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Samenvatting 
Binnen Europa bestaat een grote variatie in materialen, asfaltmengsels en proefstuk 
vervaardigingmethoden. Daarnaast wijken eigenschappen van een materiaal vervaardigd in 
het lab (willekeurige testmethode) altijd af van de eigenschappen van een stuk materiaal 
(sample) afkomstig uit de weg. Het is lastig de potentie van een mengsel te kwalificeren (of te 
kwantificeren) indien er verschillen bestaan tussen eigenschappen van labvervaardigde 
proefstukken en proefstukken afkomstig uit de weg (molen geproduceerd en wals verdicht). 
Deze bijdrage beschrijft de problematiek bij het werken aan een referentie tussen de 
verschillende bestaande verdichting methoden voor asfaltproefstukken. Hiertoe dient een 
goed onderbouwde ruimtelijke analyse te worden uitgevoerd. 
Het voorstel is om door gebruik te maken van beeld analyse technieken en FEM simulatie te 
onderzoeken welke spanningen en deformaties materialen ondergaan t.g.v. verschillende 
proefstuk vervaardiging methoden. Een belangrijk tussenproduct is de verdere ontwikkeling 
van een FEM materiaal model voor warm asfalt in gedeeltelijk verdichte toestand. 
Als voorbeeld wordt de problematiek van (ultra-)dunne deklagen beschreven. In dit geval 
heeft het vervaardigen van Marshall proefstukken geen enkele relatie meer met het 
productieproces en moet een nieuwe ontwerpmethode worden ontwikkeld. 
 
Trefwoorden 
(ultra-)dunne deklagen, proefstukken, testmethoden, referentie 
 
 
 
 
 
 



1. Introductie 
 
 
Een belangrijk doel van laboratoriumonderzoek is het voorspellen van de verwerkbaarheid en 
de verdichting tijdens constructie, alsmede het gedrag in de praktijk onder verkeer en 
klimaatomstandigheden van asfalt.  
Tijdens de WW2004 [1] is over het onderwerp van proefstukvervaardiging door auteurs reeds 
uitgebreid gerapporteerd. 
Het is algemeen bekend dat de volgorde van het bij elkaar voegen van materialen, het type 
menger, mengtijd en mengtemperatuur, segregatie, de manier van het vullen van een mal, de 
verdichtingsmethode, de afmetingen van het proefstuk, randeffecten en de afkoelingstijd 
(curing) en opslagtemperatuur de mechanische eigenschappen kunnen beïnvloeden [1]. 
Dus het is erg belangrijk om bewust te zijn van al deze invloeden indien proefstukken in het 
laboratorium worden gemaakt om het gedrag in de praktijk te kunnen voorspellen. 
Daarnaast is het ook zeer belangrijk te begrijpen hoe de ruimtelijke positie van het materiaal 
in de verharding is ten opzichte van het proefstuk in het laboratorium. 
 
Ook is het belangrijk om na te gaan welke informatie men uit het vervaardigen van 
proefstukken wil halen. De keuze kan sterk beïnvloed worden door het doel: bijvoorbeeld 
proefstukken maken om na te gaan hoe de verdichtbaarheid van een mengsel is ten opzichte 
van andere mengsels, of proefstukken maken om de holle ruimte van een mengsel in de weg 
te voorspellen. 
 
De Europese normen zijn niet erg duidelijk over het vervaardigen van proefstukken, waarmee 
bijvoorbeeld mechanische eigenschappen moeten worden bepaald. Enkele voorbeelden zijn 
genoemd in [1]. In het kader van de Type Testing zijn ook instructies gegeven voor het 
vervaardigen van proefstukken, zie de overgenomen tekst uit [2] hierna.  
 
 
prEN 13108-20 Bituminous mixtures. Materials Specifications part 20: Type testing 
 
The type testing validation of asphalt mix properties shall comply with one of the three 
models a), b) and c) below: 
a) all properties demonstrated by laboratory validation 
b) all properties demonstated by production validation 
c) some properties demonstrated by laboratory validation, some properties demonstrated by 
production control 
Note: tests of the same property made on laboratory prepared and compacted specimens will 
often give results which are different from those on plant mixed and site compacted 
specimens.  
 
Als voorbeeld van de verdichting methodes en de criteria is uit [2] tabel C1 (zie volgende 
bladzijde) hier overgenomen. 
 
 
Representatief Volume Element (RVE)  
 
Het bepalen van een RVE voor laboratorium vervaardigde proefstukken (de minimum 
proefstukafmeting om voldoende betrouwbare resultaten te krijgen) is een moeilijke zaak, 
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omdat meestal het materiaal in de weg een totaal andere ruimtelijke verhouding heeft 
vergeleken met het proefstuk na gyrator of de Marshall verdichting. 
Bij al deze beschouwingen is het ook van het grootste belang om na te gaan wat het 
representatieve volume element  (RVE) is van een materiaal [1] en of dat wel bestaat. Dit 
geldt met name voor (ultra-)dunne deklagen zoals omschreven in Draft EN 13108-2 (februari 
2004) Part 2: Asphalt concrete for very thin layers [3]. 
(Ultra-)dunne deklagen zijn momenteel erg in trek in Nederland, omdat ze voor functionele 
eisen als kostenreductie, geluidsreductie en stroefheid een belangrijke mogelijkheid zijn. 
 
Table C.1 — Compaction of test specimens 

Reference Method Standard Compaction energy Compaction 
degree 

Void  
content 

C.1.1 2 × 25 blows – – 

C.1.2 2 × 50 blows – – 

C.1.3 

Impact Compaction EN 12697-30 

2 × 75 blows – – 

C.1.4 10 gyrations – – 

C.1.5 25 gyrations – – 

C.1.6 40 gyrations – – 

C.1.7 60 gyrations – – 

C.1.8 80 gyrations – – 

C.1.9 100 gyrations – – 

C.1.10 120 gyrations – – 

C.1.11 160 gyrations - - 

C.1.12 200 gyrations   

C.1.13 

Gyratory Compactor EN 12697-31 

240 gyrations – – 

C.1.14 Vibratory Compactor EN 12697-32 Refusal – – 

C.1.15 EN 12697-33 Light compaction – – 

C.1.16 
Roller compaction 

EN 12697-33 heavy compaction – – 

C.1.17 Impact Compactor EN 12697-30 – PL – PU – 

C.1.18 Gyratory Compactor EN 12697-31 – PL – PU – 

C.1.19 Vibratory Compactor EN 12697-32 – PL – PU – 

C.1.20 Slab Compactor EN 12697-33 – PL – PU – 

C.1.21 Cores from trial areas  – PL – PU – 

C.1.22 Impact Compactor EN 12697-30 – – VL – VU

C.1.23 Gyratory Compactor EN 12697-31 – – VL – VU

C.1.24 Vibratory Compactor EN 12697-32 – – VL – VU

C.1.25 Slab Compactor EN 12697-33 – – VL – VU

C.1.26 Cores from trial areas  – – VL – VU
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2. Beschouwingen met betrekking tot proefstuk bereiding 
 
 
In [1] is reeds een uitgebreide beschouwing hierover gehouden die hier slechts beperkt zal 
worden herhaald. In het kort ziet het proces er in de praktijk als volgt uit. 
Eerst worden de z.g. basis componenten (bitumen, vulstof, zand, steen, additieven) gekozen. 
De componenten introduceren reeds intrinsieke eigenschappen voor het eindproduct (bitumen 
introduceert visco-elasticiteit, een steenskelet harde contact punten, enzovoort). Het productie 
proces beïnvloedt ook het uiteindelijke product. 
Het gevolg is dat het uiteindelijke product wordt beïnvloed door een groot aantal variabelen. 
Daarnaast kunnen verkeer en klimaat de eigenschappen van het materiaal veranderen door na-
verdichting (veranderde holle ruimte en pakking) en veroudering (oxidatie en dergelijke van 
bitumen)  
 
De complexiteit van het maken van relevante proefstukken in het laboratorium wordt goed 
zichtbaar in de vergelijking die in [1] is gemaakt.  
Het doel van laboratorium verdichting is: 
• Het maken van een proefstuk dat zo veel mogelijk gelijk is aan het mengsel in de weg na 

aanleg 
• Het maken van proefstukken die hetzelfde gedrag vertonen als het mengsel in de weg 

onder dezelfde omstandigheden 
• Zo efficiënt mogelijk gebruik van materiaal, arbeid, tijd en apparatuur. Nieuwe methodes 

zijn vaak moeilijk te introduceren (geen ervaring maar ook kosten), dus wordt gepoogd 
zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande technieken (Marshall verdichting, 
gyrator verdichting).   

 
 
Holle ruimte is niet de alles overheersende parameter 
 
Holle ruimte in verdicht asfaltbeton bestaat uit onregelmatige opsluitingen van lucht tussen 
aggregaat deeltjes die omringd zijn door het bindmiddel (bitumen + vulstof). Enkele 
belangrijke effecten van de hole ruimte op het gedrag zijn welbekend [1]. Zo is een algemene 
regel bij het mengselontwerp, dat lage holle ruimte belangrijk is voor de duurzaamheid (holle 
ruimte voldoende laag en/of geen verbinding van holle ruimtes) maar dat een te lage holle 
ruimte kan leiden tot een mengsel dat gevoelig is voor permanente deformatie bij hoge 
temperatuur. Daar de uitzettingscoëfficiënt van bitumen vele male groter is dan die van 
aggregaat, moet er voldoende holle ruimte in het asfaltbeton aanwezig zijn zodat het 
asfaltbeton bij temperatuurverhoging niet overvuld raakt. Hoge holle ruimte (hoger dan 6 à 8 
%, hangt ook af van de microstructuur van het mengsel) is in het algemeen slecht voor de 
duurzaamheid, want zal leiden tot versnelde veroudering en inwerking van vocht (de 
problematiek met ZOAB bevestigt dit). 
Hoe belangrijk en nuttig holle ruimte ook is als bulk parameter voor het mengselontwerp, 
gebruik van alleen deze parameter als leidraad voor de gelijkwaardigheid van proefstukken 
kan leiden tot foute vergelijkingen en conclusies [1]. Het is ook algemeen bekend dat de 
methode voor het bepalen van de holle ruimte de resultaten aanzienlijk kan beïnvloeden. 
Vooral in het geval van (ultra-)dunne deklagen kan sterk worden betwijfeld of er een RVE is, 
die gebruikt kan worden om afmetingen van proefstukken te bepalen op basis van micro- of 
mesobenadering. In dit geval zal waarschijnlijk een RVE op basis van de macrobenadering 
zinvol zijn. Een en ander wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. 
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3. Proefstukken voor (ultra-)dunne deklagen 
 
 
Bij elk onderzoek moet de vraag zijn hoe belangrijk het is om het proefstuk zo dicht mogelijk 
op de praktijksituatie te laten aansluiten en of het noodzakelijk is om dit na te streven. In [1] 
is dit uitgebreid besproken. Hier wordt slechts informatie herhaald, die ook van belang is voor 
(ultra-)dunne deklagen. 
 
 
Verdichtingsonderzoek in het laboratorium voor (ultra-)dunne lagen (Franse ervaring) 
 
Indien een proefstuk in het laboratorium wordt vervaardigd om verschillende mengsels te 
vergelijken qua verwerkbaarheid en verdichtbaarheid, dan gebeurt dat meestal zonder de 
situatie in het wegdek erbij te betrekken. Op basis van deze proef kunnen mengsels onderling 
worden vergeleken (ranking) op hun verwerkbaarheid en verdichtbaarheid. Dit wil nog niet 
zeggen dat de vergelijking dan ook relevant is voor de situatie in de praktijk. 
Uit Frans onderzoek is gebleken dat de laagdikte van de te produceren laag een zeer 
belangrijk gegeven is bij de verwerking en het verdichten. De laagdikte is zelfs zo belangrijk 
dat zij mede bepalend is voor het percentage bitumen dat in het mengsel gaat worden 
toegepast. Met deze informatie die werd bevestigd uit praktijk onderzoek is besloten om bij 
het mengsel ontwerp in het laboratorium met de gyrator, waarbij gestuurd wordt op holle 
ruimte van een te verdichten cilindrisch proefstuk (met vaste diameter en vaste hoogte) het 
aantal gyraties te varieren afhankelijk van de laagdikte. De vereiste holle ruimte moet worden 
bereikt bij het aantal gyraties gelijk aan het aantal mm van de uiteindelijk laagdikte in de weg. 
Dus voor een laagdikte van 20 mm, moet de vereiste dichtheid worden gehaald met 20 
gyraties en voor een te bereiken laagdikte van 70 mm moet de vereiste dichtheid worden 
gehaald met 70 gyraties. Dit is een goed voorbeeld van het relateren van een laboratorium 
proef aan de situatie in de praktijk. 
 
 
Het randeffect van laboratoriumverdichte proefstukken vergeleken met de praktijk 
 
Dit wordt geïllustreerd zoals beschreven in [1] en herhaald omdat het voor dunne deklagen zo 
belangrijk is. Als voorbeeld wordt hier SMA genomen, omdat de invloed bij dit type mengsel 
(steenskelet) waarschijnlijk het grootst is. 
Voor SMA is het wand effect van laboratorium verdichte proefstukken op de volumetrie 
waarschijnlijk groot vanwege het steenskelet. Als gevolg hiervan zou moeten worden 
overwogen om de mastiek te corrigeren in relatie tot de laagdikte van de SMA in de 
verharding. Vergelijking van een in het laboratorium vervaardigde cilinder (gyrator of 
Marshall verdichting) met een kern uit de weg geeft de volgende verschillen te zien: 
• De dikte van de kern in de weg kan aanzienlijk verschillen ten opzichte van de hoogte van 

de cilinder (vergelijk een gyrator proefstuk van 110 mm hoog en een diameter van 150 
mm met een laagdikte van 40 mm in de weg). 

• De kern heeft een rand effect aan de onderkant en de bovenkant en de cilinder heeft een 
rand effect over het gehele oppervlak (zowel boven en ander als zijwand). 

 
Indien wordt aangenomen dat de top en bodem van de cilinder hetzelfde randeffect hebben als 
de kern uit de weg, dan kan een rand effect R (oppervlak met rand effect ten opzichte van het 
volume) worden gekwantificeerd voor de cilinder ten opzichte van de kern. Een en ander is 
aangegeven in vergelijking 1 en 2. 
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Oppervlak met rand effect 4 2(cilinder)
Volume van het proefstuk

h DR
Dh
+

= =  (verg. 1)
 

2(kern)R
h

=  (verg. 2)
 
met: D =  diameter proefstuk 
 h = hoogte proefstuk 
 
Zo heeft een Marshall verdicht proefstuk met een diameter van 100 mm en een hoogte van 65 
mm een rand effect van 70.8 m-1. 
In een verharding is het rand effect aanwezig in het onder- en boven vlak van de laag en de 
invloed is zoals vergelijking 2 aangeeft sterk afhankelijk van de laagdikte. 
Als het mastiek gehalte wordt bepaald met een methode die gebruik maakt van Marshall 
proefstukken, dan moet een relatie worden gelegd met de laagdikte. De afwijkingen kunnen 
namelijk aanzienlijk zijn afhankelijk van het randeffekt. Het netto effect is weergegeven in 
tabel 1 voor verschillende laagdiktes en R waardes die gemeten kunnen worden van kernen 
die uit de weg worden gehaald. 
 
Tabel 1: Invloed van de laagdikte op de R-waarde van een geboorde kern [1] 

Laag dikte (mm) R waarde van laag 
 (m-1) 

Gevolg (t.o.v. Marshall R-
waarde) 

20 100 Te laag mastiek gehalte, hoge 
holle ruimte 

30 67 correct mastiek gehalte 
40 50 te hoog mastiek gehalte, te lage 

holle ruimte 
 
 
Indien het niet mogelijk is om de onderkant van de geboorde kern mee te nemen bij een 
samenstellingscontrole (hij wordt bijvoorbeeld iets boven het scheidingsvlak afgezaagd), dan 
zou het verschil in samenstelling zelfs nog groter kunnen zijn. Dit is echter nog nooit 
onderzocht. Ook het effect van (eventueel) enigszins ingedrukt worden van de grote stenen in 
de onderlaag tijdens het verdichten zou hierbij moeten worden meegenomen. 
Op basis van dit soort effecten is het belangrijk om na te gaan wat de beste ontwerp methode 
voor (ultra-)dunne deklagen zou kunnen zijn. 
 
 
Mengsel ontwerp ultra dunne deklagen 
 
In [4] wordt aangesloten op de bestaande methodes om proefstukken te vervaardigen en 
volumetrische samenstellingen te bepalen, alsmede functionele eisen te toetsen. 
(Ultra-)dunne deklagen hebben echter diverse unieke karakteristieken en functies. Deze 
deklagen dienen getoetst te worden op functionele eigenschappen als duurzaamheid, 
geluidsreductie en stroefheid en niet op de voor asfaltbeton gebruikelijke eigenschappen als 
stijfheid, vermoeiings- en vervormingsweerstand.  
Aggregaatvorm en gradering (meestal steenskeletmengsel) zijn van het grootste belang en de 
verdichtingstijd gedurende constructie is meestal minimaal. Ook kleeflagen die worden 
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toegepast bij dit soort (ultra-) dunne lagen om de laag ondoorlaatbaar te maken spelen door 
hun relatief grote hoeveelheid een dermate belangrijke rol, dat ze moeten worden 
meegenomen in het volumetrisch ontwerp. 
 
Het voorstel is om (ultra-)dunne deklagen op een andere manier te ontwerpen dan de 
bestaande methodes met de Marshall proef of de gyrator. Relatief dikke cilindervormige 
proefstukken kunnen de specifieke volumetrie van (ultra-)dunne deklagen niet blootleggen. 
Uit de randeffecten kan al worden gezien, dat er grote verschillen zullen ontstaan in 
samenstelling ten opzichte van een Marshall proefstuk (63 mm hoogte). Daarnaast zal de 
invloed van kleeflagen moeten worden meegenomen bij het volumetrisch ontwerp. 
Het basisprincipe is het ontwerpen van een macrotextuur aan het oppervlak op basis van de 
functionele eisen (bijvoorbeeld geluid). Hiertoe wordt meestal een fijn steenskelet mengsel 
gekozen (-/11 , -/8 of -/6). Bij het bepalen van de gradering moet worden vastgesteld welk 
gedeelte het skelet zal vormen (de scheiding met de “steenfractie” hoeft niet bij 2 mm te 
liggen). Een bekende methode, die ook wel voor oppervlakte behandelingen wordt gebruikt is 
de zogenaamde “modified tray test” [6]. Iets dergelijks zou als uitgangspunt kunnen worden 
gebruikt bij het volumetrisch ontwerp 
 

simulatie ultra dunne deklaag
Tack coat toegevoegd Marshall proefstuk

diameter 100 mm
hoogte 63 mm

 
Figuur 1: Voorbeeld van het verschil tussen een doorsnede van de deklaag en een verdicht 
Marshall proefstuk (zonder kleeflaag). 
 
Mogelijkheden voor proefstukvervaardiging bij een nieuwe ontwerpmethode zijn: 

- Produceren van speciale tegels in het laboratorium, die gemaakt zijn volgens de 
systematiek zoals dat in de speciale spreidmachine (met speciale kleeflaag 
automatisch aangebracht ) wordt uitgevoerd (in analogie met bijvoorbeeld de 
“modified tray test”). 

- Gebruik maken van een gyrator met 150 mm diameter, maar met hulpstukken 
opvullen zodanig dat een (ultra-)dunne laag in de gyrator kan worden verdicht voor 
het ontwerp van (ultra-)dunne deklagen.  

Op TU Delft wordt momenteel een onderzoeksprogramma opgesteld om na te gaan hoe het 
verdichten van een ultra dunne laag zou kunnen worden gerealiseerd in de gyrator met 
hulpstukken of door het gebruik van mallen van 300*300 mm voor het maken van dunne 
tegels. 
Op de in het laboratorium vervaardigde proefstukken kunnen oriënterende proeven worden 
uitgevoerd, indien het oppervlak van de tegel of gyrator groot genoeg is ten opzichte van de 
maximale korrelafmeting en de laagdikte. Eenvoudige proeven die mogelijk zijn: 

- Textuurdiepte bepalen (zand verplaatsing) 
- Waterdoorlatendheid bepalen op een cirkel van 100 mm diameter 
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- Absorptie coefficient van het oppervalk bepalen (100 mm diameter schijfje). 
De volumetrische benadering kan worden gebruikt om de samenstelling in te schatten. Hierbij 
moet dan ook worden onderzocht wat de volumetrische impact zal zijn van de kleeflaag. Het 
migreren van de kleeflaag naar boven in de ultra-dunne deklaag moet worden meegerekend 
bij het bepalen van het bindmiddelgehalte. Ook speelt natuurlijk de ruwheid van het bestaande 
oppervlak een belangrijke rol. Deze zou vooraf moeten worden vastgesteld, alvorens de 
definitieve mengselsamenstelling te bepalen. 
 
 
4. Simulatie van verdichting met eindige elementen methode (FEM) 
 
 
Het gebruik van Finite Element Methods (FEM) is een handig hulpmiddel om na te gaan hoe 
spanning en deformatie patronen er uit zien tijdens de vervaardiging van asfalt proefstukken. 
Eerder is gebruik gemaakt van FEM voor simulatie van het compactie proces (walsproces) 
van asfalt “on-site” zie ter Huerne, 2004 [5]. De methode is goed bruikbaar om verschillen in 
diverse proefstukvervaardigingmethoden te analyseren en een vergelijking uit te voeren 
tussen proefstukvervaardiging en praktijkverdichting van asfalt. Voor het uitvoeren van FEM 
analyses zijn echter enkele voorwaarden te stellen: 

1. Gerelateerd aan het materiaal en het probleem dient een geschikte methode te worden 
gekozen in dit geval Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE),  

2. Voor het te analyseren materiaal dient binnen het FEM pakket een gedegen materiaal 
model aanwezig te zijn,  

3. Randvoorwaarden dienen duidelijk te zijn en gemodelleerd te kunnen worden,  
 
ad 1: Asfalt zit in warme en slechts gedeeltelijk verdichte toestand voor wat betreft het gedrag 
in tussen een vloeistof en een vaste stof. Voor het benaderen van een vloeistofmechanisch 
probleem hanteren we de Euler benadering terwijl we voor het benaderen van een vaste stof 
mechanica probleem de Langrange benadering hanteren. Asfalt zit in warme toestand en 
gedeeltelijk verdicht tussen deze twee “fasen” in, het kan daardoor lokaal erg grote 
deformaties ondergaan, en kan dus niet worden gemodelleerd met puur alleen een Euler of 
Lagrange aanpak. Er bestaat een mengmethode voor dit soort problemen, de (ALE) method. 
Binnen de te hanteren FEM methode dient deze ALE aanwezig te zijn om het probleem van 
verdicht asfalt te kunnen analyseren. 
 
ad 2: Op dit moment is binnen het FEM pakket DiekA een materiaalmodel voor asfalt in 
warme en gedeeltelijk verdichte toestand aanwezig zie ter Huerne 2004 [5]. Het model is 
geadopteerd uit de grondmechanica en aangepast voor gebruik op asfalt. In de betreffende 
literatuur zijn eveneens schattingen uitgevoerd voor materiaalparameters bij verschillende 
temperaturen. Op basis van onderzoek is het materiaalgedrag als functie van temperatuur 
geschat echter er dient te worden vermeld dat aanvullend onderzoek dient te worden 
uitgevoerd om deze relatie op een bredere basis te baseren dan nu het geval is. Het gehele 
materiaalmodel zoals geadopteerd en toegepast kan worden gezien als zijnde een concept 
model. Het model cq de methode is gevalideerd maar parametrisering is feitelijk nog te mager 
voor generieke uitspraken. Het model zoals geadopteerd uit de grond mechanica is een elasto-
plastisch model modelleert het materiaalgedrag op het zogenoemde “meso” niveau (niet op 
het “micro” of korrel niveau). De overgang van elastisch naar plastisch is gemodelleerd door 
gebruik te maken van een vloeicontour (zie figuur 1). De wijze waarop het materiaal 
deformeert in deze plastische toestand wordt aan de vloeicontour geassocieerd door aan te 
nemen dat de deformatievector loodrecht staat op de vloeicontour (associated flow). Deze 
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aanname is eveneens gebruikt in het eerder gerefereerde onderzoek. Ook andere wijze van 
deformatiegedrag (non-associated flow) behoort tot de mogelijkheden. Nader onderzoek dient 
aan te geven welke wijze van deformeren het gedrag van asfalt in betreffende toestand het 
beste beschrijft.  
 

- p'

q

directions of
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εsh_pl

εvol_pl

εsh_pl

εvol_pl

yield locus

high q/p' ratio

low q/p' ratio

 
 
Figuur 2: Een uit de grondmechanica geadopteerd materiaal model (Critical State) voor het 
beschrijven van asfalt in warme en gedeeltelijk verdichten toestand, het model maakt gebruik 
van een vloeicontour en deformatiegedrag.  
 
ad3. Onder randvoorwaarden wordt in dergelijke gevallen verstaan de overgang van het 
betreffende materiaal (asfalt) naar de omgeving. Bij het vervaardigen van asfaltproefstukken 
vindt meestal plaats in stalen mallen. Voor simulatie van proefstukvervaardiging dienen dus 
eigenschappen van deze overgang bekend te zijn. Het gaat in dit geval in het bijzonder over 
de wrijving asfalt - staal. Relatief eenvoudige metingen onder laboratorium omstandigheden 
zouden een redelijke waarde voor deze parameter kunnen opleveren. Een andere 
randvoorwaarde betreft het effect van verdichtingenergie op het materiaal (klappen in geval 
van Marshall, druk + rotatie in geval van gyrator, druk + rollen in geval van walsen). Het 
“slaan” op het materiaal zoals dat in de Marshall gebeurt is wellicht nog het meest lastig te 
modelleren doch als zijnde een opgelegde impuls en gebruik van contactelementen behoort dit 
theoretisch tot de mogelijkheden. De eerder genoemde wrijving staal - asfalt speelt ook bij 
deze randvoorwaarde een belangrijke rol en dient zeker te worden bepaald.  
 
Momenteel wordt nagegaan of de FEM methode ook kan worden gebruikt voor het simuleren 
van de volumetrie in een verdichte dunne deklaag. 
 
 
5. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
Conclusies 
 
De in de europese normen aangegeven methodes voor proefstukvervaardiging zijn niet 
geschikt voor (ultra) dunne deklagen 
 
Het vervaardigen van proefstukken voor ultra-dunne deklagen vereist een nieuwe aanpak 
vergeleken bij de bestaande mengsel ontwerp procedures.  
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De ruimtelijke samenstelling van een dunne deklaag moet zichtbaar worden gemaakt, zowel 
in de weg als in proefstukken. 
 
Eindige elementen simulaties (FEM) zijn uitstekende instrumenten om te onderzoeken  hoe de 
structuur en de spanningen zich ontwikkelen bij het verdichtingen van asfalt van warme 
toestand totdat de asfaltproefstukken zijn afgekoeld.   
 
 
Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt om een proefstuk vervaardiging methode te bedenken voor (ultra-)dunne 
deklagen, waarmee proefstukken kunnen worden vervaardigd, die dezelfde eigenschappen 
hebben als praktijkproefstukken. 
 
Aanbevolen wordt om de testmethoden voor (ultra-)dunne deklagen af te stemmen op de 
functie in de weg. Dit zijn andere functionele eigenschappen als voor conventionele 
asfaltmengsels, die in dikkere lagen worden aangebracht zoals textuurdiepte, geluidsabsorptie, 
waterdoorlatendheidsproef. 
 
Aanbevolen wordt om na te gaan of FEM en beeld analyse kunnen worden gebruikt om een 
beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke structuur die zich kan ontwikkelen in dunne 
deklagen. 
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