en een flauwere helling voor elastisch gedrag. Tevens is de RM lijn lager gepositioneerd
binnen het VMA domein van 20 tot 27 %. De lagere helling voor elastische deformatie en de
lagere positie van de lijn indiceren voor het betreffende VMA domein dat een lager
spanningsniveau voldoende is voor het bereiken van een vergelijkbaar compactie niveau
uitgedrukt in VMA. Deze constatering is in lijn met bevindingen vanuit de wegenbouw waar als
algemeen bekend wordt beschouwd dat een mengsel met meer natuurlijk materiaal in de zand
fractie zich makkelijker laten verdichten.
Effecten van rondheid van een aggregaat op verdichtbaarheid van asfalt mengsels werden in het
verleden bestudeerd door Renken (1980). Renken bepaalde de C-waarde (een waarde die
verdichtbaarheid indiceert, zie Ter Huerne 2004) van diverse asfalt mengsels terwijl hij de
verhouding rond versus gebroken materiaal in zand fractie varieerde. Mengsels met 100% rond
zand weerspiegelden 35% lagere C-waarden in vergelijking met mengsels met 75% gebroken
zand (C-waarden van respectievelijk 14.4 en 22.3). Ons materiaal indiceert dat verdichting van
beide mengsels tot vergelijkbare VMA waarden (tot een VMA waarde van ongeveer 20%) het RM
mengsel een lagere kracht nodig heeft dan het REF mengsel.
Variatie van het bitumen gehalte
Om het effect van het bitumen gehalte op verdichtbaarheid vast te stellen zijn twee identieke
mengsels getest met verschillen bitumen gehalten, respectievelijk 5.35% m/m (LBC mengsel) en
6.35 % m/m (HTM mengsel). Omdat, zoals reeds eerder is vermeld werd gewerkt met “fake
bitumina” en bitumen en aggregaat werd gemengd bij kamer temperatuur is gekozen om deze
testen uit te voeren met de “dunste” bitumen (0.34 Pas corresponderend met een materiaal
temperatuur van 141°C) om omhullingproblemen van de korrels te voorkoming.
De resultaten van beide testseries zijn afgebeeld in figuur 4.2 en geven aan dat geen significant
verschil is gemeten in verdichtbaarheid van beide mengsels. Deze constatering is echter min of
meer afwijkend van wat was verwacht. In zijn algemeenheid wordt in de wegenbouw branche
gedacht dat meer bitumen een mengsel beter verdichtbaar maakt alhoewel aan de andere kant
onderzoek van Powell (1980) aangeeft dat boven een bepaald bitumen percentage (2.5 tot 3.5 %)
verhoging van het bitumen gehalte geen effect sorteert op verdichtbaarheid indien deze wordt
uitgedrukt in VMA, zie figuur 4.3. Voor de goede orde dient wel te worden vermeld dat een
mengsel met gelijke VMA maar minder bitumen tevens een hogere holle ruimte heeft, alsmede
een lagere dichtheid en een lagere vullingsgraad.
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Figuur 4.2 De gemiddelde p’-VMA curven voor mengsels met een laag bitumen gehalte (het LBC
mengsel) en de voor dat mengsel referentie geldende, HTM mengsel (dunste bitumen; 0.34 Pas,
141°C) en het mengsel getest onder de alternatieve spanningscondities (SP1 proef)

VMA [%]

Powell bestudeerde de verdichtbaarheid van dichte bitumineuze Macadam’s en vond dat boven
een bepaald minimum bitumen gehalte (2.5 tot 3.5 %) er geen effect is van het bitumen gehalte
op verdichtbaarheid indien gemeten in VMA. De relatie is bepaald voor diverse hoeveelheden
verdichtingenergie (aantal walspassages) en is geïllustreerd in figuur 4.3.
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Figuur 4.3 Relatie tussen de verdichtbaarheid en het bitumen gehalte voor diverse hoeveelheden
verdichtingsenergie (aantal walspassages) en twee toeslag soorten, Powell et al (1980)
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Het onderzoek beschreven in deze paper en Powell kwamen onafhankelijk van elkaar tot gelijke
conclusies; binnen een bepaald domein aan bitumen gehalten beïnvloedt het bitumen gehalte niet
de verdichtbaarheid indien de mate van verdichting wordt uitgedrukt in VMA. Dit zegt natuurlijk
nog niets over de bereikte holle ruimte, die meestal als criterium wordt gesteld!
Het effect van bitumen viscositeit (of materiaal temperatuur) op verdichtbaarheid

VMA [%]

De resultaten van de REF, MTM en HTM test series zijn afgebeeld in figuur 4.4 in de log p’
VMA ruimte. De figuur laat zien dat voor wat betreft het plastisch deel het REF mengsel de
steilste helling heeft en het HTM mengsel de flauwste helling. Het MTM mengsel ligt hier
tussenin. De lijnen liggen netjes op volgorde, hetgeen aangeeft dat er sprake is van een eenduidig
relatie tussen de isotrope normaalspanning, p’, en het volume uitgedrukt in VMA. Het plastisch
deformeren van een granulair materiaal is herrangschikken van het deeltjes patroon, hetgeen
correspondeert met meer of minder verdichting. Een flauwere helling (HTM test serie versus
REF) geeft aan dat een grotere spanningstoename nodig is om een vergelijkbare (plastische)
deformatie toename te bewerkstelligen. Een hogere positie van de lijn (wederom HTM test serie
versus REF) geeft aan dat een hogere absolute spanning nodig is om een vergelijkbaar
verdichtingsniveau te bewerkstelligen. De resultaten geven aan dat mengsels met een bitumen
met een lagere viscositeit (oftewel een dunnere bitumen) zwaarder (moeilijker) verdichtbaar zijn.

29.0

A
26.0

B
23.0
Referece mixture (REF)
Medium temperature mixture (MTM)
High temperature mixture (HTM)
Low bitumen content mixture

20.0

17.0
-2.25
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p' =

-1.75

0.32

-1.25

-0.75

1.53

-0.25

0.25

Isotropic normal Stresses, log p' [MPa]

Figuur 4.4 Overzicht van de gemiddelde elastische (A lijnen) en plastische (B lijnen) tangenten
voor de REF, MTM, HTM en LBC test series
Het gemeten gedrag gedurende elastische deformatie is minder eenduidig en moeilijker te
verklaren. De REF lijn is het hoogst gepositioneerd, de HTM lijn medium en de MTM lijn het
laagst. Het feit dat de HTM lijn (laagste bitumen viscositeit) is gepositioneerd tussen de REF lijn
(dikste bitumen) en de MTM lijn (medium bitumen) kan niet direct worden verklaard.
In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat in koude verdichte mengsels geen sprake is van
herrangschikking van de deeltjes matrix. Volgens de critical state theorie is dit ook het geval in
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de elastische tak van de deformatie lijn. Wellicht kan het waargenomen (elastische) gedrag van
de REF, MTM en HTM lijnen worden verklaard vanuit bekende relaties tussen stijfheid van
koude en verdichte mengsels (asfalt in de “gebruikstoestand”) en de stijfheid van de toegepaste
bitumensoort. Het is bekend dat het type bitumen een effect heeft op de stijfheid van het totale
mengsel; mengsels met een hardere bitumen vertonen een hogere stijfheid. In ons geval bezat het
REF mengsel de stijfste bitumen maar dit mengsel vertoont echter het minst stijve gedrag. Aan de
andere kant hadden de diverse proefstukken aanvankelijk een verschillende VMA waarde.
Indien we er verder vanuit gaan dat de steilste lijn (REF) initieel de laagste VMA waarde bezat is
het niet meer duidelijk welke factor het sterkste effect sorteer; bitumen viscositeit of initieel
compactie niveau. De critical state theorie geeft aan dat het is toegestaan om de elastische lijn
simpelweg te verschuiven, met dezelfde helling (in de log p’ VMA ruimte). Indien dit tevens
geldtvoor asfalt2 mengsels betekent dit dat de vergelijking zoals hierboven gedaan (vergelijking
met koude verdichte mengsels) correct is omdat de initiele VMA waarde van de proefstukken dan
geen effect heeft op de helling van de lijn.
Variatie van de axiale/radiale spanningscombinatie; de SP1 test serie
De SP1 en REF test series zijn uitgevoerd om de critical state parameters te bepalen voor een
Dichte Asfalt Beton (DAB) 0/11. In beide testseries is exact hetzelfde mengsel gebruikt, alleen de
op het proefstuk uitgeoefende spanningen tijdens de test verschilden. Gedurende de uitvoering
van de SP1 testserie was een stijvere veer gemonteerd in de MHSM waardoor het proefstuk
sterker isotroop werd belast (hierdoor ontstaat een spanningstoestand met een lagere q/p’ ratio).
Het critical state gedrag voor beide testseries zoals gemeten met de MHSM is geïllustreerd in
figuur 4.2.
Beide delen van de SP1 lijn, het elastische en plastische deel, zijn minder steil dan de hellingen
waargenomen voor REF test serie. Dit impliceert dat gedurende de SP1 test een groter spanningsincrement (p’) nodig is om een vergelijkbare verdichtingstoename te bewerkstelligen dan in de
REF test. Dit resultaat kan als volgt worden verklaard; een hogere opsluitspanning resulteert in
veranderende spanningscondities3 op het materiaal (een lagere q/p’ ratio). Een combinatie van
druk en (een beetje) afschuifspanning is beter dan pure alzijdige druk. De illustratie afgebeeld in
figuur 2.3 tracht hulp te bieden bij het doorgronden van dit mechanisme.
Voor een getalsmatige weergave van de lijnen (i.e. de critical state parameters van de diverse
geteste mengsels) als afgebeeld in figuren 4.2 en 4.4 wordt verwezen naar Ter Huerne (2004).

2

3

Hieraan gerelateerd dient te worden vermeld dat de critical state theorie is ontwikkeld voor natte gronden. In
gronden is de vloeistof echter water terwijl in asfalt de vloeistof een bitumen is met een, zelfs bij hoge
temperaturen, veel viskeuzer gedrag dan water.
Een hogere opsluitstijfheid in de MHSM resulteert in een hoger opsluitspanning op het proefstuk, dit
resulteert in een kleiner verschil tussen de axiale en radiale spanning op het proefstuk of in critical state
termen een lagere q/p’ ratio.

12

Conclusies
Ondanks dat er toch behoorlijke verschillen bestaan tussen grond en warm onverdichte asfalt,
blijkt het crtitical state model uit de grondmechanica, tevens geschikt voor het beschrijven van
het mechanische gedrag van een asfalt mengsel tijdens de verdichting.
De gemodificeerde stabilometer blijkt goed in staat om de spanningscondities welke op een
materiaal worden uitgeoefend tijdens verdichting na te bootsen. Het ontstane toestel blijkt tevens
geschikt voor het bepalen van de critical state parameters van asfalt mengsels.
De critical state informatie voor een vier tal mengsel/belasting variaties is onderzocht en
gepresenteerd: bitumen viscositeit (representerend verschillen in temperatuur), q/p’ ratio, bitumen
gehalte en de hoekigheid van de korrel (natuurlijk versus gebroken zand). Op het effect van
bitumen viscositeit na, konden de effecten van plastische deformatie (tgv van korrel herrangschikking, dit is per definitie compactie) goed worden verklaard dan wel gerelateerd aan
bekende mechanismen. Voor een asfalt mengsel blijkt te gelden dat naarmate deze een bitumen
met een lagere viscositeit bezit (hogere temperatuur) de verdichting zwaarder wordt. Dit is
enigszins tegendraads met de opvattingen geldend in de wegenbouw branche, waar in het
algemeen wordt gedacht dat een mengsel beter verdichtbaar is naarmate deze warmer is,
alhoewel er geen literatuur bij de auteur bekend is dat uitsluitsel geeft over deze verdichtbaarheid
temperatuur relatie. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat bij een bepaalde temperatuur
bitumen dusdanig “opstijft” dat verdere verdichting niet meer mogelijk is. Concluderend kan
worden gesteld dat het laboratorium test programma dat is uitgevoerd de veranderingen in een
asfalt mengsel of in de testcondities goed kan weergeven in critical state informatie.
Het resultaat van het elastisch deel van het gedrag (lage p’ waarden tot aan het knikpunt Figuur
2.1) is een moeilijker te verklaren fenomeen. Met name de variatie in viscositeit van de bitumen
is niet eenduidig. Het mengsels met de dunste bitumen gedraagt zich medium stijf in het elastisch
gebied. Het mengsel met de bitumen van medium viscositeit gedraagt zich stijver terwijl het
mengsel met de bitumen met de hoogste viscositeit zich slapper gedraagt. Geconcludeerd kan
worden dat er verschillen in elastisch materiaalgedrag zijn waargenomen die niet direct vanuit
bekende mechanismen kunnen worden verklaard. Het verdient zeer zeker aanbeveling om de
gevonden resultaten nader te onderzoeken.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de resultaten zeer zeker verdergaand inzicht bieden
in het gedrag van asfaltmengsels tijdens de verdichting. Voor het mengsel getest (DAB 0/11) kan
worden aangeven welke volume veranderingen kunnen worden verwacht bij bepaalde
belastingscondities. Verder bleek dat naarmate het mengsel warmer is dit niet makkelijker
verdichtbaar is maar wellicht zelfs moeilijker.
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