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VOORWOORD 

Het begon allemaal met één telefoontje van prof. Ir. H. W. Bennenk waarin ons de vraag 

werd gesteld of wij interesse hadden in een afstudeerproject binnen een bedrijf. Het 

bewuste bedrijf bleek Smals Bouwgrondstoffen, een exploitatiemaatschappij voor zand en 

grind. Toen was het nog heel gewoon om volgens de nieuwe spellingsregels grind te 

schrijven met een "d". Inmiddels weten we dat grind met een "t" geschreven moet worden 

en wel omdat de volledige naam van Smals Bouwgrondstoffen, zoals ingeschreven bij de 

kamer van koophandel, "B.V. zand- en grintexploitatiemaatschappij v/h gebroeders Smals" 

is. In dit verslag wordt, als dank voor de mogelijkheden die we bij Smals Bouwgrondstoffen 

hebben gekregen en gaan krijgen, overal waar het Smals grint betreft grind met een "t" 

geschreven. 

Naast deze kennis hebben we op de afdeling research en development het afgelopen jaar 

veel geleerd. Collegialiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, belangen, theoretische 

kennis, praktische kennis en samenwerking zijn een aantal begrippen die we het afgelopen 

jaar tegen zijn gekomen. De mensen op de afdeling research en development hebben hierin 

een grote bijdrage geleverd. In het bijzonder willen we daarvoor de beide Harry's 

bedanken. Harry jr. voor zijn niet te stoppen kritiek en Harry sr. voor zijn niet te stoppen 

steun. Ook de heren Robin, Tieny en Don willen we bedanken voor hun inzet bij het steeds 

opnieuw aanmaken van betonmengsels in het laboratorium. 

Naast deze mensen van Smals willen we ook onze begeleiders, prof. Ir. H. W. Bennenk, prof. 

Ir. C.S. Kleinman en Ir. H.J.M. Janssen van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken 

voor hun ondersteuning ondanks het feit dat we zelden op de universiteit te vinden waren. 

Tenslotte willen we een bedankje geven aan onze ouders die ons de mogelijkheid hebben 

gegeven om te studeren en ons daarin altijd gesteund hebben. 



SAMENVATTING 

Het feit dat er nogal veel verschillen in regelgeving en toepassing van licht gewicht beton 

in verschillende landen zijn, is mede aanleiding geweest om het Brite Euram project 

EuroLightCon te starten. Aan dit project doen in totaal 16 verschillende bedrijven, 

universiteiten en onderzoeksinstituten mee die elk verschillende taken uitvoeren. Smals 

Bouwgrondstoffen voert hiervan twee deeltaken uit. Deze deeltaken betreffen het 

onderzoek naar de effect van het vervangen van zand en grint door verschillende soorten 

licht gewicht toeslagmaterialen op: 

l. de mechanische eigenschappen; 

2. de verwerkbaarheid. 

Het onderzoek naar de mechanische eigenschappen is een nog lopend project tot september 

1998. 

Om de effecten van het vervangen van het normaal gewicht toeslagmateriaal vast te stellen 

is een referentiemengsel samengesteld met het volgens EuroLightCon voorgeschreven 

mengselontwerpmodel ontwikkeld door de Noor Ernst Mortsell. In dit referentiemengsel is 

het grint in percentages vervangen door Leca 670, Leca 800, Liapor 3, Liapor 8, Lytag en 

puimsteen. In een later stadium zijn om een hogere sterkte en een lagere volumieke massa 

te verkrijgen ook de zandfracties SZ 1794 en midfijn vervangen door puimsteenzand en is 

de water-cement-factor verlaagd. 

Het onderzoek betreffende verwerkbaarheid heeft uitgewezen dat de in Nederland meest 

gebruikte mengselontwerpmethode op de grenzen van normaal gewicht beton en licht 

gewicht beton niet toereikend is, doordat de methode geen rekening houdt met de 

materiaaleigenschappen van de verschillende bestanddelen in het beton. Deze methode is 

beschreven in het boek "Betontechnologie" uitgegeven door de verenigde Nederlandse 

cementindustrie. Het model ontwikkeld door Ernst Martsell biedt hier meer mogelijkheden. 

Dit model maakt onderscheid tussen cementmatrix en toeslagmateriaal, maar is ontwikkeld 

voor betonmortel met graniet als toeslagmateriaal. Uit het onderzoek is gebleken dat er 

weinig verschil ten opzichte van het model optreedt bij het toepassen van grint in plaats 

van graniet. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat in grint van Smals 

Bouwgrondstoffen 40% gebroken materiaal aanwezig is. Voor volledig rond 

toeslagmateriaal zal de afwijking groter worden. 

Het model Mortsell karakteriseert de cementmatrix en het toeslagmateriaal apart. De 

cementmatrix wordt gekarakteriseerd door de h-waarde. Deze waarde is een maat voor de 

vloeibaarheid van het mengsel waarin alle materialen zijn verwerkt behalve het 

toeslagmateriaal groter dan 125pm. Het toeslagmateriaal wordt gekarakteriseerd door een 



modulus voor het holle ruimte percentage. Hierin is het holle ruimte percentage en de 

fijnheidsmodulus van het toeslagmateriaal groter dan 125pm verwerkt. Deze variabelen 

zijn in een model verwerkt waarmee de zetmaten en de schudmaten kunnen worden 

voorspeld. Bij het variëren van h-waarde en holle-ruimte-modulus zal het verloop van de 

grafieken in het model veranderen. 

Licht gewicht toeslagmaterialen hebben andere eigenschappen dan zand en grind en 

hebben daardoor een andere invloed op de verwerkbaarheid van een betonmengsel. De 

andere eigenschappen van licht gewicht toeslagmateriaal waar onderzoek naar is gedaan 

zijn waterabsorptie, soortelijk gewicht, korrelvorm en korreltextuur. Het effect van het 

aanhangend materiaal kleiner dan 125pm is in dit onderzoek niet meegenomen. 

Onderzoek naar deze effecten behoort tot het onderzoek naar de cementmatrix en behoort 

niet tot taken van Smals Bouwgrondstoffen. Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat deze 

vier andere eigenschappen anders reageren dan verwacht. Door waterabsorptie wordt een 

mengsel droger, de h-waarde neemt dan toe en de hoeveelheid cementmatrix neemt af. 

Hierdoor zou verwacht worden dat er een lagere zetmaat en schudmaat gemeten moet 

worden. Het is echter gebleken dat bij mengsels met licht gewicht toeslagmateriaal grotere 

zetmaten worden gemeten in plaats van lagere. Deze effecten zijn niet te verklaren met de 

andere eigenschappen van licht gewicht toeslagmaterialen. Bij het laten stijgen van de 

hoeveelheid cementmatrix ten opzichte van de hoeveelheid toeslagmateriaal neemt de 

zetmaat veel sneller toe dan bij normaal gewicht betonmengsels. 

Om de invloed van de waterabsorptie te kunnen bepalen is het toeslagmateriaal een keer 

volledig droog toegepast en eenmaal surface dry. Deze laatste toestand is een toestand 

waarin het materiaal geen water absorbeert en geen water afstaat. Hierdoor is door 

waterabsorptie verschil in meetwaarden ontstaan. Uit de resultaten blijkt echter dat er geen 

verschil in meetwaarden tussen droog en surface dry toegepast toeslagmateriaal bestaat. Er 

lijkt dus geen invloed van de waterabsorptie te zijn. Gekeken naar het model blijkt dat de 

mengsels vloeibaarder moeten zijn geworden. Dat kan bij poreuze materialen niet het geval 

zijn geweest. Deze twee gegevens zijn strijdig met het idee dat mengsels met licht gewicht 

toeslagmaterialen slechter verwerkbaar worden naarmate er meer licht gewicht 

toeslagmateriaal wordt toegevoegd. 

Waarschijnlijke oorzaak voor deze toename in verwerkbaarheid is een ander 

bezwijkpatroon van de speciekegels van licht gewicht beton. De cementmatrix is bij licht 

gewicht beton zwaarder dan het toeslagmateriaal. Hierdoor zakt de cementmatrix tussen de 

korrels door waardoor het lijkt of de vloeibaarheid toeneemt terwijl dat niet zo is. 

Met de gevonden resultaten is gekeken of het mogelijk is om het model van M~rtsell aan te 

passen voor licht gewicht betonmengsels. Hieruit is gebleken dat voor de aangemaakte 

mengsels met een betrekkelijk eenvoudige aanpassing van de randvoorwaarden het model 



sluitend kan worden gemaakt met de gevonden resultaten. Of deze aanpassing algemeen 

gelden voor andere combinaties van materialen zal nog moeten blijken. 

Tijdens dit onderzoek zijn ook de beperkingen van het model van Mortsel1 duidelijk 

geworden. Van aardvochtige mengsels zijn de schudmaten en de zetmaten niet te meten en 

deze waarden kunnen dan ook niet in het model van Mortsel1 worden verwerkt. Mengsels 

met een erg lage zetmaat kunnen wel goed te verdichten zijn, maar mengsels met een hoge 

zetmaat kunnen slecht te verdichten zijn. Hier is de beperking dat alleen vloeibaarheid van 

de cementmatrix wordt gemeten het struikelblok. Er zou in het model een maat voor 

verdichtbaarheid mee moeten worden genomen om een goede voorspelling te kunnen 

maken van de verwerkbaarheid van een mengsel. Dit zou kunnen worden gedaan met een 

tweepuntsmeting, waarnaar op verschillende plaatsen onderzoek wordt gedaan. Hierin 

wordt niet alleen vloeibaarheid maar ook viscositeit van een mengsel meegenomen. 

Een andere beperking van het model is dat het niets zegt over de uiteindelijke sterkte van 

het beton. 

In dit afstudeeronderzoek is voor het onderzoek naar de mechanische eigenschappen dan 

ook een vergelijk gemaakt met de gangbare formules voor het voorspellen van de sterkte 

van verhard beton uit het eerder genoemde boek betontechnologie. In deze formules is 

sterkte alleen afhankelijk van de normsterkte van de gekozen cement en van de water- 

cement-factor. Verwacht kan worden dat bij lagere water-cement-factor de invloed van het 

zwakkere licht gewicht toeslagmateriaal een grotere invloed zal hebben dan bij een lagere 

water-cement-factor. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat voor de gebruikte combinaties 

te kloppen. De doelstelling binnen het project is om een mengsel met een optimale sterkte- 

gewicht-verhouding op 28 dagen samen te stellen. Uit de resultaten blijkt dat de sterkte- 

gewicht-verhouding bij alle mengsels ongeveer dezelfde waarde oplevert. Om een goede 

keuze voor een mengsel te kunnen maken moeten andere eigenschappen zoals splijtsterkte, 

E-modulus en verwerkbaarheid worden meegenomen. Ook zal er een verband moeten 

worden gelegd met de deeltaak die zich bezig houdt met de cementmatrix. 

Om te komen tot een aantal goede mengsels zal nog nader onderzoek moeten worden 

uitgevoerd. 
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PRESENTATIE SMALS BOUWGRONDSTOFFEN 

De oprichting van het familiebedrijf vond plaats in de vorige eeuw, toen Arnoldus Smals 

toekomst zag in het baggeren van zand en grint. 

Met het in bedrijf nemen van één van de eerste stoom-baggermolens "De Twee 

Gebroeders" in het jaar 1885 in het Brabantse Vierlingsbeek is de basis gelegd voor het 

huidige bedrijf Smals. Arnoldus Smals kreeg de eerste vergunning van Rijkswaterstaat voor 

het baggeren in het zomerbed van de Maas tussen Grave en Maasbracht. Veertig jaar 

geleden verplaatste de onderneming haar grintwinningsactiviteiten van het zomerbed van 

de Maas naar de uiterwaarden van de Maas. Smals produceerde in die jaren voornamelijk 

op verschillende locaties in Midden-Limburg. In samenwerking met andere 

grintproducenten is Smals in Midden-Limburg nog steeds betrokken bij ontgrondingen op 

door de overheid aangewezen grintwinlocaties. In 1970 startte Smals met een nieuw soort 

ontgrondingsprojecten. De eerste grootschalige binnendijkse ontzanding in Nederland "de 

Kraaijenbergse Plassen" werd gestart. De Kraaijenbergse Plassen liggen in de provincie 

Noord-Brabant in de gemeenten Beers en Cuijk en staan in open verbinding met de Maas 

Vanaf dit project kwam, naast de winning, het accent meer en meer te liggen op 

landschapstransformatie. De Kraaijenbergse Plassen zijn dan ook van grote betekenis voor 

het toerisme en de recreatie. 

In l975 werd op het industrieterrein van de haven van Cuijk een procesgestuurde 

grintverwerkingsinstallatie in gebruik genomen. Deze installatie is in 1979 uitgebreid met 

een geavanceerde grintbrekerij voor de productie van steenslag. De hele installatie kan 

grint en steenslag in iedere gewenste samenstelling en mengverhouding afleveren. 

Voor de toenemende vraag naar kwaliteitszand is door Smals een drijvende 

zandverwerkingsinstallatie "Vierlingsbeek" ontwikkeld. Met deze installatie kan in een 

continue proces een gestandaardiseerd zand worden geproduceerd dat schoon is en dat een 

vooraf overeengekomen korrelgrootteopbouw bezit. De Vierlingsbeek bevindt zich nu op 

de Kraaijenbergse Plassen. 

Ook op de afnemende beschikbaarheid van grint in het Nederlandse landschap wordt 

ingespeeld door de grintverwerkingsinstallaties aan te passen aan het inmengen van 

kalksteen in grint en/of steenslag. In België heeft Smals Bouwgrondstoffen een 

kalksteengroeve. 

Het bedrijf is actief op het brede terrein van de winning en verwerking van 

bouwgrondstoffen en is daarmee een belangrijke producent van zand, grint en steenslag. 

De organisatie vai het bedrijf Smals zag er in 1997 als volgt uit: 
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smals organisatie 1997 

I 
personeelszaken 

I I 
administratie quality assurance 

I I 
projectveld 1 projectveld 2 

I 
projectveld 3 

pZ),,,fl,,,,l 
jhaaasdofp $ufvey(B) exploitatie Qofder Sluuske 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Herten bij Roermond. De dochtermaatschappijen en 

afdelingen zijn gevestigd op diverse plaatsen in Nederland en België. 

Onder prqectveld 3 valt de afdeling "research en development". Het kantoor en het 

laboratorium van deze afdeling is gevestigd in Cuijk. De afdeling houdt zich bezig met het 

ontwikkelen en testen van nieuwe produkten en materialen op het gebied van beton en 

betontoepassingen en de mogelijkheden van het toepassen van verschillende soorten zand 

en grint op de markt. Ook de effecten die grondstoffen en produkten op het milieu kunnen 

hebben worden hierbij betrokken. 

De afdeling ~ e c t v e l d  l werkt aan het verkrijgen van vergunningen voor het ontgrinden 

en ontzanden van gebieden. Hier moet het hele proces van planologische kernbeslissingen, 

wijzigen bestemmingsplannen, enz. worden doorlopen. Om te komen tot daadwerkelijk 

afgraven van gebied gaan er heel wat jaren overheen. Projectveld 1 houdt zich dus bezig 

met lange termijn planning. 
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Prajectveld 2 is de afdeling die zich bezig houdt met de installaties die nodig zijn om op een 

optimale wijze zand en grint te kunnen winnen. De zandverwerkingsinstallatie 

"Vierlingsbeek" evenals de "Linden" is ontwikkeld door deze afdeling. Het aanpassen, 

verbeteren en aanpassen van deze installaties en het bezig houden met waterrecycling en 

slibprocessing behoort tot de taken van Projectveld 2. Het kantoor van Projectveld 2 bevindt 

zich ook in Cuijk. 

Smals Exploitatie omvat de productie en verkoop van gewonnen en verhandelde 

producten. De volledige naam, zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel, van Smals 

Exploitatie is B.V. zand- en grintexp2oitatiemaatschapp~ v/h gebroeders Smals. 

Binnen Smals Exploitatie vindt ook de kwaliteitscontrole plaats van de produkten die 

komen van de "Vierlingsbeek", de "Linden7' en de walinstallatie. De verkoop en winning 

van kalksteen, Nocarcentre, valt onder Smals Exploitatie. De groeve en het kantoor hiervan 

bevinden zich in België. 

Een apart produkt van Smals Bouwgrondstoffen zijn silo's van S.B.M. (standaard bouwmix) 

gevuld met materialen voor het maken van dekvloeren. 

De afzetgebieden van Smals Bouwgroiidstoffen zijn onder andere de betonmortelindustrie, 

de betonwarenindustrie, de asfaltindustrie en de kalkzandsteenindustrie. 

De dochtermaatschappijen, "Geluk", "Herten Maasdorp", "Geo Survey", "Marina Oolder 

Huuske", "Agricol" en Sculp Sand houden zich onder andere bezig met het transformeren 

van het afgegraven landschap tot een waardevol gebied om te wonen, werken en recreëren, 

het doen van bodemonderzoek, het afgeven van schone grond verklaringen en het doen 

van milieuonderzoek. 

Kortom: 

Het bedrijf is actief op het hele terrein van het ontgronden tot aan het verbruik van de 

produkten in beton. Naast het winnen van primaire grondstoffen is het transformeren van 

het landschap, na de ontginning, tot een "waardevol" woon-en recreatiegebied" van steeds 

groter belang geworden. 



Hoofdstuk 1 Algemeen 

1 ALGEMEEN 

I .  1 Inleiding 

Zolang als er mensen zijn wordt er gebouwd. Bouwen is het samenvoegen van bouwdelen 

en materialen om te komen tot een gebouw of een ander object. Hiervoor is een aantal 

basismaterialen aanwezig zoals hout, steen, staal en beton. Elk van deze materialen heeft 

voor- en nadelen bij het toepassen ervan. Zo kenmerkt beton zich door het hoge soortelijk 

gewicht, de lage treksterkte, de hoge druksterkte en de vrijheid in vormgeving. 

De eigenschappen van het beton zullen veranderen door de grondstoffen te varieren. 

Hierin zit een mogelijkheid om het mengsel zodanig aan te passen dat er bijvoorbeeld een 

lager soortelijk gewicht bereikt kan worden zonder dat de druksterkte afneemt. Het beton 

met een volumieke massa lager dan 2 100 kg/m3, licht gewicht beton, zou dan een 

besparing op kunnen leveren in de dikte van een te overspannen vloer of in de fundering. 

Licht gewicht beton begint, in verschillende landen, een steeds meer geaccepteerd 

bouwmateriaal met specifieke mogelijkheden te worden. 

1 .Z EuroLightCon 

Tijdens een symposium over licht gewicht beton in 1995 in Noorwegen is men tot de 

conclusie gekomen dat er veel verschillen in regelgeving van het toepassen van licht 

gewicht beton bestaan in verschillende Europese landen. Naar aanleiding hiervan is een 

Brite-Euram project BE96-3942 EuroLightCon "Economic design and construction with 

light weight aggregate concrete" gestart, met financiële steun van de Europese commissie. 

Het doel van het project EuroLightCon is om meer inzicht te krijgen in de 

praktijktoepassingen van en te komen tot algemene regelgeving met betrekking tot het 

construeren en toepassen van licht gewicht beton. 

Het Brite-Euram project is opgedeeld in verschillende taken die zijn verdeeld over de 

deelnemende bedrijven en universiteiten in Europa. Deze samenwerking van bedrijven en 

universiteiten moet voorkomen dat het onderzoek niet te wetenschappelijk wordt en er 

geen praktische waarde aan ontleend kan worden en de praktische kant niet de boventoon 

voert zonder wetenschappelijke onderbouwing. 

De onderdelen van het project zijn als volgt: 

e state of the art; , - 
e eigenschappen van licht gewicht materialen; 



mengselontwerp; 

mechanische eigenschappen; 

toepassing licht gewicht beton; 

projectmanagement. 

Smals Bouwgrondstoffen voert binnen de taken mengselontwerp en mechanische 

eigenschappen een gedeelte van het onderzoek uit. Hierin wordt gezocht naar het effect 

van het vervangen van normaal gewicht toeslagmateriaal door verschillende hoeveelheden 

en soorten licht gewicht toeslagmateriaal. Het betreft een vergelijkingsonderzoek naar de 

effecten die het vervangen heeft op de eigenschappen van de natte specie en het verharde 

beton. 

De EuroLightCon partners hebben bij de start van het onderzoek een aantal uitgangspunten 

opgesteld die gedurende de duur van het project gehandhaafd moeten blijven. Op deze 

manier kan er  onderling tussen de bedrijven en universiteiten informatie worden 

uitgewisseld en gebruikt, zodat er aan het eind van het onderzoek een consistent geheel 

kan worden gevormd. 

Algemene uitgangspunten [ l]:  

indien mogelijk en indien aanwezig dient een Europese norm gehanteerd te worden. 

Uitgangspunten met betrekking tot eigenschappen van de natte specie [I]:  

het onderzoek moet worden gebaseerd op het mix-design-model ontwikkeld door Ernst 

Mortsel1 die onderscheid maakt in cementpasta en pakkingsgraad; 

de cementpasta moet worden gekarakteriseerd door de flow-cyl-methode; 

de pakkingsgraad moet worden bepaald met het computerprogramma "Europack"; 

de nog natte beton moet worden gekarakteriseerd door zetmaat, schudmaat, volumieke 

massa. 

Uitgangspunten met betrekking tot mechanische eigenschappen [l]: 

als vergelijkingscriterium dient de sterkte-gewicht-verhouding op 28 dagen; de 

kubusdruksterkte moet worden bepaald op 28 dagen en het soortelijk gewicht moet 

worden bepaald bij ontkisten; 

de mechanische eigenschappen die moeten worden bepaald zijn druksterkte, 

splijtsterkte, buigsterkte, E-modulus, krimp, en kruip. 
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1.3 Afstudeeronderzoek 

Als gevolg van het feit dat er binnen het project EuroLightCon universiteiten en bedrijven 

samenwerken is het mogelijk geworden dat een deel van het onderzoek van Smals 

Bouwgrondstoffen wordt uitgevoerd als afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Aangezien het afstudeeronderzoek een deel wordt van het EuroLightCon project 

moeten de uitgangspunten van dat onderzoek worden gehanteerd. Deze uitgangspunten 

dienen dan tevens als randvoorwaarden voor het afstudeeronderzoek. 

Voor de indeling van het afstudeerverslag is zoveel mogelijk de indeling van het 

EuroLightCon project gehanteerd namelijk: 

e state of the art, literatuurstudie; 

e eigenschappen van toeslagmaterialen; 

e mengselontwerp in relatie tot verwerkbaarheid; 

mechanische eigenschappen van licht gewicht beton en normaal gewicht beton. 

Hieraan worden twee extra onderwerpen toegevoegd. Op de eerste plaats een hoofstuk over 

de te maken keuzen en het opstellen van de randvoorwaarden met betrekking tot de opzet 

van het onderzoek. Op de tweede plaats een hoofdstuk quality assurance waarin de 

aannnames, de waarde van proefresultaten en de beperkingen van het onderzoek worden 

vermeld. 

De indeling van het rapport ziet er als volgt uit: 

Hoofdstuk 2 beschrijft de geschiedenis van licht gewicht beton in zijn algemeenheid. In 

hoofdstuk 3 wordt licht gewicht toeslagmateriaal vergeleken met zand en grind. Hierin 

zullen aan de orde komen winning, produktieproces, handel en eigenschappen van de 

verschillende materialen. Het doel van dit hoofdstuk is om een vergelijking te maken tussen 

de verschillende toeslagmaterialen. Hierna zal in hoofdstuk 4 de opzet voor het 

experimenteel onderzoek worden beschreven, zullen nadere randvoorwaarden worden 

opgesteld en worden gemaakte keuzen uitgewerkt. Doel van dit hoofdstuk is om te komen 

tot een referentiemengsel en uit te voeren proeven volgens de daarvoor beschikbare 

normen. Hoofdstuk 5 betreft de verwerkbaarheid van de natte specie. Hierin zal de 

technologie van licht gewicht beton, de flow cyl methode, het model "M0rtsell" en de 

gevonden resultaten worden toegelicht. Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen 

deze gevonden resultaten, de resultaten van mengsels met zand en grint en de theoretisch 

waarden uit het model "M0rtsell". Alle resultaten worden vergeleken en geïnterpreteerd. 

In dit hoofdstuk zal'worden gekeken of het mogelijk is om het model van Mortsel1 zodanig 

aan te passen dat het toepasbaar is voor licht gewicht beton. De mechanische 
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eigenschappen van het verharde beton zullen in hoofdstuk 6 worden beschreven. Er zal 

een vergelijk worden gemaakt tussen te verwachten waarden en de gevonden resultaten. 

De doelstelling is om te komen tot mengsels met de meest gunstige sterkte-gewicht- 

verhouding en die minimaal voldoen aan de gestelde eisen voor splijtsterkte, 

buigtreksterkte en elasticiteitmodulus. Tenslotte zal in hoofdstuk 7 de aannames van het 

onderzoek nader uitgewerkt worden en de betrouwbaarheid van het onderzoek worden 

weergegeven. De documentatie van de verschillende leveranciers van licht gewicht 

toeslagmaterialen, de meiigselsameristellingen en de proefresultaten zijn terug te vinden in 

de bijlagen. 
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2 GESCHIEDENIS LICHT GEWICHT BETON 

De geschiedenis van licht gewicht beton evenals de geschiedenis van cementerende 

materialen gaat terug tot in de oudheid. De oude Egyptenaren maakten gebruik van 

calcium verrijkt met gips om te komen tot betonachtige materialen. Om hetzelfde te 

bereiken gebruikten de Grieken en Romeinen verkalkte kalksteen. Later ontdekten de 

Romeinen dat de combinatie van water, zand en gebroken stenen, rotsen, of tegels een goed 

bouwmateriaal opleverde. Dit was het eerste echte beton in de geschiedenis. Ook begon 

men toen lichtere materialen uit de natuur, zoals lava, toe te passen in beton. Voorbeelden 

van bouwwerken uit de Romeinse tijd zijn het Pantheon en het Colosseum, waarin licht 

gewicht toeslagmaterialen zoals gebroken lava, gebroken baksteen en puimsteen in het 

beton zijn aangetroffen. 

Na de val van het Romeinse Rijk zijn de toepassingen van licht gewicht beton vrijwel 

verdwenen tot aan het eind van de 1 ge eeuw. Gelijk met de ontwikkeling van gewapend 

beton begon men in Duitsland in 1882 voor het eerst hoogovenslakken, een restprodukt, te 

gebruiken. Rond 1890 begon men ook in de Verenigde Staten van Amerika met het 

toepassen van hoogovenslakken als toeslagmateriaal in de beton. In navolging hierop ging 

men sintels uit de cokesovens in combinatie met zand als toeslagmateriaal gebruiken. 

Alleen al in New York zijn vanaf het begin van de 20" eeuw miljoenen kubieke meters van 

dit sintelbeton gestort. Ook in Engeland werd in het begin van deze eeuw sintelbeton 

toegepast. Onder andere delen van het Britse Museum, voltooid in 1907, zijn van 

sintelbeton gebouwd. 

In die tijd is men begonnen met het ontwikkelen van kunstmatig vervaardigde licht 

gewicht toeslagmaterialen, aangezien de natuurlijke licht gewicht toeslagmaterialen in veel 

landen niet voorradig en in een eindige hoeveelheid aanwezig zijn op aarde. In 1907 is een 

patent verleend aan de Hongaar Ottmaii, die een methode ontwikkelde voor het 

produceren van licht gewicht toeslagmateriaal, waarmee hoogovenslakken van een open 

structuur konden worden voorzien. 

Toch is in Europa de ontwikkeling van licht gewicht beton beperkt gebleven tot niet 

constructieve toepassingen. De voornaamste toepassing was isolatiebeton waarvoor 

voornamelijk natuurlijke toeslagmaterialen, hoogovenslakken en sintels werden gebruikt. 

Ook de ontwikkeling van gasbeton stamt uit deze tijd. Toen in 1932 de ontwikkeling van 

verharding onder hoge druk nog betere eigenschappen van het licht gewicht beton 

opleverde heeft dit materiaal een vaste plaats gekregen tussen de bouwmaterialen. Vooral 

in Zweden waar het procédé zijn oorsprong heeft, wordt het materiaal veel gebruikt. 
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In tegenstelling tot Europa is de ontwikkeling van licht gewicht beton in de Verenigde 

Staten veel sneller gegaan. In 19 15 ontdekte de Amerikaan Hayde, na experimenten in een 

oude cementoven, dat het mogelijk was om bepaalde kleisoorten en zachte leisteen te laten 

expanderen door verhitting. Deze ontdekking resulteerde in een gepatenteerd 

geëxpandeerd kleiprodukt onder de naam Haydite dat wordt vervaardigd in een 

ronddraaiende oven. Tijdens de eerste wereldoorlog is het produkt veelvuldig toegepast. Er 

ontstond toen een tekort aan zeewaardige schepen en men vroeg zich af of het mogelijk 

was om Haydite toe te passen voor de bouw van schepen. Een commissie heeft zich met dit 

probleem bezig gehouden en is tot de conclusie gekomen dat het technisch mogelijk moest 

zijn om schepen van dit soort beton te bouwen, mits het gewapend beton werd en het 

beton een druksterkte had van 35N/mm2 bij een gewicht van 1 750kg/m3. In 19 18 werden 

in Alabama in een steenfabriek licht gewicht toeslagmaterialen vervaardigd voor de bouw 

van het 3000 ton metende betonschip Atlantus. In december van dat jaar vond de 

tewaterlating plaats. Dit schip werd een groot succes en er volgden meer en grotere 

schepen, waaronder het 7500 ton metende schip Selma. Gedurende de gehele eerste 

wereldoorlog zijn in de Verenigde Staten van Amerika 104 schepen, variërend van 3000 

ton tot 140.000 ton gebouwd in licht gewicht beton. 

Na de eerste wereldoorlog toen de vraag naar schepen afnam en er voor de scheepsbouw 

weer voldoende staal aanwezig was ontstond de vraag naar nieuwe afzetgebieden voor licht 

gewicht materialen. Deze gebieden werden gevonden in de betonblokkenindustrie. 

Toch heeft het gebruik van licht gewicht beton in de periode tussen de twee 

wereldoorlogen op een laag pitje gestaan. Een enkele keer werden grotere constructies 

uitgevoerd in licht gewicht beton zoals het brugdek van de San Francisco Oakland Bay 

Bridge. Dit brugdek is vervaardigd van een 135mm dikke licht gewicht betonplaat, met 

daarop een slijtlaag van 15mm. Opvallend aan deze brug is dat de onderhoudskosten erg 

laag zijn en dat de brug nauwelijks schade ondervindt van vorst en dooi. 

Hoewel licht gewicht beton nog geen volledig geaccepteerd bouwprodukt was, is in 

Amerika door de grote afstanden en dus hoge transportkosten de ontwikkeling van nieuwe 

licht gewicht materialen sneller gegaan dan waar ook ter wereld. De hoge loonkosten in 

Amerika maakten het soms rendabel om plaatselijk produkten te vervaardigen. Als gevolg 

hiervan zijn in de periode tot 193 1 verschillende produkten ontwikkeld onder andere 

Gravelite, Terlite en Rocklite. In de periode tot 1963 is de produktie explosief toegenomen. 

Veel van de in New York gebouwde wolkenkrabbers zijn uitgevoerd in licht gewicht beton 

met deze kunstmatig vervaardigde materialen. Na 1963 is men zelfs voorgespannen licht 

gewicht beton gaan toepassen. 

Gelijk met de ontwikkelingen in Amerika werd in Europa iri 193 1 het Noorse produkt 

LECA (lightweight expanded clay aggregate) ontwikkeld. Het produkt wordt vervaardigd 
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door klei te expanderen bij een hoge temperatuur iii een ronddraaiende oven. Tot 1950 is 

er vooral in Engeland veel onderzoek gedaan naar gelijkwaardige materialen, maar de 

ontwikkeling daarvan stagneerde eii geen van deze nieuwe produkten had dezelfde 

eigenschappen gelijkwaardig aan de eigetischappen van Leca. De oorzaak daarvan lag niet 

bij de kwaliteit van de produkteii maar bij de slechte toegaiikelijkheid van de markt, de 

onregelmatigheden in de aanvoer, de hoge kosten van de produktie en de hoge uitstoot van 

schadelijke stoffen bij de produktie. In Duitsland is een produkt op geëxpandeerde kleibasis 

met de naam Liapor ontwikkeld, waarna Nederland in 1970 volgde met de geëxpandeerde 

klei Korlin ontwikkeld door de Staatsmijnen. Na 1950 werd de aandacht voor het milieu 

groter, waardoor men zich meer ging bezig houden met de schaarste van produkten en het 

hergebruiken van afvalprodukten. In Engeland, waar het aantal sintels aan het teruglopen 

was, ontwikkelde men toen een systeem om vliegas, een restprodukt na verbranding van 

poederkool, als afvalprodukt van de hoogovens om te vormen tot Lytag (gesinterde 

vliegas). Ook in Nederland is eeii fabriek opgestart met liet in Engeland ontwikkelde 

procédé. Deze fabriek bevindt zich bij de eletriciteitscentrale bij Nijmegen en is in 1985 in 

gebruik genomen. Met dit produkt zijn in Nederland enkele bruggen gebouwd door 

Rijkswaterstaat. De ervaringen hiermee zijn echter niet altijd positief. Bij een aantal 

projekten scheurden plakken beton van het oppervlak, door onverwachte 

krommingsdrukken van de voorspanning en het doorblazen van de voorspankabels. De 

spanning liep op plaatsen met afwijkingen te hoog op waardoor de scheuren te groot 

werden. Deze ervaringen in combinatie met de hoge kosten van lichte toeslagmaterialen 

maakten het toepassen van licht gewicht beton voor constructieve doeleinden in Nederland 

minder aantrekkelijk. 

Toch hebben onderzoeken in verschillende landen iiiclusief Nederland aangetoond dat het 

gebruik van licht gewicht beton voordelen moet opleveren op economiscli en technisch 

gebied. De afname in soortelijk gewicht levert besparing op in de fundering en de langere 

duurzaamheid levert besparing op in onderlioud. In Noorwegen heeft men recent een 

aantal bruggen gebouwd waar de resultaten zeer positief van zijn. Ook voor de offshore 

industrie zijn een aantal olieplatforms gebouwd in licht gewicht beton. Een aantal 

platforms voor de kust van de Golf van Mexico is in licht gewicht beton uitgevoerd in de 

periode 1950 tot nu. In de 8Oer jaren zijn twee platforms geplaatst in de Beaufort Sea. Na 

de ervaringen met deze platforms zijn recent in de Noordzee vier platforms gereed 

gekomen die vervaardigd zijti in hoge sterkte licht gewicht beton. De licht gewicht 

toeslagmaterialen die in dit beton zijn toegepast zijn geëxpandeerde kleiprodukten. 

De laatste 20  jaar wordt er in verschillende landen steeds meer onderzoek gedaan naar de 

toepassingen van licht gewicht beton eti het ontwikkelen van nieuwe materialen. In 1995 

is in Noorwegen het eerste symposium over constructief licht gewicht beton gehouden. Op 



Hoofdstuk 2 Geschiedenis licht zewicht beton 

dit congres waren experts uit 27 verschillende landen aanwezig. De belangrijkste en 

duidelijkste conclusie was dat er enorme verschillen in gebruik en acceptatie van de licht 

gewicht toeslagmaterialen aanwezig zijn tussen de verschillende landen. In Nederland is 

het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om licht gewicht beton toe te passen in chloride rijke 

milieus, terwijl dit in Noorwegen een belangrijk deel van de markt is. In Noorwegen wordt 

licht gewicht beton weer niet veel toegepast in gebouwen, terwijl dat in andere landen 

weer wel wordt gedaan [Z]. 

Om de achtergrond van deze verschillen te doorgronden richten veel onderzoeken zich nu 

op het vergelijken van de verschillende materialen en de toepassingen ervan in de 

verschillende landen. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is het Brite Euram Project 

EuroLightCon. Dit onderzoek richt zich ook op het gebruik van natuurlijke materialen zoals 

puimsteen en lava, het toepassen van hoge sterkte licht gewicht beton, het verpompen van 

licht gewicht beton en het ontwikkelen van nieuwe materialen. 
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3 TOESLAGMATERTALEN 

3.1 Inleiding 

In de prEN 206: 1997 zijn de toeslagmaterialen omschreven als: "Materialen die bestaan 

uit ongebroken en/of gebroken natuurlijk en/of kunstmatig vervaardigde anorganische 

substanties om te gebruiken in betonn. In dezelfde norm wordt toeslagmateriaal verdeeld in 

drie categorieën afhankelijk van verschil in soortelijk gewicht. Zo wordt licht gewicht 

toeslagmateriaal gekarakteriseerd als toeslagmateriaal met een volumieke massa gelijk of 

lager dan 2000 kg/m3 of een los stort gewicht van 1200 kg/m3 of lager. Normaal gewicht 

toeslagmateriaal heeft een soortelijk gewicht tussen 2000 kg/m3 en 3000 kg/m3. 

Voorbeelden hiervan zijn: zand, grind, gebroken natuursteen, betongranulaat of 

metselwerkgranulaat. Onder zwaar gewicht toeslagmateriaal valt toeslagmateriaal dat een 

hoger of gelijk soortelijk gewicht heeft dan 3000 kg/m3 bijvoorbeeld: magnetiet, bariet, 

ijzererts of loodslakken. 

In het afstudeeronderzoek wordt zand en grind vervangen door licht gewicht 

toeslagmateriaal. Om de effecten hiervan te kunnen voorspellen wordt een vergelijk 

gemaakt tussen normaal en licht gewicht toeslagmaterialen aan de hand van winning, 

produktieproces, markt en materiaaleigenschappen. Aangezien in het Brite EuRram- 

rapport: "Properties of LWA and LWAC, a state-of-the-art" [7] een overzicht is gegeven van 

licht gewicht toeslagmaterialen, wordt in dit afstudeerverslag de bovenstaande 

onderwerpen voor licht gewicht toeslagmaterialen beknopt weergegeven. 

3.2 Normaal gewicht toeslagmateriaal 

3.2.1 Wingebieden zand en grind 

Bij het droogvallen van Nederland, miljoenen jaren geleden, zijn de rivieren de Maas en de 

Rijn ontstaan. De terugtrekking van de Noordzee veroorzaakte een groot rivierensysteem 

met de Maas en de Rijn als grootste rivieren. Deze twee rivieren hebben door de eeuwen 

heen materiaal meegevoerd. Door aardverschuivingen, twee miljoén jaar geleden, zijn de 

Ardennen en een stuk van Zuid-Limburg omhoog gekomen. Hierdoor werden de rivieren 

afgesneden en verplaatst, is de doorstroming van de rivieren veranderd en stroomden er 

andere materialen met de rivieren mee. Door deze verschuivingen heeft, ongeveer 600.000 

jaar geleden, de Maas een eigen stroomgebied gekregen, waardoor de Maas niet meer 

uitstroomde in de Rijri. De Rijn stroomt vanaf dat moment volledig via Duitsland en 

Midden-Nederland en de Maas via het Centrale Slenk naar de Noordzee. Door deze 
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verschuiving kwam de Rijn te diep te liggen waardoor grindwinning niet meer mogelijk 

was. Het grootste deel van het winbare grind is Maasgrind, waarvan het oudste winbare 

grind ongeveer 300.000 jaar geleden is afgezet. 

Niet alleen het omhoog komen van de aardkorst heeft invloed op de plaats waar 

grindwinning kan plaatsvinden ook de ijstijden afgewisseld met warme tijden hebben de 

wingebieden vastgelegd. De koude perioden in de ijstijden worden afgewisseld met warme 

perioden. In deze warme perioden is er veel smeltwater aanwezig dat grind, zand en klei 

meevoert. Deze materialen zijn voor een groot deel in het Maasdal terecht gekomen. In een 

koude periode die volgt op een warme periode gaat de rivier zich weer insnijden in de 

aardkorst en wordt het sediment dat in de warme periode is neergelegd opgeruimd en 

neergelegd verder stroomafwaarts. Het materiaal uit Zuid-Limburg verplaatst zo naar 

Midden-Limburg. Op deze manier zijn terrassen ontstaan waar grind uit verschillende 

tijden te vinden is. 

Naast de veranderingen in het aardoppervlak is er nog een belangrijke reden waardoor op 

de ene plaats veel grind en op de andere plaats veel zand is te vinden. Als het verval van 

een rivier minder groot wordt dan wordt ook de stroomsnelheid minder groot en worden 

de zwaardere delen niet meer meegevoerd. De lichtste materialen zoals zand en klei zullen 

hierdoor het langst met de rivier worden meegevoerd. Stroomafwaarts vinden we meer 

zand en stroomopwaarts bijvoorbeeld in de Rijn tussen Bazel en Straatsburg of in de Maas 

bovenstrooms aan Roermond, vinden we meer grind. 

De Nederlandse regering stelt grenzen aan de winning van mergel, zand en grind. Deze 

maatregelen van de overheid zijn ingevoerd om de natuur en leefomstandigheden voor 

mens en dier te beschermen en te behouden. Op de eerste plaats hebben de maatregelen 

betrekking op het behoud van de ecologische systemen en op de tweede plaats worden 

de landschappelijke waarden op die manier beter in de hand gehouden. 

Binnen de maatregelen om de ontgronding in de hand te houden heeft het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat twee categorieën wingebieden ingevoerd, namelijk.: 

Categorie 1 : gebieden waar geen winning is toegestaan of waar winning enkel is toegestaan 

onder bepaalde voorwaarden; 

Categorie 2: gebieden waar winning is toegestaan zonder beperkende voorwaarden. 

De meeste gebieden in Limburg waar mergel en grind worden gewonnen en de Noordzee 

zijn gebieden uit categorie 1. Voor mergel zijn er maar enkele gebieden die vallen onder 

categorie 2. Voor grind zijn er iets meer gebieden beschikbaar, maar de te winnen 

hoeveelheden zijn beperkt. Voor zand zijn de voorraden een stuk groter, zoals uit tabel 3.1 

blijkt. De voornaamste wingebieden voor zand zijn Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 

Ook zijn er wingebieden in de landputten in Overijssel en Drente en in het IJsselmeer. 



In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de winbare hoeveelheden zand en grind. 

Geschat wordt dat er in de gebieden waar geen winning is toegestaan of waar winning 

alleen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden (categorie l) ,  voor ongeveer 250 jaar 

grind voorradig is. Betonzand is in diezelfde categorie voor ongeveer 4000 jaar voorradig. 

In de gebieden waar winning is toegestaan zonder beperkende voorwaarden (categorie 2) 

is voor ongeveer 100 jaar grind en betonzand voor 3500 jaar voorradig. 

3.2.2 Geschiedenis zand- en grindwinning 

De winbare hoeveelheden aan grind en zand 

Het winnen van zand en grind bestaat al heel lang. De Romeinen zijn al begonnen met 

grindwinning in het vroegere stroombed van de Maas. Het winnen van grind en zand was 

toen nog erg kleinschalig en de gewonnen materialen werden enkel gebruikt voor de 

wegenbouw en voor enkele bouwwerken. Na de Romeinen zijn de Franken doorgegaan op 

dezelfde manier als men van de Romeinen geleerd had. Gedurende de middeleeuwen had 

men in Limburg als gevolg van de aanwezigheid van de materialen uit de Maas dan ook de 

beste wegen van Nederland. 

In de periode 1850- 1900 was de industriële grind- en zandwinning in opkomst. In deze 

periode vond de winning van zand en grind alleen plaats in het zomerbed van de rivieren. 

Op de eerste plaats had dit tot doel om de rivier beter bevaarbaar te maken. Het grind dat 

op deze manier werd gewonnen werd gebruikt voor de aanleg en onderhoud van wegen, 

en voor de versiering van parken en tuinen. 

Na 1 900 bleef de behoefte aan grind lange tijd vrij beperkt, ongeveer 3 50.000-500.000 

ton per jaar. In die periode kon de handel dan ook nog in handen zijn van particuliere 

schippers die meestal kleine schepen bezaten. In 1 9 I 9  hebben deze particuliere schippers 

een samenwerkingsverband opgericht met een verkoopkantoor in Nijmegen. 

Na de tweede wereldoorlog werd de grindwinning pas grootschalig. Als gevolg van de 

wederopbouw na de watersnoodramp in 1953 en de versnelde realisering van de 

Deltawerken ontstond er een explosieve vraag naar grind. Als gevolg van deze grote vraag 

grondstof 

grind 

betonzand 

Tabel 3. I (18/ 

gebied 

Limburg 

Nederland 

voorraad 

[mln ton] 

verbruik 

[mln ton/jr] 

10.0 

10.0 

categorie 1 

2500 

40000 

categorie 2 

1 O00 

35000 

voorraadperiode 

baar] 

categorie l 

250 

4000 

catergorie 2 

1 00 

3500 
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begon men toen ook met grindwinning in het winterbed van de rivieren. In het begin 

werden de gaten die op die manier ontstonden in de bodem van de rivier aangevuld met 

grof grind en zand dat niet werd gebruikt. Aangezien men later dieper ging baggeren en 

men alle soorten grind en zand voor de Deltawerken kon gebruiken konden de gaten niet 

meer zo eenvoudig worden gevuld. 

In deze periode ontstaan ook, als gevolg van een vraag naar gebroken grind, een aantal 

steenbrekerijen. Het hoogtepunt van deze handel bereikte men in 197 I toen men een 

omzet had van 19.5 miljoen ton grind per jaar afkomstig uit de Maas, de Rijn en de 

Bovenrijn. 

In 1955 kwam de Provincie Limburg met een verordening over het aanvullen van de 

terreinen die voor ontgrondingen werden gebruikt. Hierdoor ontstond een conflict tussen 

de Provincie en de grindproducenten. Deze laatsten dreigden helemaal te stoppen met de 

winning van zand en grind. Naar aanleiding van dit conflict heeft het Ministerie van 

Economische Zaken een nieuw vergunningenstelsel opgezet. Vanaf dat moment moest er 

voor elke ton zand en grind een bepaald bedrag aan de provincie worden betaald. Verder 

werd de verplichting tot het afwerken van de terreinen na ontgronding overgenomen door 

de Provincie. 

In 1969 kwam de Provincie Limburg met een nota Structuurvisie, dat inhield dat tot 1989 

niet buiten vastomlijnde (structuurvisiegebieden) mocht worden gebaggerd. In 1989 zou 

men nieuwe grindwinningsgebieden aanwijzen. 

In 1983 kwamen de Provinciale Staten met een inrichtingsnota die in 1984 al werd 

vervangen door een nieuwe herinrichtingsovereenkomst waarin wel het systeem van 

afdracht werd gehandhaafd. Het herinrichten van de gebieden werd weer aan de 

grindproducenten opgedragen met de Provincie als opdrachtgever. Dit was fase 2.  

In 1986 werd gestart met fase 3 waarin een overeenkomst tussen Provincie Limburg en 

Aqua Terra werd gesloten. Aqua Terra kocht 2500 ha ontgrond en nog te ontgronden 

terrein voor 6.5 miljoen gulden. Na volledig ontgronden zou Aqua Terra het terrein gaan 

herinrichten en gaan exploiteren met een minimale investering van 36 miljoen gulden. 

Tegenwoordig moet er om een vergunning om te ontgrinden te krijgen bij de regering eerst 

via een Milieu Effecten Rapportage exact worden aangetoond wat de gevolgen zullen zijn 

voor het milieu. Verder moeten landschapsarchitecten een plan maken van de 

herinrichting van de aangetaste gebieden. In de vergunning die de overheid dan verstrekt 

is ook de gehele herinrichting van het betreffende gebied beschreven. 

Tot 1987 werd in Nederland zand en grind door de Maasproducenten uitsluitend via het 

Grind Verkoopkantoor verkocht. De indelingsposten in Sambeek en Panheel deelden de 

schepen dan naar de verschillende winwerktuigen van de Maasproducenten in. Omdat 

zand in die tijd een "bijprodukt" was en de verkoop hiervan dus niet geregeld was in de 
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contracten van het Grind Verkoopkantoor, verzorgden de Maasproducenten zelf de 

verkoop van zand. 

Beva~baarhe~drklassen volgens iamen laacverrncgen - VuiuigvivmTO ton (hek 01 Spits1 i V w u w v n  1350 ton if~ipasch~al - r. Kml o1 @analsmda 
VanupinvnW im ~ K m y c n u r l  a= ~anwpm van MOO ian (tmoc ñqntchip) -F lm' " JUir 

- Vlatu ien vm lWO ion IOmmicd n Zii,ui 
Eimla~alsc~ip I  

@guur 3. l: Waferwegen in Wesf -Europa ~I:4.000,000) [De grote bosatIas, Wolfers-Noordhoff 

a flasprodukfiesf 



Na het opheffen van het Grind Verkoopkantoor gingen enkele producenten samenwerken. 

De landelijke zandproducenten, met grind als bijprodukt, werden verenigd in Nederzand. 

Zij verkopen hun zand individueel. Het Benedenrijngrind en -zand wordt verkocht door 

respectievelijk Grindhandel Arnhem B.V. en Rijnzand-Zwolle B.V. Op de Bovenrijn kan 

iedereen grind aankopen bij de daar werkzame grindproducenten. 

In tabel 3.2 zijn de organisaties weergegeven die betrekking hebben op de zand- en 

grindwereld. Deze organisaties behartigen de belangen van de deelnemende partijen. 

1 Afkorting 1 Omschrijving 
I 

0.G.Z.V I Stichting Organisatie Grind en Zand Vaart 
I 

N.V.G.Z. 1 Nederlandsche Vereeniging van Grind- en Zand handelaren 

I Stichting Grind I Samenwerkingsverband van Grindproducenten op het gebied 

Stichting Zand 

I I exploitatie van een terrein regelen, vanaf aankoop gronden tot I 

van public relations, research enz. 

Samenwerkingsverband van Zandproducenten op het gebied 

Panheel Groep 

l I aan het herinrichten van het terrein na ontgronding. I 

van public relations, research enz. 

Groep van B.v.'s, waarin Maasgrindproducenten samen de 

I 

Nederzand ( Samenwerkingsverband van zandproducenten 
I 

NEVRIP I Samenwerkingsverband van regionale industriezand- en 

3.2.3 Marktonderzoek 

Grindhandel 

Arnhem B.V. 

Rijnland Zwolle B.V. 

De N.V.G.Z. heeft de afgelopen jaren onder haar leden en leden van andere verenigingen 

een structuuronderzoek [3,4,5,6] uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te 

verkrijgen in de hoeveelheden en wijzen van aan- en afvoer van meerdere primaire 

materialen, alternatieven en recycle materialen die door de handelaren, toeleveranciers van 

bulkmaterialen voor de bouw, aan de bouw zijn geleverd. De volgende figuren volgen uit 

de gegevens van de,structuuronderzoeken uit de periode 1990 tot en met 1996. 

grindproducenten 

Verkoopkantoor voor grind van Benedenrijnproducenten 

Verkoopkantoor voor zand van Benedenrijnproducenten 

Tabel 3.2: Organiisafties in de zmd- en grindwereld N V. G.Z 



+Nedetiandsgnnd 

A Belgisch gnnd 

+Totale handel 
-- - - i 

1989 1990 1991 1992 1 993 1 994 1 995 1 996 

figuur 3.1: Handelin rundgrind en mengsels van rund en gebroken grind (in 1000 ton). 

-.- K:: 
gebroken 

rind 
-+- ielgisch 

gebroken 

++- F Z e  1 hand?!, 

1989 1990 1991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 

figuur 3.2 Handel in gebroken grhd (bv. sfeenslag, muraine sph$ (in l000 ton) 
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l --- 1 
- 1  - -- - - -- - -- - 
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i m-- 

I 
1 

l - 
1 lm- -~ - 

--w - l O L  - 
1990 1991 1% 1993 1 994 1995 1 996 

1 Totale 
handel l l 

.... s 1 

figUur 3.3 Handel u? gebroken toeslagnzaterialen (BK kakteen, zandsteen, basal4 grauacke, gratziet, 

kwarfsiet, prfier) ((in i000 ton). 

Totale handel / 

figuur 3.4: Handel in befonzand ((in l000 ton). 
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+ Rijnzand 
Zwolle B.V. 

+ IZC C.V. 

Dekkers B.V. 

- -n. Gebr Smals 
B.V. 

-+E- Maaszand 
boven Venlo 

+ Overig 
Maaszand 

-t- Zeezand 

- Overige 
producenten 

I I 

Fkuur 3. S: Handel in beîunzand per bedrijf ((in 1000 ton) . 

7 -- 
+Groningen 

+Drenthe 

Overilssel 

* Gelderland 

+K- Utrecht 

N-Brabant 

+ Limburg 

1FI;Suur 3.6: Productie befon- en metxkand (u? 1000 tun). 

3.3 Licht gewicht toeslagmaterialen 

Licht gewicht toeslagmaterialen kunnen in principe in twee groepen verdeeld worden. 

Natuurlijke licht gewicht toeslagmaterialen (puimsteen, lava) en kunstmatig vervaardigde 

toeslagmaterialen zoals bijvoorbeeld geëxpandeerde klei (Leca) en gesinterde vliegas 

(Lflag). 

Voor een overzicht van de licht gewicht toeslagmaterialen wordt verwezen naar het Brite 

EuRam-rapport: "Properties of LWA and LWAC. A state-of-the-art." [7]. 
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In dit afstudeerverslag worden alleen die licht gewicht toeslagmaterialen besproken die 

gebruikt worden in het afstudeeronderzoek. Aan de hand van de geschiedenis, 

produktieproces c.q. winning, toepassing en eigenschappen wordt elk licht gewicht 

toeslagmateriaal kort toegelicht. Deze informatie is afkomstig van de leveranciers van de 

verschillende licht gewicht toeslagmaterialen. 

De documentaties van de licht gewicht toeslagmaterialen zijn te vinden in de bijlagen. 

3.3.1 Lytag 

Het produkt Lytag is in Engeland ontwikkeld, maar wordt vanaf 1985 ook vervaardigd door 

de B.V. Vasim in Nijmegen dat opgericht is door de elektriciteitsmaatschappij N.V. PGEM. 

De basisgrondstof voor Lytag is vliegas dat als reststof vrijkomt bij verbranding van 

poederkool. Het produktieproces is te onderscheiden in vier stappen. Het mengen van de 

grondstof, het pelletiseren, het sinteren en tenslotte het zeven van de korrels. 

Lytag wordt voor vele toepassingen gebruikt. Het wordt gebruikt in de betonindustrie voor 

beton in de sterkteklassen B1 5 tot B60. Een ander toepassingsgebied is de droge 

mortelindustrie en het wordt gebruikt als fijn toeslagmateriaal in schuimbeton en 

werkvloerenspecie. Vanwege haar hoge smelttemperaturen is Lytag geschikt voor het 

gebruik in ijzergieterijen. De Lytag wordt als mantel op het vloeibare metaal gelegd om 

afkoeling en oxydatie met de zuurstof uit de lucht te voorkomen. Hierdoor ontstaat een 

isolerende laag op het vloeibare staal. 

3.3.2 Lia~or  

De grondstof voor Liapor is een zwarte klei afkomstig uit de Jura-zee uit het Lias-tijdperk. 

Liapor is een in een draaioven geëxpandeerde korrel. De klei wordt eerst gepelletiseerd, 

wat van groot belang is voor de homogeniteit van de klei in verband met de gelijkmatig 

verdeelde poriënstructuur en constante kwaliteit van het eindprodukt. Hierna worden de 

kleigranulaten verhit bij een temperatuur van ongeveer 1200°C. De ingesloten organische 

stoffen verbranden, waardoor de korrels worden opgeblazen en er lucht in de korrels 

achterblijft. Gelijktijdig wordt het oppervlak van de korrel iets gesmolten en wordt er een 

gesinterde schil gevormd. 

3.3.3 

Leca is een naam voor kleikorrels die in een draaioven bij een hoge temperatuur 

expanderen. Elk korreltje heeft een harde keramische schil om een poreuze kern. Dit 

verklaart de naam Leca: Light Expanded Clay Aggregate. Het produktieproces is gelijk aan 

dat van Liapor. 
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Leca is beschikbaar in gestandaardiseerde korrelverdelingen tussen O en 32 mm en wordt 

gebruikt als basisprodukt voor metselwerkprodukten en bouwprodukten van Norsk Leca. 

3.3.4 Hekla pumice 

Hekla Pumice is puimsteen afkomstig van de berg Hekla in IJsland. De vorming van het 

puimsteen vond plaats in twee grote uitbarstingen 2800 en 4000 jaar geleden. 

De export gaat hoofdzakelijk naar Engeland, Denemarken, Nederland, Duitsland en 

Zwitserland 

Van pumice wordt voornamelijk licht gewicht, isolerende bouwblokken gemaakt. Het 

wordt ook gebruikt voor pleisters en metselmortels. 

3.3.5 Flugsand 

Flugsand is een natuurlijk, loskorrelig, poreus materiaal van vulkanische oorsprong. Het is 

een nevenprodukt dat in Duitsland vrijkomt bij de winning van bims. Flugsand formaties 

worden gevonden op de noordoostelijke hellingen ter weerszijden'van de Rijn in het Duitse 

Eifelgebergte bij Koblenz. 

De lichtere soorten bevatten veel kwarts. De zwaardere soorten hebben een groter aandeel 

vulkanisch glas. Tijdens een vulkaanuitbarsting worden Flugsand en bims door de grote 

hitte van de vulkaan de lucht in geblazen en door de wind verspreidt. 

Het wordt onder meer toegepast in dijkversterkingen, weglichamen, terreinophogingen en 

in aanvullingen van sleuven of achter damwanden. 

3.5 Materiaaleigenschappen 

De materiaaleigenschappen van toeslagmaterialen moeten bepaald worden volgens 

genormeerde proeven. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de normaal 

gewicht en licht gewicht toeslagmaterialen. Niet alle proeven zijn namelijk voor beide 

toeslagmaterialen geschikt. De materiaaleigenschappen zullen aan de hand van de 

verschillende proeven besproken worden. 

3.5.1 Waterabsorptie en verzadiging 

Het waterabsorberend vermogen is bij licht gewicht toeslagmaterialen over het algemeen 

groot, dit in tegenstelling tot zand en grind. Bij het vervangen van zand en grind door licht 

gewicht toeslagmaterialen moet hier rekening mee gehouden worden. Waterabsorptie is 

afhankelijk van d e  poriën van het toeslagmateriaal. De poriën verschillen onderling in 
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diameter, lengte en vorm. Er kan zich in een korrel op verschillende plaatsen lucht 

bevinden. 

Afgesloten porie 

Circuit 

Verdikking 

Aftakking 

Afhankelijk van de afmetingen van de poriën zal de waterabsorptie sneller of langzamer 

plaatsvinden en zal het materiaal het water sneller of langzamer afgegeven of vasthouden. 

Hoe groter de vrije poriën hoe sneller de waterabsorptie zal plaatsvinden. 

Er zijn vier fasen van verzadiging als gevolg van waterabsorptie te onderscheiden. 

Korrel l is helemaal verzadigd met water en zal geen water meer opnemen. Korrel 2 heeft 

een verzadigde kern en een droge mantel en kan nog makkelijk water absorberen. Het 

water in de kern zal niet snel afgegeven worden. Bij korrel 3 is het tegenovergestelde van 

toepassing: een droge kern met een natte mantel. Als korrel 2 en korrel 3 dezelfde 

hoeveelheid vocht hebben zal er bij korrel 3 niet snel water geabsorbeerd worden. Korrel 4 

is helemaal droog en kan snel water absorberen en afgeven. Er is nog een fase van de korrel 

die van belang is en die een afgeleide is van de fase van korrel I. Deze fase kan het 

absorberen en afgeven van water voorkomen en wordt "surface-dry" genoemd. De korrel is 

volledig verzadigd zoals korrel 1, maar er is geen aanhangend vocht. Dit wordt bereikt 

door de buitenkant van de korrels te drogen totdat de glans is verdwenen. Dit drogen kan 

gebeuren door een warme luchtstroom over de korrels te laten gaan of door de korrels af te 

deppen met een vochtige doek. 

De bepaling van waterabsorptie staat beschreven in prEN- 1097-6: 1996. Het 

toeslagmateriaal wordt gedurende 24 uur f 0,5 uur 50 mm onder water, met een 

temperatuur van 20°C f Z°C gehouden. Na 24 uur worden de korrels nat gewogen en in 

een oven op een temperatuur van l 1 O°C 24 uur gedroogd. Hierna wordt het gewicht van 

de droge korrels bepaald. Het verschil in gewicht tussen de droge en de natte korrel is de 

hoeveelheid water &t geabsorbeerd is. Dit verschil delen door het gewicht aan droog 

materiaal levert de gewenste waterabsorptie. Dit wordt twee keer gedaan en van de twee 



waarden wordt het gemiddelde genomen. Voor de meetwaarden zie tabel 3.3 in dit 

afstudeerverslag. 

3.5.2 Volumieke massa 

Vergeleken met zand en grind is de volumieke massa van het licht gewicht toeslagmateriaal 

door de aanwezige poriën lager. Voor het bepalen van de volumieke massa kan onderscheid 

worden gemaakt tussen: 

e volumieke massa van de korrels p,,; prEN 1097-6: 1996 

e volumieke massa van de losgestorte korrels p,; NEN 5927 

Het verschil tussen en p, ontstaat door de aanwezige holle ruimtes bij het losgestorte 

toeslagmateriaal. In tegenstelling tot zand en grind is het bepalen van de volumieke massa 

van licht gewicht toeslagmateriaal, door waterabsorptie, niet gelijk. Over het algemeen 

wordt de volumieke massa p,, bepaald met behulp van waterverplaatsing. Voor licht 

gewicht materiaal moet rekening worden gehouden met de waterabsorptie om een 

nauwkeurige bepaling van de volumieke massa te kunnen maken. Er kunnen voor de 

volumieke massa van de korrels drie waarden worden onderscheiden: 

l .  volumieke massa korrel; 

2. volumieke massa gedroogde korrel; 

3. volumieke massa verzadigde korrel. 

Het meten van de volumieke massa van korrels met een soortelijk gewicht kleiner dan 

1000 kg/m3 in water geeft problemen in verband met het opdrijven van het materiaal. Dit 

opdrijven kan tegengegaan worden door de korrels te verzadigen en een netje in de 

pyknometer te plaatsen conform prEN 1097-6; 1996. Voor de meetwaarden zie tabel 3.3 

3.5.3 Korrelvorm 

De korrelvorm kan grofweg verdeeld worden in: hoekig/gebroken, hoekig tot rond, en 

rond toeslagmateriaal. Er bestaat geen voorgeschreven proef die een goede getalwaarde kan 

geven aan korrelvorm. Een waarde die bepaald kan worden is het hoekigheidsgetal. 

De "hoekigheid" van het materiaal zal meespelen bij de haakweerstand van de korrels 

onderling. Hoe hoekiger de korrels, hoe compacter de korrels in elkaar kunnen vallen en 

dus hoe lager het holle-ruimte-percentage. 

In vergelijking met zand en grind kan licht gewicht toeslagmateriaal hoekiger of ronder 

zijn, afhankelijk van het produktieproces en het soort grondstof. 
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3.5.4 Korrelsterkte 

Bij de meeste kunstmatig vervaardigde licht gewicht toeslagmaterialen is de grootste 

korrelafmeting 12 mm. De oorzaak hiervan ligt bij het produktieproces. 

Een uitzondering op deze korrelafmeting is Liapor. Liapor heeft in zijn assortiment een 

maximale korrelafmeting van 1 6 mm. 

Hoe groter de korrel, hoe meer lucht, hoe zwakker de korrel. Hier tegenover staat dat hoe 

kleiner de korrel, hoe minder lucht, hoe zwaarder. 

De korrelsterkte wordt bepaald (prEN- 13055- l :  1997) door de kracht te bepalen die nodig 

is om het toeslagmateriaal in een l -liter-vat met een diameter van 130 mm twee 

centimeter in te drukken. De kracht per eenheid van drukoppervlakte is een maat voor de 

korrelsterkte. Vergeleken met zand en grind is de korrelsterkte van licht gewicht 

toeslagmateriaal erg laag. 

3.5.5 Verzelilkinz toeslagmaterialen 

In het Brite Euram-rapport: "Light Weight Aggregates Datasheets" [g] zijn de gegevens van 

licht gewicht toeslagmaterialen weergegeven. 

Bij de meeste eigenschappen wordt een marge gegeven waarbinnen de waarde valt. Het is 

uit het afstudeeronderzoek gebleken dat de werkelijke waarden nogal kunnen verschillen. 

Het is dan ook noodzakelijk om iedere keer bij het toepassen van een toeslagmateriaal de 

eigenschappen zelf te bepalen voordat het toegepast wordt in beton. 

In tabel 3.2 zijn de gegevens weergegeven volgens de opgave van de leverancier en de 

waarden in tabel 3.3 zijn in het betonlaboratorium van Smals R&D bepaald. 

Aan de hand van de gegevens uit onderstaande tabellen is er een onderscheid te maken bij 

de licht gewicht toeslagmaterialen tussen toeslagmaterialen met een soortelijk gewicht rond 

de 600 kg/m3 ( Liapor 3 en Pumice) en toeslagmaterialen met een soortelijk gewicht rond 

de 1400 kg/m3. 

Voor de andere eigenschappen zijn er steeds twee materialen min of meer vergelijkbaar. 

Pumice is vergelijkbaar met Liapor 3, Leca 670 is vergelijkbaar met Lytag en Liapor 8 is 

vergelijkbaar met Leca 800. 
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In tabel 3.4 wordt eeii overzicht gegeveii vaii de productiegegevens van de, in het 

afstudeeronderzoek, gebruikte licht gewicht toeslagmaterialen. Bij de leveranciers van de 

betreffende materialen zijn de gegevens opgevraagd van de totale produktie van de licht 

gewicht toeslagmaterialen, het perceiitage licht gewicht toeslagmateriaal dat geëxporteerd 

wordt en naar welke landen de licht gewicht toeslagmaterialen geëxporteerd worden. 

Materiaal 

Grint 

Liapor 

Leca 

L Y ~ ~ x  

Hekla 

Pumice 

Tahf  3.4: p m d u k t i e g e ~ s  

Leverancier 

Smals B.V. 

(NL) 

Pautzfeld (D) 

Tunningen (D) 

Vintrov VS) 

Norsk- Leca (N) 

B.V. Vasim 

(NL) 

Steypustodin 

(IJ) 

Totale produktie 

1 .OOO.OOO 

ton/jaar 

1 5 0 0  m3/jaar 

700 ni3/jaar 

1 8 5 . 0 0 0  

todjaar  

Export 

[%l 

O 

20 

klein 

62 

Exportlanden 

[n.v.t] 

Scandinavië, Benelux, 

Oostenrijk, Zwitserland, 

Polen, Hongarije, Duitsland 

voornamelijk Groot- 

Brittannië 

Engeland, België, Duitsland, 

Zwitserland 
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4.1 Inleiding 

Met de randvoorwaarden, bepaald in hoofdstuk 1, kunnen referentiemengsels worden 

vastgesteld. 

Bij het mengselontwerp moet worden uitgegaan van het "mix-design-model" van Ernst 

Martsell. Binnen dit model, dat in hoofdstuk 5 nader wordt toegelicht, wordt onderscheid 

gemaakt tussen cementmatrix en toeslagmateriaal, waarbij de cementmatrix de holle 

ruimtes tussen het toeslagmateriaal vult. Het samenstellen van de cementmatrix wordt 

gedaan met behulp van de h-waarde, een maat voor de vloeibaarheid. Het ontwikkelen van 

een optimale cementmatrix valt niet onder de deeltaken van Smals Bouwgrondstoffen, maar 

onder de deeltaken van BetonSon. 

Het bepalen van een korrelverdeling van het toeslagmateriaal met een optimale pakking 

gebeurt met het computerprogramma EuroPack dat ontwikkeld is in Denemarken door 

G.M. Idorn Consult A/S [g]. 

Als de verhouding en samenstelling tussen cementmatrix en toeslagmateriaal bekend is, 

kan een onderzoeksopzet gemaakt worden voor het praktische onderzoek inclusief de keuze 

voor de uit te voeren proeven. 

4.2 Korrelverdeling voor het referentiemengsel 

4.2.1 Theorie "EuroPack" 

Het doel van het programma "Europack" is om door simulatie de pakkingsgraad van alle 

mogelijke combinaties van twee of drie verschillende korrelsamenstellingen te bepalen 

[l O]. Het programma maakt gebruik van het Toufar-model voor exact rond materiaal [ l  l], 

waar ervan wordt uitgegaan dat niet alle fijne delen tussen de grove delen zullen passen. Er 

zal een matrix ontstaan bestaande uit gebieden met grove delen en gebieden met fijne 

delen met daartussen holle ruimtes. Tussen de fijne delen zullen zich hier en daar grove 

delen bevinden. Tussen de grove delen zullen zich hier en daar fijne delen bevinden. De 

pakkingsgraad is de verhouding tussen de volumieke massa van het droge losgestorte 

materiaal en de volumieke massa van de droge korrels. 

Pakkingsgraad = 1 - het holle ruimte percentage. 
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Ieder toeslagmateriaal wordt beschreven door middel van vier parameters [ 1 O]: 

I )  soortelijk gewicht; 

2) eigenpakking (1 - het holle ruimte percentage van een fractie); 

3) karakteristieke diameter; 

4) korrelverdeling. 

De eigenpakking is een factor die is ingevoerd om de beperking die ontstaat door het 

rekenen met exact ronde materialen op te heffen. Afhankelijk van de korrelvorm van een 

materiaal zal de eigenpakking bij gelijke korrelverdeling variëren. Uit onderzoek in 

Denemarken [g] is gebleken dat het model goed overeen komt met de werkelijkheid. 

4.2.2 Gebruik "EuroPack" 

Doordat in EuroPack niet meer dan drie verschillende fracties kunnen worden ingevoerd is 

de toepassing bij het gebruik van meer fracties beperkt. Hiervoor moet een methode van in 

voeren van de data worden gebruikt, zodanig dat er weinig invloed van het aantal fracties 

te verwachten is. Uit onderzoek is gebleken dat de volgorde van invoeren een grote rol 

speelt bij de nauwkeurigheid van de computerberekening. Hoe meer fracties er worden 

ingevoerd hoe onnauwkeuriger de resultaten worden. Worden bijvoorbeeld acht 

verschillende fracties in willekeurige volgorde ingevoerd dan blijkt de afwijking na 

praktische controle (in het laboratorium van Smals R&D) van de pakking bij de gevonden 

korrelverdeling groot. Het eerst scheiden van grof en fijn materiaal en het later 

samenvoegen van de fracties blijkt de beste resultaten op te leveren. 

4.2.3 Keuze korrelverdeling 

Voor het samenstellen van een mengsel wordt binnen het model Martsell uitgegaan van 

een korrelverdeling met een zo klein mogelijk holle ruimte percentage. Bij het samenstellen 

van een optimale korrelverdeling (met een zo klein mogelijk holle, ruimte percentage) van 

het toeslagmateriaal is uitgegaan van door Smals Bouwgrondstoffen geleverde fracties zand 

en grint. Gekozen is voor de volgende fracties: 

o fijn 

e midfijn 

e SR 0205 



e SZ 1794 

SR0204 

SR0408 

SR0812 

SR 1216 

Het zand SZ 1794 is toegevoegd omdat hierdoor een gunstige bijdrage wordt geleverd bij 

het bepalen van het optimale holle ruimte percentage. De optimale pakking volgens het 

programma "Europack" is 0.768. Een holle ruimte percentage van 23.2% bij: 

Percentages deelfracties 

zeefopening [mm] 

- 

- " - a  Kromme 7 

Kromme A 

0207 
bulk 
midfijn 
fijn 

-O- Kromme B 

Kromme C 

15,8% 
25,0% 
5,3% 
5,2% 

Deze korrellijn is samengesteld door eerst de fracties bulk, midfijn en fijn samen te voegen 

en daarvan het minimale holle ruimte percentage te bepalen. Hieraan is de fractie 0207 



toegevoegd. Op gelijke wijze is de fractie 0204 toegevoegd aan de fracties 0408,0812 en 

12 16. De twee op deze manier verkregen "mengsels" zijn opnieuw in het programma 

ingevoerd en leverde het holle ruimte percentage van 23.2% op. 

Na samenstellen van deze korrellijn in het laboratorium van Smals R&D bleek het holle 

ruimte percentage gemiddeld 24% te zijn. Aangezien het programma het holle ruimte 

percentage enigszins overschat [ I  l ]  wordt voor deze korrelverdeling uitgegaan van een 

onverdicht holle ruimte percentage van 24%. Na vergelijking van de korrellijn met de in de 

norm beschreven lijnen A, B en C blijkt de korrellijn in het AB gebied te liggen, waarmee 

de korrellijn volgens de norm is toegestaan. 

4.3 Cementmatrix van het referentiemengsel 

Aangezien het samenstellen van een optimale cementmatrix een deeltaak is voor Betonson 

is er  hier voor gekozen om gebruik te maken van een praktijkmengsel waarvan veel 

resultaten bekend zijn. De eisen die aan het mengsel zijn gesteld: 

0 befonmortel 

0 B35 

0 consistentiegebied 3 

* milieuklasse 5d 

Met deze gegevens is de cementmatrix als volgt samengesteld: 

276kg CEM I 42,5 

69kg vliegas 

0.9% Betomix 240 

165 liter totaal water 

1 % lucht 

w.c.f. = 0.60 

w.b.f. = 0.55 (k-waarde = 0.4) 

4.4 Referentiemengsel 

Uitgaande van de randvoorwaarden moet bij het samenstellen van mengsels worden 

uitgegaan van het mengselontwerpmodel ontwikkeld door Ernst Martsell. Bij het toepassen 

van het model moeten een aantal gegevens van het toeslagmateriaal en van de 

cementmatrix bekend zijn. Voor het gekozen toeslagmateriaal geldt: 

fijnheidsmodulus 0.125pm-4mm = 3.1 (uitgegaan van de zeven volgens NEN 3543) 

fijnheidsmodulus 4mm- 16mm = I .62 (uitgegaan van de zeven volgens NEN 3543) 



holle ruimte percentage 0.125pm-4mm = 9% (laboratorium) 

holle ruimte percentage 4mm- 16mm = l 5% (laboratorium) 

verhouding fijn (materiaal kleiner 4mm) = 48.9% 

verhouding grof (materiaal groter 4mm) = 5 1.1 % 

De cementmatrix moet worden gekarakteriseerd door de h-waarde (zie hoofdstuk 5) 

bepaald met de flow cyl test. De in het laboratorium gemeten h-waarde is 0.5 1 voor de 

gekozen cementmatrix. 

volume percentage cementmatrix 

Referentie AB met theoretische lijnen 

Voor het gekozen consistentiegebied blijkt 28% cementmatrix ten opzichte van 72% 

toeslagmateriaal de optimale verhouding bij deze h-waarde en deze korrelverdeling. 

w 70 
3 60 
6 50 s - 40 g 

n - 30 
CI 

3 20 - 
I 0  Q) 

N O 

Controle aan de Europese norm prEN 206: 1997 

w.b.f. = 0.55 gerekend met een k-waarde van 0.4 

totale hoeveelheid bindmiddel = 276 + 0.4*69 = 303.6kg > 300kg 

hoeveelheid fijn materiaal > 125 liter 

Ijrínbda = 0,51 Schudmaat 

, pfnbda = 0.51 Zetmaat 

l l l & ' " l l l i " l l l l l  

4.5 Onderzoeksopzet en uit te voeren proeven 

Met dit referentiemengsel als uitgangspunt kan een indicatie worden verkregen wat de 

invloed is van het vervangen van grint door licht gewicht toeslagmaterialen. Aangezien de 

meeste onderzoeken naar licht gewicht beton zicht voornamelijk hebben bezig gehouden 

met 20% en 100% vervangen van grind, is het interessant om na te gaan wat er in de 

tussenliggende stappen optreedt. Iii dit onderzoek zal in stappen van 20% het grint naar 

volume worden vervangen door verschillende soorten licht gewicht toeslagmateriaal in 

volledig droge en volledig verzadigde toestand. Of bepaalde fracties een grotere invloed 
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hebben in een mengsel wordt bepaald door de fracties afzonderlijk te vervangen door licht 

gewicht toeslagmateriaal. Bij het vervangen wordt de met Europack bepaalde 

korrelverdeling gehandhaafd door de fracties grint te vervangen door gelijke fracties licht 

gewicht toeslagmateriaal. Hierdoor moeten van bepaalde licht gewicht toeslagmaterialen de 

fracties worden gezeefd om gelijke korrelverdeling te krijgen als de grintfracties die Smals 

Bouwgrondstoffen levert. De afwijking in eigenpakking die ontstaat door verschil in 

korrelvorm tussen de verschillende materialen wordt verwaarloosd. 

De mengsels bevatten in eerste instantie gelijke cementmatrix als het referentiemengsel. De 

totale hoeveelheid water in het mengsel wordt constant gehouden omdat de waterabsorptie 

tussen de materialen varieert en in het mengsel daar van kan afwijken. 

Afhankelijk van de resultaten wordt een nieuw referentiemengsel bepaald dat gebaseerd is 

op het eerste referentiemengsel. Hierin wordt de water-cement-factor naar 0.36 gebracht 

en wordt het zand vervangen door puimsteenzand. 

Op al deze mengsels wordt de invloed bepaald die het vervangen heeft op verwerkbaarheid 

en mechanische eigenschappen. Voor verwerkbaarheid worden zetmaat en schudmaat 

bepaald op alle mengsels en op de droge mengsels wordt de compacting factor en de VeBe- 

tijd bepaald. Mechanische eigenschappen die worden gemeten zijn druksterkte op 

kubussen, splijtsterkte op kubussen, buigsterkte op balken en E-modulus op cylinders. Alle 

proeven worden uitgevoerd volgens de Europese normen. Voor de proefomschrijvingen 

wordt verwezen naar de betreffende normen. 

4.6 Standaardprocedure 

Voor het aanmaken van de mengsels is een standaard mengprocedure opgesteld gebaseerd 

op eerder onderzoek bij Smals om verschillen bij het aanmaken van mengsels te 

voorkomen. 

grof toeslagmateriaal in de menger; 

fijn toeslagmateriaal in de menger; 

e l minuut mengen; 

cement en vliegas toevoegen; 

1 minuut mengen; 

water en plastificeerder toevoegen ; 

e 5 minuten mengen. 

Het vullen van de mallen gebeurt in lagen op de triltafel. Voor het trillen wordt gebruik 

gemaakt van een triltafel met frequentieregelaar. Naar aanleiding van een eigen onderzoek, 



naar de invloed van trilenergie en triltijd om te komen tot een optimale verdichting, is de 

triltijd voor de stalen mallen vastgesteld op drie minuten en de trilfrequentie op 65 Hz. De 

kunststof mallen worden twee minuten op 50Hz getrild. Bij het optreden van ontmenging 

wordt de triltijd en trilfrequentie aangepast. 
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5 VERWERKBAARHEID 

5.1 Inleiding 

Verwerkbaarheid kan via metingen achteraf worden gekwantificeerd, maar is geen 

eenduidig begrip. Het zegt iets over de mate waarin een mengsel gemengd, getransporteerd 

en verdicht kan worden (paragraaf 5.2). De volgende factoren hebben invloed op de 

verwerkbaarheid: 

e hoeveelheid en soort water; 

e hoeveelheid en soort toeslagmateriaal; 

o hoeveelheid en soort hulpstoffen; 

hoeveelheid en soort vulstoffen; 

e korrelverdeling toeslagmateriaal; 

e mengprocedure; 

e temperatuur van de bestanddelen. 

In de mengselberekeningsmethode (paragraaf 5.3) die in Nederland over het algemeen 

gebruikt wordt is verwerkbaarheid geen ontwerpparameter. Aan de hand van een gekozen 

consistentiegebied kan een minimale hoeveelheid water worden bepaald, zonder rekening 

te houden met de overige factoren. Om een vergelijk tussen verschillende mengsels 

mogelijk te maken zijn er proefmethoden zoals zetmaat, schudmaat, verdichtingsmaat en 

vebe-tijd, waarmee achteraf een maat kan worden gegeven aan verwerkbaarheid. Nadeel 

hiervan is dat het niet mogelijk is vooraf aan het aanmaken van het mengsel de 

verwerkbaarheid te voorspellen. In het mengselontwerpmodel van Mortsell is dat wel 

mogelijk en tevens wordt rekening gehouden met meerdere van de andere factoren die van 

invloed zijn op de verwerkbaarheid. 

Beide methoden zijn geschikt voor het samenstellen van een mengsel, alleen is het model 

van Mortsell beter geschikt voor onderzoek (paragraaf 5.3). De eigenschappen van licht 

gewicht toeslagmateriaal voegen extra factoren, bijvoorbeeld waterabsorptie, toe. Om de 

invloed van deze factoren op de verwerkbaarheid te bepalen zijn een aantal proeven 

uitgevoerd. 

5.2 Wat is verwerkbaarheid en hoe meet ik het? 

Verwerkbaarheid is één van de belangrijkste eigenschappen van betonspecie. Het is een 

verzamelbegrip voor de mate waarin een mengsel gemengd, getransporteerd, verpornpt en 
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verdicht kan worden. Afhankelijk van de toepassing worden aan verwerkbaarheid andere 

eisen gesteld. Bijvoorbeeld een makkelijk te verdichten mengsel kan slecht te mengen en te 

verpompen zijn. Het is niet mogelijk om alle verschillende factoren in een enkele waarde 

uit te drukken. De verschillende aspecten moeten apart worden bekeken. 

Voor dit onderzoek zijn de factoren verpompbaarheid en transporteerbaarheid niet 

meegenomen, aangezien dat niet tot de deeltaken van Smals behoort. Er is alleen rekening 

gehouden met mengbaarheid en verdichtbaarheid. 

Het onderling vergelijken van mengsels met verschillende verwerkbaarheid is mogelijk 

door middel van vier veel gebruikte proefmethoden. Met deze methoden kunnen mengsels 

in consistentiegebieden worden ingedeeld. Bij het toepassen van normaal gewicht 

betonmengsels zonder hulpstoffen en vulstoffen geven deze methoden een betrouwbare 

indicatie. De gebruikte methoden voor het indelen in consistentiegebieden zijn het bepalen 

van zetmaat, schudmaat, verdichtingsmaat en VeBe-tijd. 

Zetmaat volgens NEN 5956 - NEN-EN 12382: 

De zetmaat is een maat voor de inzakking van een met een stalen kegel gemaakte 

afgeknotte kegel van geporde betonspecie. De spreiding van deze meting is aan de grote 

kant, maar de meting kan een goede indicatie geven. De zetmaat zegt niets over de mate 

waarin een mengsel verdicht kan worden. 

Schudmaat volgens NEN 5957 - NEN-EN 12358: 

Schudmaat wordt gemeten door een zetmaat uit te voeren op een schudtafel en de 

betonspeciekegel in het horizontale vlak te meten na schudden van de tafel. Bij deze proef 

kan de invloed van hulpstoffen gemeten worden. 

Verdichtingsmaat volgens NEN 5958 - NEN-EN 1235 7: 

De gemiddelde inzakking van een met specie gevuld vat na trillen is een maat voor de 

verdichting. Deze maat is vooral van belang voor droge mengsels kaar  de zetmaat niet kan 

worden bepaald. De invloed van plastificeerders kan hiermee wel worden gemeten. 

Vebe-tijd volgens NEN 305 1 - NEN-EN 12350: 

Bij deze proef wordt de zetproef uitgevoerd in een vat geplaatst op een triltafel. De tijd die 

nodig is voor volledige verdichting van het mengsel is de VeBe-tijd. Deze proef geeft 

voornamelijk een goede indicatie voor droge mengsels en vezelbetonmengsels. 

De mengsels in het kader van dit oiiderzoek zullen, gezien het beoogde consistentiegebied, 

voornamelijk worden gemeten met de zetmaat en de schudmaat. 



5.3 Samenstellen betonmengsels 

5.3.1 Traditioneel model 

In Nederland wordt voor het oritwerpeii van een betonmengsel de methode gebruikt die 

beschreven staat in het boek "Betontechnologie" uitgegeven door de Verenigde 

Nederlandse Cementindustrie [ 1 21. Deze methode gaat ervan uit dat de sterkte van het 

uitgeharde beton bij een gekozen cement afhankelijk is van de water-cement-factor 

volgens de volgende formule: 

f,,, = aN + b/wcf - c 

waarin: 

f7cn = kubusdruksterkte na n dagen verharden; 

a = 0.80 - 0.85, afhankelijk van de cementsoort; 

N = normsterkte van het cement na n dagen; 

b = 20  - 25, afhankelijk van de cementsoort; 

c = 40 - 50, afhankelijk van het karakter van het cement, de invloed van de 

specietemperatuur op de eindsterkte en het soort toeslagmateriaal. 

De formule geldt alleen voor normaal gewicht beton en zwaar gewicht beton en voor rond 

toeslagmateriaal 0-3 1.5 

Over het algemeen wordt gerekend met: 

f7, = 0.8N + 25/wcf - 45 

Met de water-cement-factor en de minimale waterbehoefte voor een bepaalde 

korrelverdeling van het toeslagmateriaal kan de hoeveelheid cement worden bepaald. De 

rest van het mengsel is de hoeveelheid toeslagmateriaal. 

Beperkingen van de berekeningsmethode zijn dat er geen rekening wordt gehouden met 

hulpstoffen, vulstoffen, andere soorten toeslagmateriaal en de verhouding tussen 

toeslagmateriaal en cementmatrix. 

Bijvoorbeeld 0- 16 mengsels: 

mengsel 1 - 360 kg cement 

198 liter water 

678 liter cementmatrix 

korrelverdeling kromme A 

gemeten waarde: 

.) zetmaat 160 
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mengsel 2 - 360 kg cement 

198 liter water 

678 liter cemeiitmatrix 

korrelverdeling kromme C 

mengsel 3 - 305 kg cement 

167.8 liter water 

725 liter cementmatrix 

korrelverdeling kromme A 

mengsel 4 - 305 kg cement 

167.8 liter water 

725 liter cementmatrix 

korrelverdeling kromme C 

.) zetmaat O 

.) zetmaat 120 

a zetmaat O 

Volgens de berekeningsmethode zou mengsel 1, evenals mengsel 2 moeten vallen in 

consistentiegebied 1. Een zetmaat van 160 valt in consistentiegebied 4. Bij het verlagen van 

de hoeveelheid cementmatrix zou mengsel 3 moeten vallen in consistentiegebied 1. Een 

zetmaat van 120 valt in consistentiegebied 3. Alleen mengsel 4 voldoet aan de 

mengselberekeningsmethode. Voor dit voorbeeld op de grenzen van de korrellijnen en 

variabele hoeveelheid cementmatrix blijkt het model niet te voldoen voor verwerkbaarheid. 

Sterktegegevens van deze mengsels op 28 dagen zijn nog niet bekend, maar aan de hand 

van de sterkte na 7 dagen mag verwacht worden dat mengsel 3 en 4 de beste sterkte 

resultaten op zullen leveren. 

5.3.2 Model ''MOrtsellV 

Het door Ernst Mortsel1 in Noorwegen ontwikkelde mengselontwerpmodel houdt wel 

vooraf rekening met hulpstoffen, vulstoffen, andere soorten toeslagmateriaal en de 

verhouding tussen toeslagmateriaal en cementmatrix. 

Binnen het model wordt, door beton te beschouwen als een twee-fasen materiaal, 

bestaande uit cementmatrix en toeslagmateriaal op een andere manier naar beton gekeken 

dan dat we normaal gewend zijn. De cementmatrix bestaat uit water, cement, hulpstoffen, 

vulstoffen en alle materiaal kleiner dan 125pm uit het toeslagmateriaal. Onder het 

toeslagmateriaal valt alleen het materiaal groter dan 125pm. Op deze manier zijn er drie 

variabelen gecreëerd. De cementmatrix met zijn eigenschappen, het toeslagmateriaal met 

zijn eigenschappen en de verhouding waarin beiden worden gemengd. Deze drie 

variabelen beïnvloeden de verwerkbaarheid van een betonmengsel. 



hoeveelheid cementmatrix 

eigenschappen toeslagmateriaal eigenschappen cementpasta 

Deze drie variabelen dienen in een model verwerkt te worden zodanig dat daarmee de 

verwerkbaarheid voorspeld kan worden en eventueel een koppeling gemaakt kan worden 

naar sterkte. Hiervoor moet elk van de variabelen worden gekarakteriseerd. 

Het toeslagmateriaal heeft de in hoofdstuk 3 besproken eigenschappen. De korrelverdeling, 

korreltextuur, en korrelvorm van het toeslagmateriaal bepalen het holle ruimte percentage 

van het toeslagmateriaal. Het onverdichte holle ruimte percentage is het percentage niet 

vaste stof in het onverdichte toeslagmateriaal en bepaalt de minimale hoeveelheid 

cementmatrix die in het mengsel aanwezig moet zijn om een mengsel verwerkbaar te 

maken. Het minimale percentage cementmatrix moet iets meer bedragen dan het 

onverdichte holle ruimte percentage. Een andere karakterisering die volgt uit de 

korrelverdeling is de fijnheidsmodulus van het toeslagmateriaal. De fijnheidsmodulus kan 

worden bepaald van de korrelverdeling van het totale toeslagmateriaal, maar er kan ook 

een opsplitsing worden gemaakt tussen grof en fijn toeslagmateriaal. 

Met het onverdicht holle ruimte percentage, de fijnheidsmoduli en de verhouding tussen 

grof (materiaal groter dan 4mm) en fijn (materiaal kleiner dan 4mm) kan het 

toeslagmateriaal worden gekarakteriseerd. 

Voor het karakteriseren van de cementmatrix is door Mortsel1 onderzoek gedaan naar het 

meten van de vloeibaarheid van de cementmatrix. Hiervoor is de flow cyl test ontwikkeld. 

De test wordt uitgevoerd in een cylinder met een taps toelopend uiteinde. De 

binnendiameter van de cylinder is 80mm en de totale lengte van de cylinder is 400mm. 



f iuur  5. l: f70 w cyl 

De vloeibare cementmatrix wordt in de cylinder gegoten waarna de uitstroom op een 

weegschaal wordt gemeten in de tijd. De uitstroom wordt elke seconde geregistreerd totdat 

de cylinder leeg is. De metingen van de uitstroom uit het begin en het eind van de cylinder 

worden niet meegenomen om alleen zuivere meetwaarden te verkrijgen. 

Een ideale vloeistof heeft geen interne weerstand en geen wrijving en stroomt het snelst uit. 

Elke andere vloeistof kan worden gekarakteriseerd naar een verschil met een ideale 

vloeistof. 

De waarde h is een getal dat het verschil aangeeft tussen de vloeibaarheid van een 

cementmatrix ten opzichte van een ideale vloeistof en kan worden berekend met formules 

waarin geometrie van de cylinder en zwaartekrachtsversnelling zijn verwerkt [ 131. De h- 

waarde kan worden gedefinieerd als de verhouding tussen het oppervlak onder de grafiek 

van de geteste vloeistof en het oppervlak onder de grafiek van een ideale vloeistof en ligt 

tussen nul en één. Een ideale vloeistof heeft in een tijd nul een oneindige uitstroom 

waardoor het oppervlak onder de grafiek oneindig is. Voor een ideale vloeistof geldt dus 

een h-waarde van 0. (nul delen door oneindig is nul). Een niet-vloeibaar mengsel heeft in 

een oneindige tijd een uitstroom nul. Dit levert een oneindig oppervlak onder de grafiek 

op. De h-waarde voor een tiiet-vloeibare vloeistof is dan oneindig delen door oneindig is l. 

Testen met water van 20°C hebben uitgewezen dat de h-waarde voor water 0.1 is 

afhankelijk van het soort water dat wordt gebruikt. 

Elke wijziging in de cementmatrix kan worden uitgedrukt in een andere h- waarde. Een 

lagere water-cement-factor zal een droger mengsel opleveren en dus een hogere h-waarde 
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betekenen. Toevoegen van plastificeerders of andere hulpstoffen levert andere h-waarden 

op. Ook vulstoffen en fijne delen uit het toeslagmateriaal hebben invloed op de 

vloeibaarheid van de cementmatrix en de h-waarde. 

Met de eigenschappen van de cementmatrix en toeslagmateriaal kan een model worden 

opgesteld waarin de relatie tussen de hoeveelheid cementmatrix en de zetmaat en 

schudmaat wordt weergegeven 

Door Ernst Mortsel1 zijn met deze gegevens formules voor betonmortel en gebruik van 

graniet als tocslagmateriaal opgesteld die de werkelijkheid redelijk zouden volgen waarin 

al deze variabelen zijn verwerkt [ l  71. 

Zetmaat: 

KP (% * nsl-msl) * [tanh(as1(2Fp - 1 - psl)) + l ]  + m51 

KP zetmaat 

nd = 30 (bovengrens zetmaat) [cm] 

rn~' = O (ondergrens zetmaat) [cm] 

a~~ = 1 15 * e-4.45' [O 2 1 1  

psl = 2Fp," - l + 1 /as1 

FpnId = 0.91 *H,,, + 18.9 

Schudmaat: 

KP SP= (?h * nsp-msp) * [tanh (asp(2Fp - 1 - PSP)) + 1 j + msp 

KP "P= schudmaat 

nSp = 30 (ondergrens schudmaat) 

m" = 70 (bovengrens schudmaat) 

~ S P  = 1 15  * e-4.45' 

p s p  = 2Fp,sp - 1 + 1/asp 

Fpnlsp = 0.91 * Hnl + 19.5 

H m  = vsa/dFA&a * Hsa + vst/dF~sf * Hst 

H, = holle ruimte modulus 

H,, = onverdicht holle ruimte percentage; 0.125 - 4 mm [%l 

Hst = onverdicht holle ruimte percentage; > 4 mm [%] 

FA&a = fijnheidsmodulus; 0.125pm - 4 mm [-] 

FA&t = fijnheidsmodulus; > 4 mm [-l 
V,, = volume percentage deeltjes 0.125 - 4 mm t.o.v. de totale deeltjes hoeveelheid 

Vst = volume percentage deeltjes > 4 mm t.o.v. de totale deeltjes hoeveelheid 
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Met deze formule kunnen S-krommen worden getekend met op de y-as de zetmaat en de 

schudmaat en op de x-as het percentage cementmatrix. Afhankelijk van de h-waarde kan 

een bepaalde zetmaat worden voorspeld bij een bepaalde hoeveelheid cementmatrix. 

Zie figuur 5.3 

Varieren lam bda-waarde 

m m m m m in m m m m 
O r N m w m CO b CO a 
o- o- O o- o- o- o- o- o- 0- 

volurneverhouding cernentrnatrix 

fi&ur 5.2: variatie in A- waarde bijgehjk toeslagmateriàal vo&ens model "M0rfse1l7' 

Bij een hoger wordende h-waarde neemt de vloeibaarheid van de cementmatrix af en 

wordt de verwerkbaarheid, uitgedrukt in zetmaat en schudmaat, minder. 

Bijvoorbeeld: een mengel volgens deze grafiek heeft bij een h-waarde van 0.6 en 35% 

cementmatrix een zetmaat van ongeveer 170mm. 

5.3.3 Conclusie 

Het model Mortsel1 biedt meer mogelijkheden dan het traditionele model voor een 

mengselsamenstelling aangezien er met meer factoren die invloed hebben op de 

verwerkbaarheid rekening wordt gehouden. Maar is nog niet helemaal toereikend. Het is 

onder andere mogelijk om verschillende cementmatrices te maken met dezelfde h-waarde 

en verschillende korrelverdelingen met hetzelfde holle ruimte percentage. Hierdoor 

kunnen mengsels met gelijke h-waarden toch verschillende zetmaten opleveren. 

Verder is niet de zetmaat een voorwaarde voor goede beton, maar is onder andere goede 

verwerkbaarheid een voorwaarde voor goede beton. Er is nog een factor nodig om het 
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model compleet te maken. De cementmatrix zou gekarakteriseerd kunnen worden in 

minimaal twee maten in plaats van alleen in vloeibaarheid. 

Het uitdrukken van verwerkbaarheid in niet alleen vloeibaarheid kan worden gedaan, door 

betonspecie te beschouwen als een Bingham-vloeistof [l41 en te meten met een 

tweepuntsmeting. Een tweepuntsmeting meet niet alleen vloeibaarheid maar ook viscositeit 

en kan worden gedaan in een viscometer. 

Een viscometer bestaat uit twee cylinders van verschillende diameter. De binnenste 

cylinder is voorzien van schotten loodrecht op de cylinderwand. De ruimte tussen de twee 

cylinders wordt opgevuld met natte betonspecie, waarna de buitenste cylinder met een 

bepaalde snelheid wordt gedraaid. Doordat het materiaal gaat draaien zal de binnenste 

cylinder mee gaan draaien. De weerstand die de binnenste cylinder ondervindt kan worden 

uitgedrukt als wringend moment. Tussen draaisnelheid N en wringend moment T kan een 

relatie worden opgesteld: 

I g = vloeiweerstand 

Het gedrag van de betonspecie volgt de Bingham-relatie [l 51, waarin de schuifspanning (z) 

in een vloeistof kan worden beschreven als de som van een vloeiwaarde ('CO) en een term 

evenredig met de schuifsnelheid (y). De plastische viscositeit (p) is de constante die een 

verbinding legt tussen beiden waarden. 

De vloeiweerstand g is evenredig met de vloeiwaarde 'CO en de plastische viscositeit is 

evenredig met p. Een goede relatie tussen beide formules bestaat nog niet, omdat g en h 

afhankelijk zijn van de steeds variërende materiaaleigenschappen van cementmatrix en 

toeslagmateriaal. Bij deze meting wordt nog uitgegaan van de gemeten waarden g en h. 
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Voorwaarde voor het goed kunnen meten van deze weerstand is dat de hele massa 

betonspecie in beweging wordt gebracht. Het meten van hele droge en hele vloeibare 

mengsels kan dus een probleem opleveren. 

Deze meting biedt voordelen aangezien niet alleen vloeibaarheid maar ook stabiliteit van de 

betonspecie wordt meegenomen. 

Het meten met behulp van een tweepuntsmeting valt buiten het kader van dit onderzoek. 

Deze metingen zullen worden uitgevoerd door de NTNU en Sintef in Noorwegen. 

5.4 samenstellen licht gewicht betonmengsels 

Het samenstellen van een mengsel van licht gewicht beton verschilt op een aantal punten 

van dat van normaal gewicht beton. Dit wordt veroorzaakt door een aantal eigenschappen 

van licht gewicht materiaal die voor normaal gewicht toeslagmateriaal anders zijn, te 

weten: 

e waterabsorptie; 

volumieke massa; 

korrelvorm; 

e korreloppervlak; 

e aanhangend materiaal < 125pm. 

Waterabsorptie 

Het voornaamste verschil met normaal gewicht toeslagmateriaal is de grote waterabsorptie 

van licht gewicht toeslagmateriaal. 

De waterabsorptie heeft met betrekking tot verwerkbaarheid een dubbele invloed. Op de 

eerste plaats zal door waterabsorptie de hoeveelheid cementmatrix minder worden en de 

vloeibaarheid van de cementmatrix zal afnemen. Bij de traditionele 

mengselberekeningsmethode kan hier alleen rekening mee worden gehouden door achteraf 

extra water toe te voegen. Het model Mortsel1 biedt hier meer mogelijkheden. Het 

verminderen van de vloeibaarheid van de cementmatrix kan worden gekoppeld aan een 

andere h-waarde. Het verminderen van de totale hoeveelheid cementmatrix zou in de 

formules kunnen worden verwerkt als de hoeveelheid geabsorbeerd water in het mengsel 

bekend is. Deze afname zou kunnen worden gecompenseerd door extra cementmatrix aan 

het mengsel toe te voegen. 

Uit onderzoeken bij ~int'ef in Noorwegen [l 61, waarbij droog licht toeslagmateriaal van het 

type Leca in de betonmengsels is verwerkt, is gebleken dat de hoeveelheid geabsorbeerd 
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water in een betonmengsel behalve van de materiaaleigenschappen ook afhankelijk is van 

de water-cement-factor (zie figuur 5.3). 

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 

Water I binder - ratio 

f@w 5 3: mk water absuqtie als funcfe van de wa ter-binder-factor vuur ieca 700 en ieca 800, 

The Nurwegian Imtitute of Technologie 

Bij een water-cement-factor van 0.45 is de waterabsorptie gelijk aan de waterabsorptie van 

het toeslagmateriaal in een volledig waterig milieu. Bij een lagere water-cement-factor 

wordt er minder water geabsorbeerd en bij een hogere water-cement-factor zou meer 

water worden geabsorbeerd dan in een vergelijkbaar waterig milieu. Waarschijnlijke 

oorzaak hiervoor zou kunnen zijn de toenemende viscositeit en stabiliteit van de 

cementmatrix. Uit deze grafieken kan worden afgelezen hoeveel water extra aan het 

mengsel moet worden toegevoegd, om gelijke verwerkbaarheid te verkrijgen, ervan 

uitgaande dat het water niet meteen uit de korrels komt. 

Naar de effecten van een drukverschil op de waterabsorptie ten gevolge van het mixen is 

geen nader onderzoek verricht. 

Het meten van de invloed van waterabsorptie op de verwerkbaarheid kan worden gedaan 

door het materiaal volledig droog en surface dry toe te passen. In de surface dry toestand 

zal het materiaal geen water meer absorberen waardoor er alleen een invloed van 

korrelvorm en soortelijk gewicht wordt gemeten. Het verschil met de meetwaarde in de 

volledig droge toestand is het gevolg van waterabsorptie (paragraaf 5.5). 

Volumieke massa 

De lagere volumieke massa van licht gewicht toeslagmateriaal heeft enerzijds invloed op de 

zetmaat en anderzijds op de ontmenging tijdens het verdichten. De ontmenging die 

optreedt kan gedeeltelijk worden voorkomen door het materiaal verzadigd toe te passen of 
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door te werken met luchtbelvormers om het soortelijk gewicht van de cementmatrix naar 

beneden te brengen. De invloed van het lagere soortelijk gewicht op de zetmaat is moeilijk 

te bepalen. Door een verminderd gewicht van de kegel betonspecie zal de inzakking van de 

kegel minder zijn door een lagere zwaartekrachtswerking. Om dit exact vast te stellen 

moeten de andere factoren worden uitgeschakeld. 

Bij het toepassen van het materiaal in surface dry toestand is alleen de korrelvorm en het 

soortelijk gewicht van de korrrels van invloed. Met het uitschakelen van een van de twee is 

de andere bekend. Het uitschakelen van het soortelijk gewicht kan door het materiaal te 

laten verzadigen in een vloeistof zwaarder dan water waardoor het soortelijk gewicht van 

het toeslagmateriaal gelijk wordt aan dat van grint (paragraaf 5.5). 

Korrelvorm en korreloppervlak 

De invloed van korrelvorm en korreloppervlak op verwerkbaarheid is afhankelijk van de 

vloeibaarheid van een mengsel. Naarmate het mengsel droger wordt zal het haakgedrag 

van de korrels een grotere invloed gaan krijgen. Een andere invloed van korrelvorm en 

korreloppervlak is dat het specifiek oppervlak verandert waardoor de waterbehoefte van 

een mengsel kan verandert. 

Aanhannend materiaal < 125um 

Materiaal < 125pm uit het toeslagmateriaal hoort bij de cementmatrix en beïnvloedt de h- 

waarde. De verschillen die ontstaan op vloeibaarheid door het toevoegen van fijn materiaal 

kunnen gemeten worden met de flow cyl test. Heeft het materiaal invloed op de stabiliteit 

van een mengsel dan zal dat met een tweepuntstest worden gemeten. 

Bij het samenstellen van licht gewicht betonmengsels moet rekening worden gehouden met 

al deze factoren. Als de effecten ervan bekend zijn kan het model "Martsell" worden 

aangepast voor licht gewicht beton. Voor mengsels die niet met zetmaat en schudmaat te 

meten zijn moet een aanvulling aan het model worden gemaakt, waarin stabiliteit van de 

mengsels wordt meegenomen. 

5.5 Onderzoeksresultaten 

Het onderzoek naar verwerkbaarheid wordt in vier delen opgesplitst: 

e controle van het pferentiemengsel aan het model "Martsell"; 

eventueel aanpassen van het model aan de gevonden resultaten; 
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vaststellen meetresultaten mengels met licht gewicht toeslagmateriaal; 

aanbeveling voor het aanpassen van het model "M~rtsell" voor licht gewicht beton. 

Het meten van verwerkbaarheid door middel van de zetmaat wordt gedaan op zeven liter 

mengsels die allemaal volgens de standaardprocedure voor het aanmaken van de mengsels 

worden aangemaakt. 

5.5.1 Controle van het referentiemengsel aan het model "M0rtsell" 

De h-waarde voor de cementmatrix van het referentiemengsel AB is 0.5 1 bepaald volgens 

de flow cyl test. 

Theoretisch te bepalen waarden voor model "MOrtselln: 

H, = 9% (bepaald in laboratorium) 

Hst = 15% (bepaald in laboratorium) 

F a ,  = 3.1 (berekend) 

F& = 1.62 (berekend) 

V, = 48.9% 

Vst = 51.1% 

Vergelijk referentie AB met theoretische lijnen 

60 ,i i 
f : 

I t, Schudmaat j 
50 7 ,  I 

30 ------" / r' 
J 

Zetmaat 
20 i y I 

10 / 
i l 

volumepercentage cementmatrix 

&uur 5.4: Vergeh~hg referentiemengsel AB mef model "M0riseVf7 
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5.5.3 Aanpassen model aan referentiemengsel 

Het model "M0rtsell" is ontwikkeld voor beton met graniet als toeslagmateriaal. In het 

referentiemengsel is grint toegepast waardoor er een afwijking kan ontstaan aan het model. 

Gekeken naar de meetresultaten blijkt dat de waarden voor de zetmaten weinig afwijken 

van de theoretische lijnen. Oorzaak hiervoor is de aanwezigheid van 60% rond materiaal in 

het toegepaste grint van Smals Bouwgrondstoffen. Dit ronder zijn van het toeslagmateriaal 

doet de lijnen iets sneller stijgen. Bij de schudmaten is een iets grotere afwijking aanwezig. 

De lijn bevindt zicht iets meer naar links. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de 

snelheid en het aantal keren waarmee de schudtafel wordt geschud. 

Binnen dit onderzoek is het model niet aangepast aan het gebruik van grind als 

toeslagmateriaal. Er is van uit gegaan dat het samenstellen van een betonmengsel met grint 

goed kan gebeuren met het model van Ernst Mortsell. 

5.5.3 Meetresultaten met licht gewicht toeslagmaterialen 

DROOG TOEGEPAST LICHT GEWICHT TOESLAGMATERIAAL m 
80 r - - - 1 -  theoretisch 

i 
Liapor 3 

Pumice 

1 -- Leca 670 

I Leca 800 

Liapor 8 

Liapor 3 

Liapor 8 

I --- Leca 800 

I Purnice 

volume percentage cementmatrix 
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SURFACE DRY TOEGEPAST LICHT GEWICHT TOESLAGMATERIAAL 

8o r------- ------------ 

I f 

theoretisch 

---theoretisch I- Liapor 3 

Liapor 3 

-- Liapor 8 

- -- Liapor 8 

-- Leca 670 
--- Leca 670 

Leca 800 1 
Leca 800 

LSag 
LSag 

- Pumice 
l Pumice 

volume percentage cementmatrix 

5.5.4 Aanpassing aan model "M0rtsell" 

Bij het onderzoek naar de invloed van de verschillende factoren die invloed hebben op de 

verwerkbaarheid, zijn mengsels aangemaakt met 100% grint vervangen door verschillende 

soorten licht gewicht toeslagmateriaal. De invloed van het materiaal < 125pm uit het licht 

gewicht toeslagmateriaal is buiten beschouwing gelaten door dit materiaal nat af te zeven 

en niet in de mengsels te verwerken. In een vervolgonderzoek kan onderzocht worden wat 

de invloed van dit materiaal is op de h-waarde en op betonmengsels. 

De overblijvende factoren waterabsome, volumieke massa en korrelvorm zijn afzonderlijk 

bekeken door het materiaal volledig droog en surface dry toe te passen. Het verschil in 

meetwaarden tussen beide soorten mengsels wordt veroorzaakt door waterabsorptie. Uit de 

resultaten blijkt dit verschil niet aanwezig te zijn. Het verloop van zetmaten en schudmaten 

van mengsels met droog en met surface dry toegepast toeslagmateriaal is nagenoeg gelijk. 

Vergeleken met het theoretische model van M~rtsell hebben de lijnen een meer vertikaal 

verloop gekregen. Het model aanpassen aan dit verloop kan door het aanpassen van de 

factoren asl en aSp die afhankelijk zijn van de h-waarde. Om een gelijk verloop voor deze 

mengsels te krijgen moeten de waarden voor a rond de 30 liggen. 
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Om te komen tot een a van rond de 30 moet de h-waarde naar beneden naar 0.3, wat zou 

betekenen dat de cementmatrix vloeibaarder is geworden aangezien de h-waarde van de 

referentie-cementmatrix 0.5 1 bedraagt. Dit is tegenstrijdig aan het gegeven dat het licht 

gewicht toeslagmateriaal water absorbeert uit de cementmatrix. Door waterabsorptie wordt 

de cementmatrix minder vloeibaar en zal de h-waarde omhoog gaan. Het meer vertikale 

verloop van de grafiek is aan de hand van h-waarde en waterabsorptie niet te verklaren. 

De invloed van korrelvorm is aan de hand van deze meetresultaten minimaal. Tegen de 

verwachting in valt het meest hoekige toeslagmateriaal het meest in elkaar. Over blijft de 

invloed van volumieke massa van het licht gewicht toeslagmateriaal. Door een lager 

gewicht van de kegel betonspecie zal de inzakking minder zijn door lagere 

zwaartekrachtswerking. Ook dit blijkt niet uit de grafieken. 

Een verklaring voor de grafieken zou kunnen zijn dat bij normaal gewicht beton het 

toeslagrnateriaal zwaarder is dan de cementmatrix en bij licht gewicht beton het 

toeslagmateriaal lichter is dan de cementmatrix. Hierdoor zal bij licht gewicht beton een 

ander inzakkingspatroon ontstaan dan bij normaal gewicht beton. Bij normaal gewicht 

beton zal het grint door de cementmatrix naar beneden willen zakken. Bij licht gewicht 

beton zal de cementmatrix tussen het licht gewicht toeslagmateriaal door naar beneden 

willen zakken. Op het moment dat het haakgedrag van de licht gewicht korrels wordt 

verbroken zal de kegel in elkaar vallen. 

Het aanpassen van het model zou eventueel kunnen door de formule voor asl en a, aan te 

passen. Wordt de waterabsorptie niet verrekend in de h-waarde dan kunnen in de formule 

alleen de factoren 1 1 5 en -4.4 5 worden gewijzigd. 

De formule a S p  = ai' = 1 15 * e-4.45h ZOU kunnen worden: a s p  = as1 = 290 * e-4-45h 

Dit levert de volgende grafieken op: 
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- gecorrigeerde lijn 
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Als gevolg van het wijzigen van de randvoorwaarden van het model gaan de lijnen in de 

grafiek meer vertikaal lopen. Uit de resultaten met licht gevlicht toeslagmateriaal is 

gebleken dat ook daar de lijnen meer vertikaal gaan lopen. Voor de toepassing van deze 

combinatie van materialen lijkt deze aanpassing te voldoen. Of deze aanpassing ook 

toereikend is voor andere combinaties van materialen zal moeten blijken. 

P -gecorrigeerde lijn 1 



6 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 

6.1 Inleiding 

Mechanische eigenschappen zijn de eigenschappen die betrekking hebben op het verharde 

beton. Onder deze eigenschappen vallen onder andere druksterkte, splijtsterkte, 

buigsterkte, E-modulus en krimp. Het voorspellen van deze eigenschappen aan de hand 

van een gekozen mengsel is niet mogelijk. In de traditionele mengselberekeningsmethode 

[l21 wordt de 28-dagen druksterkte direct gerelateerd aan de water-cement-factor 

volgens: 

f,,, = aN + b/wcf - c 

De factoren a en b zijn afhankelijk van de cementsoort, de factor c wordt mede bepaald 

door het toeslagmateriaal. Voor normaal gewicht beton is met deze formule een goede 

indicatie van de te verwachten druksterkte te berekenen. Eigenschappen zoals splijtsterkte, 

buigsterkte en E-modulus kunnen aan de hand van de druksterkte worden voorspeld. Voor 

licht gewicht beton hetzelfde model gebruiken levert door de andere 

materiaaleigenschappen van licht gewicht toeslagmateriaal afwijkingen op. Aan de hand 

van dit model kan worden gekeken of de eigenschappen van licht gewicht toeslagmateriaal 

verwerkt kunnen worden zodanig dat er een betrouwbare voorspelling voor de sterkte kan 

worden gemaakt. 

Met voorspelde waarden en gemeten waarden in het laboratorium wordt een indicatie 

gegeven welke mengsels de meest gunstige sterkte-gewicht-verhouding op 28 dagen 

opleveren. 
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6.2 Krachtswerking 

Druksterkte zou gedefinieerd kunnen worden als de bestandheid van het beton tegen 

drukkrachten. In verhard beton zijn altijd microscheurtjes aanwezig. Deze microscheuren 

95-10 pm) bevinden zich op het oppervlak tussen grof toeslagmateriaal en cernentrnatrix. 

Het ontstaan van deze scheuren is waarschijnlijk het gevolg van de onvermijdelijke 

verschillen in mechanische eigenschappen tussen grof toeslagmateriaal en de 

gehydrateerde cementrnatrix. Ook de krimp en de thermische bewegingen kunnen van 

invloed zijn op de microscheuren. 

Tijdens het drukken van een kubus zullen de scheuren die loodrecht op de drukrichting 

staan zich sluiten. De scheuren die evenwijdig aan de drukrichting aanwezig zijn bepalen 

de bezwijksterkte van de kubus. Vooral de microscheurtjes die ter plaatse van de grote 

korrels aanwezig zijn, zijn van invloed op de bezwijkkracht. Deze scheuren worden onder 

drukbelasting groter ten gevolge van de kleinere elasticiteitsmodulus van de cementrnatrix. 

Als de druk hoog genoeg wordt gaan de verschillende microscheuren zich verbinden tot 

grotere scheuren die ongeveer evenwijdig lopen met de drukrichting. 

Daar waar zich de drukplaten bevinden zal de scheuruitbreiding anders verlopen. Door de 

aanwezige schuifspanningen tussen proefstuk en drukplaat gaat de scheurvorming niet 

verder en blijven kegelvormige delen intact. 

De scheuren breiden zich bij opvoeren van de belasting verder uit, soms door het 

toeslagmateriaal heen. Als in het overgangsgebied de wrijvingsweerstand tussen 

beschadigde en onbeschadigde beton wordt overschreden bezwijkt het beton. 

Het bezwijken van het beton gebeurt op de zwakste schakel, de overgangszone tussen 

cementmatrix en toeslagmateriaal. 

De porositeit van licht gewicht toeslagmateriaal beïnvloedt de overgangszone positief en 

verkleint de beginontwikkeling van rnicroscheuren. 

Het licht gewicht beton zal niet breken om de korrels heen maar dwars door de korrels 

heen. Vergelijkbaar met hoge sterkte beton. Het bezwijken treedt niet op als een gevolg 

van verschillen tussen de eigenschappen tussen licht gewicht toeslagmateriaal en 

cementmatrix, maar door het bezwijken van de steunende structuur van de cementrnatrix. 

Er vindt geen scheiding plaats tussen toeslagmateriaal en cernentrnatrix, zoals dat bij 

normaal gewicht beton wel het geval is. 

Doordat de licht gewicht toeslagkorrels een veel lagere sterkte hebben dan de 

cernentrnatrix vindt de krachtsoverdracht precies tegengesteld plaats dan bij normaal 

gewicht beton. Als op druk wordt belast leveren de toeslagkorrels een grotere weerstand 
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dan de cemeritmatrix. Hierdoor loopt de krachtsoverdracht via de grove toeslagkorrels. Bij 

licht gewicht beton levert de matrix meer weerstand en zal de krachtsoverdraclit via de 

matrix verlopen. 

Normaal gewicht beton Licht gewicht beton 

6.3 Voorspelling sterkte 

De eigenschappen van licht gewicht materiaal introduceren een aantal extra factoren die 

invloed hebben op de sterkte van het verharde beton. Eigenschappen waarvan invloed te 

verwachten is: 

e waterabsorptie; 

m korrelsterkte; 

m korrelvorm - korreloppervlak. 

De invloed van waterabsorptie is drieledig. Een deel van het aanmaakwater kan in de 

korrels terecht komen, waardoor de effectieve water-cement-factor naar beneden gaat. Met 

de indringing van het water kunnen andere stoffen zoals plastificeerder en cement in de 

korrels gaan zitten (hoofdstuk 7). Door de waterabsorptie ontstaat een intern 

waterreservoir, waardoor de hydratatie langer door kan gaan. Dit treedt vooral op bij 

mengsels met een lage watercementfactor. Binnen het traditionele model bevindt zich een 

optimum bij een water-cement-factor van 0.37 [12]. Boveii deze waarde is er vrij water 

aanwezig in het mengsel, onder deze waarde is er niet gehydrateerde cement aanwezig. 
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Naarmate de water-cement-factor hoger wordt ontstaat er meer vrij water, naarmate de 

water-cement-factor lager wordt ontstaat er meer niet-gehydrateerde cement. Wordt de 

hoeveelheid water in de korrels niet mee gerekend in de water-cement-factor dan kan punt 

A naar links verschuiven, afhankelijk van de hoeveelheid water die wordt afgestaan. Bij een 

water-cement-factor lager dan 0.37 kan er nog water uit de korrels hydrateren met de 

cement. 

Voor de formule = 0.8N + 25íwcf - 45 betekent dit dat de lijnen gaan verschuiven. 

I 
I 

A Sterkte ', : 
\ : 

[N/mmz] 'i 
: \ 

Hoe hoger de water-cement-factor hoe kleiner 

de invloed 

----____ 

Het lager worden van de water-cement-factor door waterabsorptie heeft naarmate het 

mengsel vloeibaarder wordt een grotere invloed. De water-cement-factor zal bij een 

vloeibaar mengsel in verhouding meer naar beneden gaan dan in een droog mengsel. 

De invloed op de sterkte zal voor hoge en lage water-cement-factor gelijk zijn omdat de 

invloed van de water-cement-factor op de sterkte groter wordt naarmate de water-cement- 

factor lager wordt. 
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sterkte i 

[ ~ / m m ~ l  / 
l 
:I 
: \ 

------__- 

Het toepassen van toeslagmateriaal dat water kan absorberen heeft, gekeken naar water- 

cement-factor, een positieve invloed op de sterkte. Hier tegenover staat de invloed van 

korrelsterkte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen directe relatie bestaat tussen de 

korrelsterkte van het toeslagmateriaal en de eindsterkte van het beton [l  51, maar er is wel 

invloed te verwachten. Naarmate er meer grind wordt verwijderd en er meer licht gewicht 

toeslagmateriaal wordt toegevoegd zal de sterkte afnemen. Aangezien de krachtswerking 

voor licht gewicht betonmengsels via de cementmatrix loopt zal de invloed van de 

korrelsterkte groter zijn naarmate de water-cement-factor hoger wordt. 

* Sterkte i 

 mm mm^] i 

. --.. -. -- - - -- - - -------____ 
b 

i 0.37 w.c.f. 

Afhankelijk van het soort licht gewicht toeslagrnateriaal zal de invloed van elk van de 

factoren verschillend zijn. In alle gevallen zal de lijn een ander verloop krijgen. Aan de 

hand van deze lijnen en de bepaalde materiaaleigenschappen wordt verwacht dat de lijn 

minder stijl gaat verlopen. Een mengsel met een lagere water-cement-factor zal lager in 

sterkte uitkomen en een mengsel met een hogere water-cement-factor zal hoger in sterkte 
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uitkomen. Afhankelijk van de hoeveelheid vervangen grint en zand en afhankelijk van de 

water-cement-factor moet er een optimum bestaan waarbij er geen invloed te verwachten 

is van het vervangen van het grint op de sterkte. 

Sterkte 

[N/mm2] i 

6.4 Resultaten 

Het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van licht gewicht beton in het kader 

van het EuroLightCon-projekt is nog niet afgerond. De deeltaak voor Smals Bouw- 

grondstoffen met betrekking tot mechanische eigenschappen van licht gewicht beton loopt 

door tot september 1998. In deze paragraaf kan alleen een voorlopige conclusie, aan de 

hand van de tot nu toe gevonden resultaten, gegeven worden. 

6.4.1 Volumieke massa 

Hoe groter het percentage grint dat vervangen wordt door licht gewicht toeslagmateriaal 

hoe lager de volumieke massa. Aangezien het grint naar volume vervangen wordt is de 

functie volumieke massa uitgezet tegen vervangingspercentage: 

asgl+(x-a)sg~+ g 

Het totaal in liters van de cementmatrix ( cement, vliegas, plastificeerder en water) 

bedraagt: (l 000-x). 

Waarin: 

x: hoeveelheid toeslagmateriaal in het mengsel; 

sgi: soortelijk gewicht grint; 
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S@: soortelijk gewicht licht gewicht toeslagmateriaal is. 

In de onderstaande grafiek zijn de volumieke massa's weergegeven van de mengsels met: 

e waterbindmiddelfactor: 0'55 

28% cementmatrix. 

Volumieke massa na ontkisten 
(wcf=O,ôO - 28% cementmatrix) 

Vervangspercentage licht gewicht toeslagmateriaal 

Licht gewicht beton is beton met een volumieke massa na 24 uur drogen op 105" van 2100 

kg/m3. De volumieke massa's in de bovenliggende grafiek zijn allemaal bepaald na 

ontkisten. Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat na drogen deze volumieke massa 100 

tot 150 kg/m3 lager is. Uitgaande van dit gegeven blijkt dat de volumieke massa van de 

verschillende mengsels, met enkele uitzonderingen, niet onder deze 2100 kg/m3 komt. 

Om toch onder de 2 100 kg/m3 te komen is bij de volgende mengsels SZ 1794 en midfijn 

vervangen door puimsteenzand. Zoals uit de volgende grafiek te zien is voldoen alle 

volumieke massa's na 24 drogen aan deze waarde. In deze grafiek zijn de gegevens 

weergegeven van de mengsels met: 

waterbindmiddelfactor: 0,36 

e 35% cementmatrix 

o puimsteenzand in plaats van SZ 1794 en midfijn 
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Volumieke massa na ontkisten 
(wcf=0,40 - 35% cementmatrix - puimsteenzand) 

en 

pp--- 

---- 

Percentage licht gewicht toeslagmateriaal 

6.4.2 Druksterkte 

Aan de hand van de in het laboratorium gevonden kubusdruksterktes op 28 dagen kan een 

vergelijk worden gemaakt met de verwachte waarden uit paragraaf 6.3. Om deze grafiek te 

kunnen maken wordt een overzicht gegeven van alle resultaten van de gemaakte mengsels. 

De volgende grafiek zijn mengsels met: 

waterbindmiddelfactor: 0,55; 

28% cementmatrix. 

De kubusdruksterkte op 28 dagen is bepaald op zes 150x1 50 mm kubussen. 

Mengsels met: 28% cementmatrix; wcf-0,60; wbf=0,55 
korrelverdeling in het AB-gebied 

-t- Puimsteen 

+ Leca 670 

+ Lytag 
-O- Leca 800 

+ Liapor 8 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Percentage licht gewicht toeslagmateriaal 

r C 



Hoofdstuk 6 Mechanische eigenschatmen 

Uit de resultaten blijkt dat de mengsels waarin het grint vervangen wordt door Liapor 3 

gelijkenis vertoont met de mengsels waarin het grint vervangen is door puimsteen. Bij 

beide licht gewicht toeslagmaterialen is naarmate er meer grint vervangen wordt een 

afname in sterkte te zien. Waarschijnlijke oorzaak hiervoor is de lage korrelsterkte van de 

beide materialen. 

Bij het vervangen van SZ 1794 en midfijn door puimsteenzand, 35% cementmatrix en 

waterbindmiddelfactor van 0,36, doet zich bij puimsteen hetzelfde voor. Hoe groter het 

vervangingspercentage hoe lager de sterkte. 

De andere licht gewicht toeslagmaterialen laten een stijgende lijn zien. 

Mengsels met: 35% cementmatrix; wcf=0,40; wbf=0,37; 
puimsteenzand; korrelverdeling in AB-gebied. 

56 
O 

g ,  c. 

U) -L 
45 5 z 

4 E -- leca 8í1û g = =  
O 

q 30 
00 
e4 

25 1 I I 
I 

I 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Percentage lichtgewicht toeslagmateriaal 

Als de resultaten uitgezet worden in een grafiek (zie pagina 58) met op de horizontale as 

de waterbindmiddelfactor en op de verticale as de kubusdruksterkte, dan blijkt dat de 

aangenomen waarde, c.q. voorspelling, uit paragraaf 6.3 voldoet. Om de lijnen van de 

mengsels met licht gewicht toeslagmateriaal te kunnen bepalen moeten mengsels gemaakt 

worden met de tussenliggende waterbindmiddelfactoren. Als denkbeeldige lijnen getrokken 

zouden worden tussen de punten bij een waterbindmiddelfactor van 0.37 en 0.55 dan is er 

een optimaal punt (ongeveer bij een waterbindmiddelfactor van 0.5) te zien waar de 

kubusdruksterkte niet meer zal toenemen als de waterbindmiddelfactor afneemt. Dit zal 

moeten blijken uit nader onderzoek. 
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Verband tussen waterbindmiddelfactor en 
kubusdruksterkte 

A 

Theoretisch 

40%Puimsteen 

6O%Puimáeen 1 
80% Pu~msteen 

x 100% Puimsteen 

40% Liapor3 . 60% Liapor3 

80% Liapor3 
- 100% Liapor3 

40% Liapor 8 

60% Liapor 8 

80% Liapor8 

100% Liapor8 

40% Leca 670 

9 60%Leca670 

80% Leca 670 

- 100% Leca 670 

40%Leca800 

60%Leca800 

F$ 80% Leca 800 

100% Leca 800 

waterbindmiddelfactor L + l o o % ~ y t a g  1 

1 

0,o C' i / 
035 0,4 Q45 0,s 0,s 0,6 

6.4.3 Verband tussen druk- en splijtsterkte 

l 

40% Lytag 

80% ~ y t a g  

kubusdruksterkte [Nlm m21 

Gekeken naar deze resultaten lijkt er een correlatie te bestaan tussen de kubusdruksterkte 

en de splijtsterkte. In een vervolgonderzoek moet onderzocht worden of er daadwerkelijk 

verband bestaat tussen deze twee variabelen, waarna een vergelijk met andere onderzoeken 

gemaakt kan worden. 
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De sterkte-gewicht-verhouding is bepaald met de kubusdruksterkte op 28  dagen op 

kubussen van 150x1 50 mm en de volumieke massa na ontkisten. 

Omdat de volumieke massa een lineaire lijn is zal de grafiek van de sterkte-gewicht- 

verhouding een zelfde vorm hebben als de lijn van de druksterkte. 

Sterkte-gewicht-verhouding 
(wcf=O,ôO - 28% cementmatrix) 

26,O 

24,O 

22,o 

20,o 

18,O 

16,O 

14,O 

12,o 

1 O,o 

2 g g  $ $ $ S  s g s g  O $ 
'O e ' O -  'O E 
Percentage licht gewicht toeslagrnateriaal 

Sterkte-gewicht-verhouding 
(wcf=0,40 - 35% cementmatrix - puimsteenzand) 

n 
26,O 

24,O 

22,o 

20,o 

18,O 

16,O 

14.0 

12,o 

10,o 

g ;P 8 
g a k g  z z g 6 - 'O z O' z 8  e 
Percentage licht gewicht toeslagrnateriaal 

Van het referentiemengsel met een waterbindmiddelfactor van O,55 en 28% cementmatrix 

is bij het vervangen van grint door 80% Lytag en 80% Leca 800 de sterkte-gewicht- 

verhouding het best, namelijk 22,7 respectievelijk 22,5. Als echter het zand vervangen 

wordt door puimsteenzand en het mengsel een waterbindmiddelfactor heeft van 0,36 met 

35% cementmatrix levert dat, met uitzondering van puimsteen, een gunstigere sterkte- 

gewicht-verhouding, 100% Lytag heeft zelfs een sterkte-gewicht-verhouding van 25,4. De 
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sterkte-gewicht-verhoudingen zijn allemaal min of meer gelijk. Het is dus niet eenduidig te 

bepalen welk mengsel een optimale opbouw heeft. Er moet naar andere 

materiaaleigenschappen en mechanische eigenschappen worden gekeken om een goede 

indicatie te krijgen van een optimale combinatie van zand, grint en licht gewicht 

toeslagmateriaal. 

De buigsterkte, de splijtsterkte en de E-modulus zijn nog niet van alle mengsels bepaald. In 

de volgende grafiek worden de waarden die bepaald zijn gegeven. 

Als alle waarden bekend zijn kan een uitspraak gedaan worden over het optimale mengsel. 

Buigsterkte na 28 dagen 

Liapor 3 Liapor 8 Leca 670 Leca 800 Lytag Puimsteen 
8 

7,s 

I 

7 

2 6 

5,s 
5 

4,5 
" s g g g g g ~ s g g " " g g g g g g  
6 R < o z ~ a o  8 5 ~ g 8 ~ a z w a z  r 

Percentage licht gewicht toeslagmateriaal 

Splijtsterkte na 28 dagen 

5 
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4 

N 3,s E - 3 z. 
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2 
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R a 8 8 8 ~ 8 w z R 8 ~ R ~ 8 R < o z  F F 

Percentage licht gewicht toeslagmateriaal 
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7 QUALITY ASSURANCE 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op zaken die in dit onderzoek zijn opgevallen, anders 

hadden gemoeten, fout zijn gegaan en verbeterd kunnen worden. Dit betreft zaken die 

direct met het onderzoek te maken hebben, maar ook problemen betreffende de organisatie 

van het project. 

Tussen de verschillende taken binnen het EuroLightCon-project zou een betere 

afstemming geregeld moeten worden. Dit betekend dat er afspraken gemaakt moeten 

worden over te gebruiken apparatuur, aan te maken mengsels en proefstukken, maar 

ook over de te produceren resultaten. De aansluiting tussen de verschillende taken kan 

dan beter verlopen en er hoeft niet op elkaar te worden gewacht. 

o Alle verschillende partners binnen EuroLightCon zouden zich aan vooraf vastgestelde 

uitgangspunten moeten houden. 

o Naar aanleiding van een gesprek met Sverre Smeplass in Noorwegen wordt er in dit 

onderzoek van uit gegaan dat er geen materiaal anders dan water in de licht gewicht 

korrels zal trekken. In Noorwegen is onderzoek gedaan naar indringing van cement en 

andere stoffen in het licht gewicht toeslagmateriaal Leca. 

o Na een opmerking van een van de aanwezigen van Liapor op een vergadering in 

Noorwegen dat Liapor in de menger kapot kan gaan is in het laboratorium gekeken of 

dat het geval was. Hieruit is gebleken dat in de gebruikte menger geen materiaal kapot 

gaat. Liapor heeft later bevestigd dat het maar incidenteel gebeurt dat Liapor kapot gaat. 

o Voor de betrouwbaarheid van de resultaten geldt dat naarmate het onderzoek vorderde 

de betrouwbaarheid toenam, door meer ervarenheid in het maken van beton. 

o Het aantal proefstukken is voor alle proeven minimaal drie geweest. Alleen voor de 28 

dagen kubusdruksterkte zijn altijd zes kubussen gedrukt. 

e Tijdens het doen van het onderzoek is gebleken dat de manier van trillen van grote 

invloed is op het uiteindelijke beton. Er is een klein onderzoekje uitgevoerd naar de 

invloed van het trillen op verschillende frequenties en verschillende tijden. Het resultaat 
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hiervan is gebruikt in de rest van het onderzoek in de standaardprocedure voor het 

trillen van proefstukken. 

e Na verschillende verwerkbaarheid te hebben gevonden in mengsels van zes liter en 

mengsels van 40 liter is besloten om van elk mengsel beiden aan te maken om een 

vergelijk te kunnen maken. Hieruit is gebleken dat een mengsel van 40 liter ongeveer 

een 4cm hogere zetmaat heeft. 



AANBEVELING 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn drie opvallende punten te hoemen waar nader 

onderzoek gewenst is. 

Op de eerste plaats is gebleken dat het model M~rtsell niet toereikend is voor droge 

mengsels. Een aanvulling aan het model in de vorm van bijvoorbeeld een tweepuntsmeting 

of een andere meting dan zetmaat, biedt meer mogelijkheden. 

Op de tweede plaats is een sterkte-gewicht verhouding op 28-dagen geen eenduidig 

keuzecriterium. B65-mengsels en B35-mengsels zijn onderling niet op sterkte-gewicht- 

verhouding te vergelijken door het grote verschil in sterkte. Ook tussen mengsels met 

gelijke sterkte kan geen keuze worden gemaakt alleen gebaseerd op sterkte-gewicht- 

verhouding. Er moeten meer eigenschappen van het beton in de keuzes worden 

meegenomen. 

Op de derde plaats zou er een koppeling gemaakt moeten worden tussen sterkte en het 

model van M~rtsell. In de traditionele mengselberekeningsmethode wordt geen rekening 

gehouden met verwerkbaarheid en in het model "M0rtsell" wordt geen rekening gehouden 

met sterkte. Een directe relatie tussen sterkte en verwerkbaarheid is moeilijk te bepalen, 

omdat verdichting van het mengsel een grote invloed op de sterkte heeft. 

\ 

\ MODEL M0RTSELL 
\ 
\ 

-. zetmaat --. _.-- _____.___--------- --. 
-z ..-- __.- .- -..--- . .- .. -- --- --------_____ 

/ sterkte 

verdichtingsenergie 

A B C volume-% cementmatrix 



I 
I 
\ 

TRADITIONEEL MODEL 

Naarmate het percentage cementmatrix dichter bij het holle ruimte percentage (A) komt, 

zal de sterkte gaan toenemen. In de betonwarenindustrie wordt de overfill zo klein 

mogelijk gehouden. Hierdoor kunnen deze mengsels volgens het model "M0rtsell" niet 

worden beschreven. De mate waarin mengsels zonder zetmaat te verdichten zijn moet 

hierin worden meegenomen. 
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PRODUKT EPROCES 
Het in Engeland ontwikkelde produkt Lytag wordt vanaf 1985 in Nederland 
vervaardigd door de B.V. Vasim te Nijmegen. 
De basisgrondstof is vliegas, een reststof die vrijkomt bij de verbranding van 
poederkool in kolengestookte electriciteitscentrales. 
Het procédé is te onderscheiden in vier stappen. 

Kolengestookte electriciteits- 
centrale. 

T.b.v. een goed sinterproces moet 
de grondstof 3 a 5% koolstof 
bevatten. Wordt deze waarde niet 
bereikt, dan voegt men 
poederkool toe. Water zorgt 
ervoor, dat het mengsel gebonden 
wordt. 

2. Pelletiseren 
Het poederkool/vliegas-mengsel 
wordt geleid naar grote roterende 
schotels, waarvan de hoek en de 
snelheid instelbaar zijn. Door de 
draaiende beweging balt het 
mengsel samen en worden er 
bolletjes (pellets) gevormd. 

3. Sinteren 
De zachte "groene" pellets worden 
verspreid op de sinterband. De band 
verplaatst zich in horizontale richting 
en passeert een ontstekingskap. Hier 
wordt de bovenzijde van het bed . 
ontstoken. Een luchtstroom trekt de 
verbrandingszone door de gehele 
laagdikte van het korrelbed. Deze 
sintering vindt plaats bij een tempera- 
tuur van ca. 1300 graden celsius. 

4. Zeven 
De zeefinstallatie verdeelt de 
korrels in verschillende groottes. 
De verkrijgbare fracties zijn 
0.5-4 mm, 4-8 mm en 4-12 mm. 

Lytagkorrel -. Lytag-fines 454 mm Lytag 4-8 mm Lytag 4-12 mm 



20Y0 lichter 
construeren 
met bouwelementen 
van 
LYTAG-BETON 

Dragende binnenspouwbladen, 
scheidingswanden. 
Geprefabriceerde beton. 

Betonkwaliteit: B45 

Leverbaar met KOMO-attest met 
certificaat 

Vrijdragende systeemvloeren van 
voorgespannen als traditioneel 
gewapende beton. 

Betonkwaliteit: B60 

Berekeningsgrondslag: 
BRL-K211102, 2e wijziging 

Leverbaar met KOMO-attest met 
certificaat 

zowel 

,' j 
4 Constructieve beton in het werk 

gestort. 
Betonkwaliteit: B35 

Lichtgewicht blokken. 

Rondom schoon, grove van structuur. 

Glad van struktuur. 

Fijn toeslagmateriaal in schuimbeton en 
werkvloerenspecie. 

Warmte-isolerende metselspecie voor 
lichtgewicht bouwblokken. 
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KOMO-BETONVERENIGING certificaat 

Sinds 1 mei 1988 is LMAG gecertificeerd. 
De uitvoering van de interne kwaliteitszorg wordt 
gecontroleerd door de Stichting BMC. 

Hm i 
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Ingevolge BRL 2501102 is de norm NEN 3543 
"Grove lichte toeslagmaterialen voor lichtbeton" 
van kracht. 

Volumieke massa, droge korrels 

Volumieke massa, droog losgestort 
Waterabsorptie, na 3 minuten 

na 30 minuten 
na 24 uur 

Korrelsterkte 
Korrelverdeling, cumulatieve zeefrest op zeef 

Deeltjes 

Lytag is leverbaar in de korrelgroottes: 

1420 kglm3 

780 kglm3 
15 O/o 

15% 
18% 

> 5 Mpa 

4 - 1 2 m m  

6 - 12 mm 
mengsels hieryan 

1410 kglm3 
770 kglm3 

15% 
;T fi:g 

15% 
18% 

> 5 Mpa 
15% 

40 - 72% 
> 85% 
> 97% 

20/0 

Cement PC A 102x3,15 = 320 kg 

w.c;f. 0,55 176 - 176 kg - 
Zand 40% 283 x 2,65 = 750 kg 
Lytag (droog) 60% 425 x 1,41 = 599 kg 
Waterabs. 15% - - 90 kg 

Lucht 14 

102x 3,15 = 320 kg 

176 - - 176 kg 

283 x 2,65 = 750 kg 

Grind 425 x 2,65 = 1126 kg 

14 

P-- 

1000 liter = 1935 kg 1000 -. liter = 2372 kg 

Wederverkoper: 





is a completely natura1 product 
contains no harmful substances or gasses 

* has a low weight - 20-25% of sand, gravel or 
crushed rock 
withstands moisture, rot, fungus and chemicals 
is incombustible 
provides thermal insulation 
is frostproof 

Leca lightweight aggregate (LWA) is a particulate 
material made from clay, which is expanded at high 
temperature in a rotary kiln. Each particle has a hard 
ceramic shell around a porous core, a characteristic 
reflected in the name Leca, an acronym for Light 
Expanded Clay Aggregate. 

This brochure comprises an overview of Leca's 
broad range of applications. 

From Clay to Leca 

In Leca production, suitable clay is fed into one end of a 
rotary kiln, is heated, and emerges as expanded 
aggregates at the other end. 

The essentials of Leca quality production include: 
selecting clays 
loading clay into a rotary kiln 
drying, crushing and expanding clays at 
temperatures up to 1200°C in kiln firing zone 

m sieving and sorting into gradings 

treating effluent gasses in a scrubber which returns 
dust to the process 

e reclaiming expended clay extraction areas for 
farming or other uses 
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l Leca Products 

Leca lightweight aggregate (LWA) is available in 
various standard gradings between O and 32 mm, for 
the applications described in this brochure. LWA is 
also the base material for Norsk Leca masonry 
products and building components. 

Leca Blocks of various shapes and sizes for. wal1 
thicknesses from 75 to 300 mm are available. There 
are special types for sound insulating, thermal 
insulating and facade facing. 

Leca Chimney comprises a round inner lining and a 
square outer LWA masonry element, with intervening 
insulation. 

Leca Floorslabs are reinforced components for 
floors, walls and roofs. 

Leca Light Mortar weighs about half as much as 
ordinary mortar. 



Leca LWA 10-20 mm (called Leca lso 10-20) insulates 
exceptionally wel1 against soil. It also provides. 
drainage, is durable and tolerates high loads. 

The following examples indicate how Leca LWA 
successfully is used as insulating material. For further 
specific details, contact the Norsk Leca technica1 staff. 

Heated buildings 
Good building practice in cold climates requires a 
thermal insulation coefficient of at least 0.30 W/m2K. 
A 200-250 mm thick layer of Leca lso 10-20 provides 
adequate drainage and thermal insulation for most 
heated buildings, although thicker layers may be 
needed in highly frost stressed areas. 

Leca LWA is also used to prevent frost penetration 
under foundations in reduced founding construction. In 
moderately frost stressed soils, a horizontal set out of 
about 0,5 m of Leca LWA provides adequate protection. 

Unheated buildings 
Leca lso 10-20 is ideal for frostproofing unheated 
buildings, such as garages, outbuildings and store 
buildings. The thickness of the layer of Leca LWA 
required can be determined accurately from the 
prevailing degree-days of frost and the annual median 
temperature. .f? 

A 300-350 mm thick layer of Leca lso 10-20 L+,- 
provides sufficient frostproofing against frost 
susceptible soil in areas of moderate frost stress in 
colder climates. The insulating layer must also extend 
about 0,5-1 m outside the structure. 

Frost-susceptible soil can be partly replaced to 
further reduce insulation requirements. 

Leca blocks in sole foundation and Leca LWA under a slab floor and 
outside the wal1 orovide frost orotection and simplifv foundina of heated L - 0 

Leca LWA under floor and in foundation wal1 backfill both insulates and buildings. Because Leca blocks insulate, no extra insulation-is needed 
drains. under or on the inner side of the foundation wall. 
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Leca lso 10-20 prevents frost heaves by protecting frost susceptible 
subsoil under unheatedslab-floor buildings. :"'I 

Spread, levelled Leca LWA must be stabilized before 
subsequent construction works. The most common 
method is the use of a stabilizer net. Cement 
stabilization is best suitable for very small surfaces. 

Stabilizer net 
Steel wire mesh (welded fabrics) on top of 0.2 mm 
plastic foil wil1 stabilize levelled Leca LWA. The plastic 
foil, which subsequently becomes a vapour barrier, 
must be treated carefully. An ordinary concrete floor 
slab can be constructed on top of the net. 
Reinforcement spacers with broad bases or small 
mounds of mortar can be used to support reinforcement 
and lath. 

I 
- ' The principles of building reinforced concrete slab floors on subgrade 

include Leca lso 10-20 to a depth of 20-25 cm, for drainage and 
insulation, with its surface stabilized with wire mesh. 

Light stabilizing steel mesh on top of 0.2 mm plastic foil provide good 
base on the surface of spread Leca LWA. 

Cement stabilization 
Cement stabilization consists of spraying an admixture 
of masonry cement and water over levelled Leca LWA. 
Initially, the admixture should be protected against rain 
and drying out, and it should be allowed to harden for 
48 hours before further work starts. 

The recommended cement-water mixture is 1 :l by 
weight, with 8 kg cement spread per square meter. 

Leca insulation-bags 
Leca insulation-bags usually provide a sufficiently 
stable base for further works, as locating reinforcement 
spacers and supporting lath. First, the ground is 
levelled with a layer of 50-1 00 mm Leca LWA and then 
the Leca insulation bags are placed tightly to each 
other. Leca LWA can be used to fill any spaces 
between the bags. 

Leca insulation bags provide a solid base. 



Newer utility technologies include shallow cover over 
buried water supply and sewage pipes, both to cut 
costs and reduce the environmental impact, as 
compared to conventional trenching to frostproof depth. 
At shallow depths, pipes must be protected against 
freezing, frost heaving and mechanical stress, as from 
traffic loads. 

Leca LWA provides the insulation, drainage and 
mechanical protection required for district heating 
mains, water supply and sewage system, gas pipelines 
and other piping. The examples described on this page 
are technically equivalent and costwise very competitive 
with more traditional trenching designs. Stabilized Leca 
LWA can be used as a base for heavier pipeline. 

I Rsads and Paved Areas  I 
The strength properties of Leca LWA makes it v e y  j 
suitable in applications requiring high load capacity. 
A 300-350 mm thick layer of Leca LWA under a frost- 
proof support layer provides adequate frost protection 
against frost susceptible soils in areas subjected to 
moderate frost stress. 

Reduced founding designs may be employed provided 
Leca LWA is used under and around continuous footing, 
piers, door stanchions, stairways, and other unheated 
structures. An insulating layer of 300-350 mm thick- 
ness and a set out 0.5 - 1.5 m from the structure 
provides adequate frost protection in areas of moderate 
frost stress. Lightweight concrete in the structure itself 
can further reduce frost penetration. 

Leca LWA provides insulation on many types of roofs. 
Leca Ventitak (Leca Roof) is a thoroughly proven 

design for flat roofs, where an insulating layer of Leca 
LWA also provides slight venting to expel any moisture. 

Leca LWA can be banked to provide roof slope. 
Inward sloping designs, as used when roofs carry 

traffic or have terraces or gardens, are best executed 
using Leca LWA. A layer of Leca LWA on top of a 
membrane-covered concrete roof provides insulation 
and drainage. The final topping of earth, sand or gravel 
must be put on a fibre mesh. 

A district heating main trench filled with 10-20 mm Leca LWA for 
insulation permits use of plastic piping. (Kjelforeningen Norsk Energi.) 

Leca LWA and 75 mm or 100 mm Leca Blocks simplify flat roof 
:onstruction. 



Since the mid 1950s, Leca LWA has been successfully 
used as light fill in road embankments. 

The use of Leca LWA in fills permits cost-effective 
construction despite poor soil conditions. 

The low weight and easy compaction of Leca LWA 
gives a very high speed of the construction work. 

The advantages of Leca LWA in fills also include: 

Stability assured, risk of land slide and damaging 
deformation reduced. 
Settlement reduction, which prevents damage to 
road sections, buried cables, piping and other 
structures. 
Earth pressure reduced in back fills against 
foundation walls, retaining walls, bridge abutments 
and other structures. 
Settlernents virtually eliminated in compensated 
founding, in which existing soil is replaced with Leca . 

LWA. 

E6 highway embankment at Rognan, northern Norway. 



Leca LWA wil1 give very low horizontal earth pressure 
compared to other backfill materials. Additionally, Leca 
LWA provides insulation and drainage, which reduce 
the risk of frost heave damage. The principle is 
illustrated in the drawing below, in which Leca LWA 
0-32 mm grading fill is compared to a sandlgravel fill. 

Comparing pressure distribution diagrams indicates that backfilling 
with granular Leca LWA (A) rather than conventional sand or gravel 
(B) lessens earth pressure on a high wal1 by about 75%. 

When roads and paved areas are constructed in soft 
soil conditions Leca LWA is the ideal fill material. 
Conventional heavy fill materials often compounds 
stability and settlement problems. 

Leca LWA's low transport weight and ease of 
compacting also speeds construction work. Extensive 
road building experience has proven that embankments 
of Leca LWA up to 7 - 8 m height are technically and 
costwise very competitive. 

Leca LWA road ernbankments reduce settlement on soft support 
soils. 

Backfilling with Leca LWA against a foundation wal1 and a 6 m high culvert. Site shown is the new PM6 magazine paper machine built by 
Norske Skogindustrier N S  at Halden, Norway, the world's largest, with an annual capacity of a quarter million tons. 



Leca LWA can be used to prevent foundation 
settlement in soft soils. Fill replacement reduces or 
eliminates the additional load of a building, which 
prevent later settlement. Compensated founding 
involves replacing existing soil with Leca LWA, such 
that the load on the underlying soit is unchanged. 

Leca LWA has recently been used as fill in solid berth 
structures. Soft soil conditions oíten indicate use of 
lighter fills, to guard against slides or deformations that 
damage structures. Leca LWA fill can be used in 
numerous quay designs, such as sheet pile, sheet pile 
cel1 and caisson constructions. It is also used as fill 
replacement in solid berth structures, when quayside 
waters are dredged to deeper depths. 

Leca LWA in 10-20 mm grading used as fill fora sheet pile pier in 8 m deep water at Thyboran Harbour, Denmark. 

A load distribution slab on top of Leca LWA fill provides compensated 
founding. 

Typical sheet pile quay cross-secîion showing granular Leca fill. 



Leca lightweight concrete lessens structural dead loads, 
which in turn permits longer spans, more slender cross- 
sections, simpler founding and reduced reinforcement. 
This wil1 give a greater architectural freedom. The lower 
transport weight of readymixed concrete and the 
reduced formwork pressure afford savings. Leca 
lightweight concrete also enhances building insulation 
and helps solve thermal bridge problems. 

The bulk densities and compressive strengths of 
ordinary and lightweight concrete are compared in the 
graph at the right. The Norsk Leca technica1 staff can 
supply further details. 

Arctic cathedra1 at Troms~,  Norway employs lightweight concrete in a daring design by Architect Jan Inge Hovig. 
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LWA concrete in strength classes LC15 - LC30 is 
designated lightweight concrete. Leca LWA is used as 
the aggregate in lightweight concrete whenever light 
weight is essential in foundations, walls, columns, floors 
and girders. As shown in the graph on the facing page, 
Leca lightweight concrete is considerably iighter than 
ordinary concrete. 

Other applications of Leca lightweight concrete 
include: 
0 Tunnel elements, for waterproofing and frost 

protection, as wel1 as for advantageous fire 
properties and low maintenance costs. 
Building refurbishing and additions, whenever weight 
reduction is important. 

0 Concrete structures that exploit the insulating 
properties of Leca LWA. 

High strength 1 1 leea iiyhtweight concrete 

LWA concrete in strength classes LC35 - LC85 is 
designated high-strength lightweight concrete. Special 
Leca LWA, having a strength of aggregates up to eight 
times normal, is used. ~ighlstrength lightweight Leca 
concrete is used whenever weight savings are essential 
to overall project costs. 

The applications of high-strength lightweight Leca 
concrete include: 

Bridges with long, slender spans and reduced 
foundation loads. 
Floating bridges and platíorms that exploit the 
additional buoyancy and resistance to sea water 
afforded by lightweight concrete. 

a Prefabricated components of lightweight concrete 
helps cut transportation and fixing costs and reduces 
foundation loads. Producing modules in high- 
strength lightweight concrete has a high early 
strength and is cost effective. 

New high-strength, lightweight Leca bridge at Eidsvoll, Norway. 



A hardened mix of 4 - 10 mm grading Leca LWA, 
cement and water, is regarded both as an insulating 
material of high capacity and as a lightweight concrete 
of very low bulk density. lts typical applications include: 

Aligning slabs and roofs. 
Banking slope in slabs and on roofs. 
Protection and insulation of pipes and channels. 
Support, draining and insulation for artificial grass 
fields and courts and for ice rinks. 

Protective shells over offshore storage tanks. 

The thermal conductivity of hardened Leca cement- 
mix is slightly higher than the corresponding bulk density 
of Leca LWA, in the order of h = 0.1 7 - 0.22 WImK for 
the most commonly used bulk density classes. 

The most common mixing proportions are shown in 
Fig. 1, and compressive strength as a function of density 
is shown in Fig. 2. 

Fig. l. - I Fig. 2. 

A hardened Leca LWA-cement mix protects hemispherical tops of storage tanks of Statfjord B offshore platform. 

12 
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( Injection of FILTRALITE at the VEAS waste water treatment plant near 
Oslo. 
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- Bulk , 

Truck and trailer transport provides capacities up to 
90 m3. Some trucks are fitted with blower units which 
can distribute Leca LWA some 40 m horizontally and 
20 m vertically. Leca LWA is produced by two plants in 
southern Norway and, because of its light weight, can 
be inexpensively transported to local distribution 
centres. Sea transport is preferable for larger volumes. 

Ship transport simplifies bulk deliveries. 

- : t  

, I > -  In Bags 
Leca LWA can be delivered in fifty-litre bags stacked in 
1 m3 units on pallets, i.e. 20 bags on each pallet. Leca 
LWA can also be delivered in 1 m3 big-bags handled by 
cranes or forklifîs. 

Srnall bags are convenient for the do-it-yourself (DIY) market. 1 . ,. 

Cranes orforkliíts handle big-bags. 



- 
Product description , , :. 

Leca LWA is supplied in various gradings and bulk 
densities and as round and crushed particles. The 
following table shows the typical gradings, densities and 
typical applications for the standard supply of Leca 
LWA. 

High-strength Leca 600, Leca 700 and Leca 800 
(number indicates dry bulk density for 4-12 mm grade), 
as wel1 as other qualities, are available for high-strength 
lightweight concrete. 

High-strength Leca is also available in several 
gradings for filter applications. 

.- . 
- ~ypi&l  .- 
applications -- . . - 

Sand - d - --. 
- -  _ - -  , - i _  

: tigh~eightconcreie,fiker . - -  . 
I .  -:- I 

Lighyeight concrete, insulafion . " 

tightfill m i t e w  &d $c"lat$n 
. , . < .  - 

tightfill matenal - _. - ' -l . 
T * 

Crushing strength (DIN 4226) 

Particle 
densrty 
ks/m3 

1200 

900. 

750 

750 

800 

Grading 
mm 

0-2 

24 

4-1 O 

10-20 

0-32 

>l .2 N/mm2 for ordinary Leca (4-1 Omm) ;-3 >lO.O N/rnm2 for high-strength Leca 800 (4-12mm) 
G 

Drydensity 
kgm3 

600 

500 

350 

325 

300400 

Allowable load 
The application load on Leca LWA under reinforced 
topping should not exceed 200 kN/m2. The load on a 
hardened Leca LWA-cement mix can be increased to 
400 kN/m2. 

Compacting 
Density increases approximately 10% during extensive 
compaction. 

Friction angle 
The characteristic friction angle is 40° for the 0-32 mm 
grading and about 35O for the other gradings. 

Hygroscopic properties 
Leca LWA has an hygroscopic equilibrium of 1 % - 3% 
by weight at a relative humidity of 95%. 

.?-y 
' L -  j Capillary transport 

Leca LWA in 4-10 mm and 10-20 mm gradings support 
negligible or no capillary transport of moisture, and 
consequently may be used in capillary transport 

Thermal conductivity 
The practica1 thermal conductivity, h ,  of Leca LWA of 
unit weight up to 450 kg/m3 is (NS 3031): 

0.11 W/mK 

Floor against subsoil, drained 0.53 WImK 

In subsoil, drained, unheated 0-15 W/mK 

A hardened mix of Leca LWA and cement has thermal 
conductivities of: 
3L = 0.17 W/mK for 500 kg/m3 
3L = 0.38 W/mK for 1000 kg/m3 

Durability 
Leca LWA particles contain no gasses or aggressive 
materials and are completely neutral. Leca LWA's 
resistance to chemicals is comparable to that of glazed 
tile or glass. 

Leca LWA is completely frost resistant and fireproof. 

Leca Lett Fyllmasse/Leca Light Fillings. 
Leca Lettklinker Varmeisolasjon (only in Norwegian). 



Norsk Leca is a subsidiary of ExClay International, a product and market competency accumulated through 
company in the Scancem Group and Europe's largest rnany years of operation. Our size and our leading 
manufacturer of LWA, represented also in Sweden, position in the market give US definite economies of 
Finland, Denmark, Estonia, Poland, Germany, the UK scale - in production, in marketing as wel1 as in product 
and Portugal. development. Because of this, ExClay International wil1 

These facilities represent a production volume of always be in a position to meet the prevailing standards 
around 2 million cubic metres of LWA and a level of in the markets of the world. 

a.8 Norsk Leca 
O 

Head office: Brobekkveien 84, P.O.BOX 66 Risl~kka, N-0516 Oslo. 
Telephone: +47 22 88 77' 00, fax: +47 22 64 54 54. - A  rnember of ExClay International 
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Liapor ist europaweit bekannt. Von 
den rechtlich eigenstandigen Wer- 
ken in Pautzfeld bei Forchheiml 
Oberfranken am Main-Donau- 
Kanal, in Tuningen bei Villingen- 
Schwenningen/Baden-Württem- 
berg und Vintirov in Nordböhmen 
wird der Markt per L W ,  Bahn und 
Schiff versorgt. Dazu kommen die 
Auslieferungslager Landshut und 
Rotterdam sowie eine Vertriebs- 
gesellschaft in Wien. 

Die Werke unterhalten eigene 
Labors und Entwicklungsabteilun- 
gen, die eng miteinander und mit 
Fachinstituten aus vielen Berei- 
chen zusammenarbeiten. 

Die 3 Liapor-Werke fertigen nicht 
nur den Grundstoff Liapor, sondern 
liefern auch das Know-how und 
vergeben Lizenzen fur dessen Wei- 
terverarbeitung zu marktgerechten 

Qualitatsbaustoffen. Diese werden 
von Baustoffherstellern in der 
gesamten Bundesrepublik und irn 
benachbarten Ausland produziert. 
Einen besonders hohen Stellen- 
wert nimmt fur die Liapor-Werke 
der Umweltschutz ein. Dies beginnt 
beim schonenden und sparsamen 
Umgang mit den naturlichen Roh- 
stoffquellen. So wird durch das 
auBerst effektive Produktionsver- 
fahren nur 1 m3 Rohton fur die Her- 
stellung von 5 m3 Liapor benötigt. 
Mit modernsten Rauchgasreini- 
gungsanlagen wird die Ablufi des 
Brennprozesses gereinigt. Die 
Rekultivierung abgebauter Flachen 
entspricht den neuesten Erkennt- 
nissen und Vorschriften. Die Natur 
erhalt ihre Leihgabe in ökologisch 
sinnvoller Form zuruck. 



1 .Z2 Dis Werst~llCumg 

Fur die Herstellung von Liapor sind 
nur besondere Tone mit gleichma- 
Big und fein verteilten organischen 
Bestandteilen geeignet. Die Vor- 
ausseizungen erfullen Tone aus 
den Sedimenten der Jura-Meere 
und Begleittone des böhmischen 
Kohlereviers. Diese Tonvorkommen 
bestimmen den Standort der 
Liapor-Werke. In manchen Tonen 
finden sich Ammoniten - Leitfossi- 
lien, die es erlauben, das Alter der 
Schicht zu bestimmen. 
Der im Tagebau gewonnene Ton 
wird sehr sorgfaltig aufbereitet und 
zu Kuaelchen aranuliert bzw. ~el le-  Auagangsmaterlal: Lias-Tm 

tisiert,hobei dik standige ~ o m o -  
genisierung des Tons fur die 
gleichmaBige Porenstruktur und 
Qualitat des Endproduktes von 
gröBter Bedeutung ist. 

. . 
Die Tongranalien durchlaufen ein 
Drehrohrofen-System und werden 
bei ca. 1 200°C gebrannt. 
Die im Ton eingeschlossenen orga- 
nischen Stoffe verbrennen und die 
Tonkugelchen blahen sich auf. 
Gleichzeitig schmilzt die Oberflache 
etwas und bildet eine gesinterte 
AuBenhaut 
S0 entstehen feinporige, leichte Liapor-Perlen kun nach dem Brennen und Aufblahen Elnrelne Uapor-Perla 

Tonperlen mit luftdurchsetztem 
Kern und hoher Druckfestigkeit. 
Kennzeichnend und weltweit 
unubertroffen ist die gleichmaBige Herstclung von Liapor 

Kugelforrn von Liapor. 

GrölBe, Porositat, Gewicht und 
Kornfestigkeit lassen sich exakt 
steuern. 
Sowohl die umfassende Eigen- als 
auch die unabhangige Fremduber- 
wachung erlauben die Fuhrung des 
Gutezeichens Leichtzuschiag nach 
DIN 4226. Die Vergabe erfolgt 
durch die Guteuberwachungsge- 
meinschaít Leichtbeton-Zuschlag e.v. 
treuhanderisch fur das Deutsche 
Institut fur Bautechnik in Berlin. 

Vorwiumn 
a=- 

/: -;T: 



leicht und dreickóest 
Liapor hat die ideale Kornform, die 
Oberflache ist maBig rauh und 
geschlossen. lm Inneren zeigt das 
Korn eine gleichmaBige, fejne 
Porenstruktur. So wird bei gerin- 
gem Gewicht von Liapor eine opti- 
male Kornfestigkeit erzeugt 

warrnedarnmend 
Durch die Porenstruktur ist Liapor 
hochwarmedammend und warme- 
speichernd zugleich. 

Liapor ist nicht nur mechanisch, 
sondern auch chemisch bestandig. 
Weder Sauren noch Laugen greifen 
das Korn an. Liapor verhalt sich in 
Wasser neutral, schimmelt nicht, 
verrottet nicht und ist vollkommen 
geruchsfrei. 

feuerbeständig 
Liapor ist im Feuer gehartet und 
schutzt selbst vor Feuer. Liapor ist 
ein nichtbrennbarer Baustoff der 
anspruchsvollsten Brandklasse A l  
nach DIN 41 02. 

trocken und frostsicher 
Jede Liapor-Perle ist von einer 
schutzenden Klinkerhaut urngeben. 
Die Poren im Inneren sind in sich 
abgeschlossen. Diese nicht kapillare 
Struktur macht Liapor unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit und Frost Die 
Frostbestandigkeit von Liapor er- 
laubt den Eirtsatz selbst bei extre- 
men Minustemperaturen. 

formstabil 
Geschuttetes Liapor verdichtet sich 
von selbst zu einer gleichmaBigen 
Schicht. Die formstabilen Liapor- 
Perlen stauchen sich nicht nachtrag- 
lich zusammen. Folglich wird auch 
mit 1 Kubikmeter Liapor ein Hohl- 
raum von genau 1 Kubikmeter 
dauerhaft ausgefullt. 

umweltvertraglich 
Liapor entsteht aus reinem Ton und 
wird standig nach DIN 4226 sowie 
den Richtlinien der AUB München 
uberwacht. 





Geoiogisis state thât magma pockets' deep in the earth's c m t  are formed by a partial 
melting of basalt. Underneath ML Hekla this appears to happen at an approximate 
depth of around 7 h, and the plates floating down under the mounîain at that depth 
are most Iikely of the Same or at any rate very similar composition to the surface basalt 
along the Reykjanes rift, 100 km west of the mountain [3]. The selective composition 
of the magma pockets must be governed by eutectics, that lmder the extreme 
conditions melt at a relatively low temperature. 

Under the high pressure conditions the magma solution is able to absorb substances 
that under normal conditions are fluid or gaseous (&O, C&, F). Aíñrmation of this is 
observed in solidified natura1 rocks such as perlite, obsidian and pitchstone, that show 
3-10 % content of dissolved water in îheir glasses. 

When pressure £ram above a magma pocket is relieved, for instance in an earîhquake, 
a volcanic eruption starts and then the gases are released from the solution with an 
explosive outburst. Simultaneously, the viscosity of the magma increases at a very 
rapid rate due to the Iiberation'of the gases and instantly the solidiQing temperature 
rises to that of the reigning pressure. Thus as the magma £roths, it solidifies and f o m  
the cellular material we know as pumice. 

During volcanic eruptions thephra is normally flung high up in the air. The activity 
varies wiîh the type of tephra ejected. In case of pumice the eruption is explosive and 
so fantastic in magnitude that it is quite overwhehing. The reader may however, be 
interested in an approximation of the amount of ejected gases during a pumice 
eruption. The following rnay then be of help: 

The specific gravity of the pumice giass is around 2.5. This implies that each 
percentage of dissolved water corresponds to 25 Vm3 of magma. Assume that the 
crater temperature is 700°C, or 973" K Then the ejected volume of steam may be 
calculated: 

Thus, if a magma contains 4 % of dissolved water an eruption wili release over 400 m3 

of gas per ejected m3 of magma. Only a very smal1 fraction of the gases are enclosed 
in the pumice formrd, even though its porosity is 60-80 % s i n e  onfy 4-5 m3 of pumice 
are formed for each m3 magma, disregarding the portion that pulverises and disappears 
during the emption. 

The exsolution and guincztion of the water fron the m a p z  must increase its 
viscasity very much; ihe resulting froathing takes place simultaneously wit'n the rapici 
elevation of the solidification point of the melt. This governs the fornation of pumice 



der? in the ci-ater gcrgr; frcm vvhere the product is %=g '.in0 the air wirn the 
gigaxiic strean ci" gas;  wkerefr~m it ddfts wiih wkd  2nd ~reci~iat-ss ieewaï& 
from the volcano. 

By far the largest depcsit of pmice  in Iceland is northwrst of the vol&m HH-2 [4], 
where some 20x106 m3 are esiiniated acchssib1e for open pit quarryiug. The sediment 
is ncsrfy without vegeiaticn. At a disiace of 12-15 fnn fron ;he mountain up to 
50 col c=nglamorates are frequeatly seen in the quames. If these are noved hewever 
they fafl coma!Iy inio fis2 size and smaller Iumps; and the Icosened nateria1 has a 

Iike appearance. The pumice is quite heterogenous in reflection and the bits 
vary both in colour and texture. Before the nakzd eye irreplar pores and air pockets 
are obvious. The particfe form is cubic with sharp edges ES the matena1 occurs in ihe 
quames, but the sharpnrss soon wears off. W e n  cnrshed and processec! i ~ t o  concrete 
aggregate the heterogenous appearance in texture vanishes, sin= the basic cellular 
structure is quite uniform. 

Fig. 1 A common appearance of Hekla pumice lumps. 

The site of the deposit is soggy and wet because of flooding and frequent precipitation. 
Hence it is but natura1 that the material is saturated with water in its deposit; and this 
of course is quite a disadvantage sin= it practically doubles its trucking weight. In the 
quarry the Ioose unit weight of the matenal is 700-730 kdm3 and its humidity 
around 100 %. 



The cheniml compsition of pumice may vary wnsiderabIy even th3ugh the physiczI 
prcperties rnay be similar. 

TâbIe I analyses Icelandic, German, ItaIian and Greek pumice samples. Generally, it 
may be said that al1 anaIyses are of acidic rocks and aU are rich in alurnina. The higher 
the silica content of a pumice the Iighter it is in colour. However, other components 
influence this as may be observed by comparison of Iceiandic and German pumice. 
These tv10 are very similar in coloril. in spite of very decisive differente in silica 
content. This is due to the relatively high content of iron oxides in the Icelandic 
punice; but higher magnesia may add to the bnghtness of the Geman one. 

TabIe I Chemica1 analyses of pumice sampIes 

In other aspects the Iceiandic purnice diffexs kom the others in their higher aIkaIis, 
especially soáium oxide which is higher than potassiurn oxide. 

Si& 
Ti&! 
A3203 

Fe203 
Fe0 
Mn0 
Mg0 
Ca0 
Na20 
K20 
p202 
so, 
H20 t 
H20- 
L.O.I. 

The high silica content of pumice and its great surhce area makes it react rather easily 
wfien in contact with aIkaIis 2nd hmidity. Because of this puioicide, - fineIy gmi~~yd 
pumicv filler, is a wel1 known wmmodity and s e d  as a pozzolana with hydraulic 
crrnents. 

Icelandic 
CfFekIa) 

6629 
0,58 
15,90 
1,85 
3,26 
0,13? 
0,67 
570 
3,25 
527 
0,5? 

- 
1,26 
0,18 
(1,40) 

100,24 

[q 

71,9 

13,4 
1,7 

67 
1,4 

6,8 

02 

3 ,9 

100,o 

Gernian [q 
@acher) 

5523 
0 3  
21,90 
565 

G37 
138 
5,lO 
6,21 

02 
1,42 

422 

100,o 

Italian [q 
(Li pari) 

71,70 
0,11 
12,60 ' 
448 

O, 12 
0,79 
4,15 
5,17 

03 
3,15 
O, 14 
4,5? 

100,o 



The Irelandic puxice is by far the youngest s z d  as csncrete aggcgates. Tfiis ca2 
even b- read kom the differeccrs in chemica1 conr;usition. T h u  t i r  i-gitioc Ioss of 
the Icelandic pumice is very low mmparcd to the others, which reflects upon the fact 
tkat its mekmorphoses are negIigib1e and on the absence of clayey substances. 

Fig 2. An electPoscan photograph of Hekla pumice (x 1008). 

The physical properties of pumice are govemed by the extremely h e  cellular structure 
of the matrix. This natura1 phenomenon is unique in its nicroscopic uniformity. An 
electroscan photograph as shown in fig. 2 illustrates this extremely fine porosity. 
ActuaIIy the basic cel1 diameters are of sizes ranging &om 1-10 Pm, and fiom that fact 
the thickness of the cel1 walls must evidently be measured in fractions of microns. 

The extremity of the fineness of the cel1 structure in pumice may we11 be illustrated by 
the comparison between the intertexture of pumice to that of common expanded ciay 
aggegate. This is displayed in the electrmcan photoes of fig. 3. Ti-ie infinitesimal 
fineness of the cel1 walk in the pumice is wel1 disclosed. 

Quantifying the porosity of pumice is a difficult task. It must be based upon the 
determination of the specific gravity of the giass and the p i n  densities of the particles. 
To obtain true value for the specific gravity one must pulverise the material very Eqely 
to secure that a11 voids have been crushed, and his detemination of pin densities is 
diEcult because of absorption uncertainties. 

The syecific gravity of the Hekla pumice glass dealt with here, has been cieterrnined as 
2.56, and a series of grain densities of different grain sizes have been ascertained. 
From this specific volrrnes of giass and pore volumes may be calculated. Tnis is 
s h o w  in fig. 4. 



Fig 3. LS,E ~ ~ ~ C ~ U S C Z R  (~400)  eornp~r%lin of Heklila pnmfce (upper) and comrnon 
expazaed cIay ('n~wer). @ho& B.IIe6bergb). 
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Fig 4. The relation between grain sizes and specific volumes. 

Figure 4 shows a differentiation between open and ciosed pores. Open pores are 
deñned as those that saturate in less than 48 hours of water scaking. AU pores are 
aaessible to water saturation as stated before; but some of the channek are so smal1 
that they take weeks :o saturate as may be deducted from the fact that drifted Hekla 
pumice is found on some continental shores of Europe. 

On fig. 4 is drawn a common ,gradation curve for Hekla pumice aggregates. The 
average ~orosity of such a gradation works out to be around 73 %. Hence, the 
average volume of solids is 27 % and s i n e  the specific gravity is 2,56 the average 
-in density is 0,69. Saturated average grain densiîy is therefore 0,69 + 0,73 = 1,42. 
Thus the pumice can easily double its weight through saturation. 

Even the finest the silt particles show remarkable porosity, even as much as - 
15 %. However, the p i n  density of particles finer than 114 mm are compantively 
high and therefcre much weight reduction is gained by washiog out the finest fractions 
and replacing them with air entrainment, as discussed later. 

Differences in pumice grain density as a function of the distance from the volcanoes are 
cbserved. pumice p i n  densities next ta Hekla are heavier than those deposited 
farther away hom the mountain. ~ ra i ' n '  densities also differ with the origin of the 
pumice. This is shown in fig. 5 where glass volumes and porosity of Italian and 
Geman pumice samples are compared to those of Hekla pumice. 
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Fig. 5 Bomsity in samples of three h o m  pramice types. 

Pumice is a we11 known lightweight concrete aggregate, although its use has mainly 
been restricted to dry mixes such as for block m a h g  and mzsonry use. 

There are both advantages and drawbacks connected with the material as an Eggegate. 
Its compressive strength is low; between 4 and 6 MPä for Hekia pumice of normal 
gradation. Hencv high strength constnictiod concrete is not to be expected 
However, the relation between weight and strength m y  be favourable for pumice 
concrete, and the ease of handiing, insulating qdit ies and other properties then make 
i t advantageous. 

The surface texture of pumice is such that their concrete types require more binding 
media than if they were made of smooth or glazed surfacx aggregates. The abrasive 
nature causes a definite stihess in Iean concrete, which may be an advantage in mixes 
for block making since it causes Iess breakdown of the products in production. On the 
other hand some of the binding media enters into the pumice surrce and more of the 
binding media is required, which increases costs of production. In nch concrete the 
dense cement paste impairs the drying of the aggregates. 

With referente t8 the h e  cel1 structure of the material one must expect considerable 
formation of silt sizes during c~shing.  The seIection of 2 cmMng method is therefare 
crucial. Roller crushing is usrci; in the processing of Rekla pumice ; and this has been 
sucvvssfu!. It- has also proven to be advantageous to me special punice sand to mix 
with the crushed materia!. Tiis sand k practicaIly EIler free, and hence its r s e  reduces 
the weight of thr p d r d  aggegôte. Nomally, the filier content of Hekla pumice is 
Iess that 5 %. 



T7;e ,gading and humidity of Iightweight agpgates  have geat  inrluerice on thek unit 
weights. nis is espcially tríe for pirmicx sin= it can esisily double its weight with 
aborbed water. Because of this cne must be very carefd when deieminicg unit 
weights, siace this is actually a basis for the trade in such aggrrgates. Moreover it 
should be kepf in nind that some water rzay even drain from the material during 
traaprt., acd this means a !oss in total weight, even îhough the volme is unchanged. 

In the export trade of Helria trade has been based on the determination of loose unit 
weia t  in accordance with MTM-C30. This implies that a solid bucket oce fi3 (or 10 
Iitres) is carefully filled, so that no segregation occurs, and a slight excess of the 
material struck off with a steel straightedge. The content's weight is then determioed. 
Tl;e number of test samples for each shipmeot depends on it's size cf these. The total 
weight of a shipment is often determined, as is common for many other bulk trades, 
bom the draft of the ship. The volume is then determined by division of unit weight 
into the total weight. The unit weight of Hekla pumice decided as above usually is 
between 710 and 750 kgmi. 

In this way the volume can be detennined also upon udoading as often has been done 
to confirm and control shipments. 

As a rule, trade in Iightweight aggregates is camed out OE a volume basis, sin= 
absorption of such materials can impose great variation of thek weights. As stated 
above Hekla pumice can easily double its dry weight by absorption. This has only a 
smal1 influence on its volume. However, there may be a substantial differente in the 
gradation of aggregates, and this aIso affects the evaluation. In order to appreciate this 
a fair knowledge of s~ecific volumes may be essential. In table I the relevant physical 
properties of five aggregates are shown. Sample A is of a scoria, B, C and D of 
pumice types and E is of expanded clay. Such considerations may be of assistance in 
the selection of pumice or other Iightweight aggregate for lightweight concrete or for 
block production. 

Froin the tabulated pro~erties, table 11, it is evident that buik spcific volumes or total 
,gain volumes must be considered when appraising Iighîweiglt aggregates. 

If the aggregates were to be used for monolithic constructional concrete the following 
composition might be foreseen: 



Volume occupied by aggregates 700 b 3  

Cement 400 kg or 400/3.1 130 Vm3 

Combined water (w/c = 0,25) mb13 

930 Vm3 

Free air spa= 70 Urn3 

Similarly if the aggregates were to be used in masonry concrete a typicaI mix would bv 
600 Mn3 of aggregates, 200 kg or 115 h 3  of cement and 50 of combined water. 
This would leave 23,5 % free air space in the concrete or 235 I/m3. 

E 

500 
10 

450 
10 

0775 
2,s 

0,92 
0,e 

The aggregate requirement and the resulting weigfits of concrete made kom the five 
aggregates specified in tablr I are shown in table 11. 

D 

950 
30 

730 
20 

079 
&o 

1,12 
O, 55 

TabIe 111 &gregate requirements and weight of lightweight concrete 

Loose unit weight k@ 
Moisture content a 

Dry soIids kglm3 
Fines ( ~ 0 ~ 2 5  mm) 
Buik specific gravity 

of grains > x 25 mm 
of fines c x 25 mm 
average 

Bulk specific volume &/m3 

B 

720 
90 

380 
7 

076 
2 4  

0770 
0757 

A 

U00 
30 

1000 
10 

176 
2,s 

1,69 
0759 

C 

855 
80 

475 
7 

0,75 
5 0  

0784 
0757 

E 

1,46 
650 
500 
1160 

1,25 
560 
2-50 
810 

MonoKfhic concrete 

Aggregate requiremenis m311113 
Aggregate weight kg/m3 
Cement paste weight 
Concrete density 

Masonry concrete 

Agpga te  requiremenis d/& 
Aggxgate weight kg/m3 
Cement pzsk weight 
Concrete densiíy = 

A 

1,19 
1190 
500 
1690 

h02 
1020 
250 
1270 

B 

122 
465 
500 
965 

1,05 
400 
250 
650 

C 

560 
500 
1060 

1,05 
500 
250 
750 

D 

1,14 
830 
500 
1330 

0,98 
715 
250 
965 



BIJLAGE 2: Mengselsamenstehgen 







A-B referentiemengsel l 
x.1 0204 vervangen 
x.2 0408 vervangen 
x.3 081 2 vervangen 

x,4 121 6 vervangen 
x,5 20% vervangen 
x,6 40% vervangen 
x,7 60% vervangen 
x,8 80% vervangen 
x,9 100% vervangen 







A-B referentiemengsel l 
x.1 0204 vervangen 
x.2 0408 vervangen 
x.3 0812 vervangen 

x14 1210 vervangen 
x,5 20% vervangen 
x16 40% vervangen 
x17 60% vervangen 
x18 80% vervangen 
x19 100% vervangen 



BIJLAGE 3 : Proefresultaten 
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Algemene gegevens: 

Code: 1.3ld 

Omschrl]vlng: 
% slurry: 28 
wcf: 0,6 
LWA: 100% Leca 670,0812 

Datum stort: 13-1 0-1 997 

Zetrnaat [mm]: 190 
Schudmaat [mm]: 530 

Algemene gegevens: 

Code: 1.31d 

Ornschrijvlng: 
% slurry: 28 

086 wcf: 
LWA: 100% Leca 670,081 2 

Datum stort: 13-1 0-1 997 

Zetmaat [mm]: 190 
Schudmaat [mm]: 490 

Trlllen: tot oppervlakte glad 
en glazig is 

- 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 

K8 
K9 
K10 

kubusdruksterkte splijtsterkte 
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...I...... > 

.,,:..::::B :g .::"':::":'"'" 

.;<:;fg.6:::; :.:...: ... , ... .. 
................... ................ ................................ ...... ................................ ................. ................................ 

.............................. 
. . . . . . . . . . .  , , , , , , . , , , , .  ........... 

~c;c~ I .  E-modulus Buigsterkte 

hoogte 
[mm] 
150,O 
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148,O 
151,l 

l dag 
[kNl I i~lmm21 51 "'..'.'.""." :.;:m 

) :.: ............. i,.. 
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:::::::'::::<<::'::::::::::::. 

, 123 0 

C1 
C2 
C3 

Buigsterkte 
98 dagen 

Trillen: tot oppervlakte glad .i?;:;:g,m: ..... 

en glazig Is 

[kN] 

breedte 
[mm] 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

150,O 
150,O 
150,O 

3 dagen 7 dagen 28 dagen 28 dagen 
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*** 
*** 
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LWA: 20% Leca 670,0412 

27-08-1 997 

tot oppervlakte glad 

Algemene gegevens: kubusdruksterkte splijtsterkte 
28 dagen 

[kN] 

1 dag 
Code: l. 5Id [kN] I[~&rn2] [Nlmrn21 

AB Omschrijving: 
% slurry: 28 

LWA: 20% Leca 670,0412 

Datum stort: 26-08-1 997 

Zetmaat [mm]: 130 

7 dagen 

950 :'?v , 

[kN] 

735 I 4 
745 O I 

28 dagen 

Of6 wcf: . 

K1 
K2 
K3 

K5 
K6 
K7 
K8 
K9 

964,6 
996,s 
971 4 

1023 2 

[N/mm2] 

:ji;:232:7 L . . . . . . .  , .  
.;;:3$32:'t3 ............ . ................ , 

[kN] 

1001 ,6 

.::'::. "" 
: .,.:::.;:::.:3,s 
. . .  : :.'-i. j..5 ::." 
. . .  . . ,, ';.' 

Schudmaat [mm]: 450 

:i.5::1,543,,2 . . 

':':i'i;ya$,f 
;:;i.;:'.ai':9' . . . . .  . . .  

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

[Nlrnrn2] 

. . . .  ,::,:>$;!44::4 . I  K4 

151,O 
150,O 
152,5 

151 ,O 
149,O 
152,O 
151,O 
150,5 

Trillen: tot oppeivlakte glad 
en glazig is 

K10 
. . . .  

: ..w:l:;:;:;; .... ... .... . . . .  ... ,:.. ,. . . . . . .  
,'4 ":: 

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

150,5 

150,O 
150,O 
150,O 

150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O I 

:.:,., 1 .... ..... ... :.;::..3~:.6.::; ... ... ,':,:,'43;6 ;;: 
... ....... ., ..:':':' :..-'. ... s .. : . . :: . . . . .  9 .:.-. 

152,O 
I 

150,O 

150,O 
150,O 
150,O 

150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

.................. 150,O 

150,O 

7749,5 
7673,5 
7797,O 

7692,5 
7619,4 
7773,O 
7728,6 
7699,6 

-----p- 

150,O 

7725,l 

2281 
2274 
2272 

2264 
2273 
2273 
2275 
2274 

7787,9 

345 ,~  \%$,j $:::g J ................ . . . . . . . . . . . . . .  ................... .............. ....... ..........\........ .......................... .................. . . . . . . . . . . .  .:.: ...................... ........... ................ ................................ ................. ................ .................... ................. . . . . . . . . . . . . . .  

................. ............................ ................. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ............ ............... . . . . .  
.................. ................ . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ................. . .... ............................ ......... ............. ....... . . . . . . . . . . . .  ......... . . . . . . . . . . .  ............. : :. .:.'..:.:: . . . .  . . . . . . . . . . . .  .: '-:.-;::..'-:.: 

. . . .  .............. ................ . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ................. . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ...... ........ . . .  .... ....................... . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  : . . 
: .:.:. "...<<.'.. 
................ .\ . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .................. . . . . . . . . . . . . .  ............... . . . . . . . . . . . .  ..... .....:.. ... .......... ::.:::: .................. ...:.. : : :.:::Y::.: :,::.:. ;:.::::..;.i.i::,:'::,i. ........................ :::::, 
..-. :... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ................. ........ ................. . . . . . . . . . . .  ............................ .................. ....................... 

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

2281 
. . . . . . . . . . . . . .  ................. .... . . . . . . . . . . . .  ...................... .: .................... . . .  ........................ ....................... . . . . . . . . . . . .  ................... . . . . . . . . . .  ........................... 
.......???!m . . . . . . . . . . . . . .  .:.:...: . . . . . . . .  . . . .  -1- . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

2277 .................... . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .............. ................. . . . . . . . . . . . .  ............... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  ............................. ,:.:..:: . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  ... . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 26 
.... 

:: ).. .:.:: 



tot oppervlakte glad 

11 -09-1 997 



Algemene gegevens: 

Code: 1.6In 

Omschrijving: AB 
% slurry: 28 
wcf: 0,6 
LWA: 40% Leca 670,0412 

Datum stort: 14-1 0-1 997 

Zetmaat [mm]: 150 
Schudmaat [mm]: 420 

Trillen: tot oppeivlakte glad 
en glazig is 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 
K10 
k1 l 

hoogte 
[mm] 
150,5 
149,O 
150,O 
149,O 
151,O 
149,O 
150,5 
150,O 
150,O 
150,O 
151,O 

kubusdruksterkte 

3,5 

I dag 
[kN] I[~/mm2] 
1 5 5 , 2 ~  

splijtsterkte 
28 dagen breedte 

[mm] 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

43,7 , 

[kN] 

124,8 

Oemlddelde: i 6,s 1 1 26,3 1 

[N/mm2] 

3‘5 

34,4 w 

lengte 
[mm] 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

2,a 

3 dagen 

' "  

Range; ,38,3 

[kN] 

J 595,2 

& 
opa 

gewicht 
[g] 

7548,7 
7462,5 
7588,4 
7553,7 
7607,9 
7490,3 
75743 
7490,4 
7475,l 
7554,3 
7538,4 

[Nlmm2] 

2- 
765,4 

7 dagen v.m. (na ontkisten) 

(kglm31 
2229 
2226 
2248 
2253 
2239 
2234 
2237 
221 9 
221 5 
2238 
221 9 

33,8 

[kN] 
28 dagen 

[Nlmm2] 

] 772,8 

[kN] 

343 

[Nlmm2] 

9846 
960,6 

1019,2 
**, 

1001,6 
973,6 

YYCCC* U***ll ,, 

UW:..: 1)3+**: .""- 

4.,8 
42,4 

43,O 
h*+ 

, 44,2 
YUUC 

43,O 



LWA: 60% Leca 670,041 2 

LWA: 60% Leca 670,041 2 





LWA: 60% Leca 670,0412 

Materiaal mal: 
Aantal mallen: 



Algemene gegevens: f c : ~ .  E-modulus Buigsterkte Buigsterkte 
hoogte breedte lengte gewicht v.m. (na ontkisten) 28 dagen 28 dagen 28 dagen 98 dagen 

Code: 1.8ld [mm] [mm] [mm] [S] [kglm31 [kN] [NlmmZ] [N/mm2] [kN] [Nlmmi] [kN] [NImmZ] 
C1 - 150,O 300,O 11324,8 21 36 578,O 32,7 **" 
C2 1500 3000 114350 21 57 m *** 20408 5 

LWA: 80% Leca 670,041 2 

Schudmaat [mm]: 460 

tot oppervlakte glad 
en glazig is * 

Algemene gegevens: 

Code: 1.8ld 

LWA: 80% Leca 670,0412 

Schudmaat [mm]: 460 

K1 

splijtsterkte 
28 dagen 

[kN] ( [ ~ l m m i ]  

I 

hoogte 
[mm1 
148,5 

kubusdruksterkte 
I dag 

[kN] Il~lmrn21 
breedte 

[mm] 
150,O 

lengte 
[mm] 
150,O , .:.::::::::::.. . . , ., 223 4 ~:':>::";:.'l'fjq 

2 dagen 7 dagen 
[kN] I [~ lmm2] IkN] 

gewicht 
[ d  

7180 

28 dagen 
[kN] I [~ lmm2] 

I 
[NlmmZ] 

v.m. (na ontkisten) 

(kglm31 
21 49 I 



LWA: 40% Leca 800,0412 

kubus kubus 
Materiaal mal: 
Aantal mallen: 

Trilfrequentie [Hz]: 65 



LWA: 60% Leca 800,0412 

kubus kubus . 
Materiaal mal: 





Schudmaat [mm]: 390 

tot oppervlakte glad 



LWA: Liapor 3, fractie 0408 

Schudmaat [mm]: 580 

LWA: Liapor 3, fractie ,0408 
28-08-1 997 

tot oppervlakte glad 



LWA: Liapor 3, fractie 1216 



LWA: Liapor 3, 20% 

Zetmaat [mm]: geen meting 
Schudmaat [mm]: 460 

Algemene gegevens: fctEVi E-modulus Buigsterkte Buigsterkte 
hoogte breedte lengte gewicht v.m. (na ontklsten) 28 dagen 28 dagen 28 dagen 98 dagen 

Code: 3.5ld [mm] [mm] [mm] [s] [kglm31 [kN] [Nlmm2] [Nlmrn2] [kN] [Nlmm2] [kN] [N/rnm21 
C l  - 150,O 300,O 11731 2213 m 221 87 
C2 ** 1500 3000 11714 221 0 291 165 

LWA: Liapor 3, 20% 

Zetmaat [mm]: geen meting 
Schudmaat [mm]: 530 

tot oppervlakte glad 



Schudmaat [mm]: 540 

tot oppewlakte glad 



L.' 

LWA: Liapor 3,60% 

LWA: Liapor 3,60% 

tot oppervlakte glad 



LWA: Liapor 3, 80% 

Zetmaat [mm]: geen meting 
Schudmaat [mm]: 490 

LWA: Liapor 3, 80% 

Eetmaat [mm]: geen meting 
Schudmaat [mm]: 530 



LWA: Liapor 3, 100% 

betmaat [mm]: geen meting 
Schudmaat [mml: 540 

tot oppervlakte glad 

Algemene gegevens: ~ c ; c ~ I .  E-modulus Buigsterkte Buigsterkte 
hoogte breedte lengte gewicht v.m. (na ontkisten) 28 dagen 28 dagen 28 dagen 98 dagen 

Code: 3.9ld [mm] [mm] [mm] [SI [kglm31 [kN] [NImmZ] [Nlmm2] [kN] [Nlmm2] [kN] [N/mm21 
C1 - 150,O 300,O 10702 2019 m 17795 

LWA: Liapor 3, 100% 

Schudmaat [mm]: 530 

tot oppervlakte glad 





LWA: Liapor 3, 20% 

Schudmaat [mm]: 450 

Algemene gegevens: 

Code: 3.5111 

Omschrijving: AB 
% slurry: 28 
wcf: 0,6 
wbf: 0,55 
LWA: Liapor 3,20°h 

Datum stort: 11-11-97 

Zetmaat [mm]: 220 
Schudmaat [mm]: 530 

Trillen: tot oppervlakte glad 
en glazig is 

fractie 0812 vergeten???? 

C 1 
C2 
C3 

hoogte 
[mm] 
*** 
m 

*W 

f~:q 
28 dagen 

E-modulu 
28 dagen 
[N/mm2] 
19851,5 
201 48,5 

t 20000 

[kN] 

350,2 

breedte 
[mm] 

150,O 
150,O 
150,O 

[Nlmm2] 
*H 
m 

19,8 
m,8 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

16.2 

19,5 

100,O 
100,O 
102,O 
102,O 
102,O 

lengte 
[mm1 
299,O 
299,O 
297,O 

H 70 
5,s 
i Z,r 
21 79 
21 58 
21 87 
21 77 
2206 

2181 
4 S,? 

4.9 

5 3  

Buigsterkte 
28 dagen 

+ 

Gemiddelde: 
Standaardafwijking l 
Range: 

Range: i 48.5 

5,4 . 
0,s 
1.0 

[kN] 

O 
O 
O 

0,O 
0,O 
w 

Buigsterkte 
98 dagen 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

gewicht 
[el 

11447,6 
11438,2 
11428,6 

[NlmmZ] [kN] 

v.m. (na ontkisten) 

[kg/m3] 
21 67 
21 65 
21 78 

[NlmmZ] 

Gemiddelde: 
Standaardafwljktng: 

500,O 
500,O 
500,O 
500,O 
500,O 

10896,O 
10789,4 
11154,2 
11102,O 
11252,4 





09-02-1 998 

Materiaal mal: 
Aantal mallen: 

24 uur drogen een gewicht van: 7161 g 
Volumieke massa: 2122 kglm3 



Algemene gegevens: 

Omschrijving: . AB 
% slunjr: 28 
wd: 0,6 
LWA: 60% Liapor8,0412 

I Datum stort: 29-01 -1 998 

l Zetmaat [mm]: 140 
Schudmaat [mm]: 51 0 

Type mal: kubus kubus 
Materlaal mal: staal kunststof 
Aantal mailen: 6 3 
Triltijd [sec.]: 180 1 20 
Trilfrequentie [Hz]: 65 

l 







' , LWA: 40% Lytag, 041 2 

kubus kubus 
Materiaal mal: 
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u 
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Zetmaat [mm]: geen waarde 
Schudmaat [mm]: geen waarde 

Materiaal mal: 
Aantal mallen: 

Trilfrequentie [Hz]: 65 

Het verschil in volumieke massa na ont- 
kisten en na drogen is: 172 kgIm3. 



% slurry: 35 

60% pumice 0412 

Zetmaat [mm]: 100 
Schudmaat [mm]: 480 

kubus kubus . 

Aantal mallen: 6 



% slurry: 35 

60% Liapor 8 0412 

12-02-1 998 

kubus kubus 



mschrijving: AB-P 

40% pumice 0412 

hudmaat [mm]: 550 

kubus kubus . 

ntal mallen: 6 

Gewicht na 28 dagen en 24 uur drogen: 
nr. 6 (1 50x1 50): 6450 g 
v.m.=1911 kglm3 

K4 
K5 
K6 

150,O 150,O 150,O 7098 2103 
150,O 150,Q 150,O 7063 2093 
150,5 150,O 150,O 7053 2083 

-i::::3,3 .; . 

... : ..o ,d :;. , . 
. . ,:, s ,,& 

..,..o .l .,:y. . . 
" , ... ' 

115 l 8 
1 19 7 

**t 

.... :..43 6:: ' 

. . .  3 ; 3  
:{,:,'.;.;'<3 4 
... : . , :...:.w* .. , .,...,. ... ... 

.' t .. .. . . . '..: 0 B:.::.,.: .. .,.. , ..:....: - . . :::.l ..g j:.::... < ... : ..: , . . .  

. 





Omschrijving: AB-P 

80% pumice 0412 

Zetmaat [mm]: 180 
Schudmaat [mm]: 550 

kubus kubus 

Aantal mallen: 6 

Trilfrequentie [Hz]: 65 



kubus kubus 
Materiaal mal: 
Aantal mallen: 



kubus . kubus 





kubus kubus 
Materiaal mal: 

Trilfrequentie [Hz]: 65 



Zetmaat [mm]: geen waarde 
Schudmaat [mm]: geen waarde 

kubus kubus 

24 uur drogen in de oven een gewicht va 
6779 kg. Dit levert een volumieke massa 
van: 1982 kglm3 
De kubussen 2 (100x100) en 3 (100x100) 
hebben een gewicht van respectievelijk: 





w 
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Omschrijving: AB 

40% pumice 0412 

Zetmaat [mm]: 190 
Schudmaat [mm]: 560 

kubus kubus . 

Aantal mallen: 6 



etmaat [mm]: 190 
chudmaat [mm]: 560 

kubus kubus 



Algemene gegevens: ku busdru ksterkte splijtsterkte 
28 

[kN] 

**. 

1 97,8 
nr. 1 (150x150): 6791 g 
v.m.= 2019 kglm3 

hoogte breedte lengte gewicht v.m. (na ontkisten) I dag 
Code: P [mm] [mm] [mm] [S] [kglm31 [kN] I[~lmm2] 

dagen 
INlmm21 

H* 

,,,2,8 

Omschrijving: AB 
% slurry: 28 

4 dagen 7 dagen 

27,4 

26,8 

[kN] [Nlmm2] [kN] 

240,2 23,Q 
246,21 ,24,8] 

28 dagen 

wcf: 0,6 
LWA: 80% pumice0412 

100,O 2188 2188 491 4 . 9 ,  

K5 
K6 

[Nlmm2] [kN] 

K2 
K3 

149,5 
150,O 

[Nlmm2] 

K4 
K5 
K6 

150,O 
150,O 

, 333  
34,7 

35,2 
35,7 

, , 34,7. 
335: - 345 

0,6 . 

, , ,  1,7, ,: 

Datum stort: 19-02-1 998 

Zetmaat [mm]: 230 
Schudmaat [mm]: 620 

Type mal: kubus kubus 
Materiaal mal: staal kunststof 
Aantal mallen: 6 3 
Triltijd [sec.]: 180 120 

100,4 
100,2 

2173 
2185 
2474 

100,O 
100,O 
100,O 

Gemiddelde: 
,StandaardaMijkin$;,, , 

.Ranqe: 

150,O 
150,O 

Trilfrequentie [Hz]: 65 50 

Opmerkingen: 
Gewicht na 28 dagen en 24 uur drogen: 

K7 
K8 
K9 
K10 
KI1 
K12 

100,O 
100,O 

7309 
7375 1 792,9 

100,O 
100,O 
100,O 

?,S 
29,3 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
99,O 

100,O 
100,O 

, ,  , ,  35,21 *" 
34,O 

100,O 
100,O 
100,O 

K1 
K2 

.K3 
K4 

ivf * 

2 , ~  
-0,8 

-1,8 . 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

2209 
2205 

27,6, 
0,8 

, , . ,  1,9 

Gemigclelde:, , , , , , , 

Standaardafwijking: i 0,3 . 

149,5 
150,O 
149,O 
149,5 

- 0,l 
0,2 

2200 
2201 

2182 
2218 
2175 

:Range: w . . , . , , . .  

150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

2182 
2175 
2173 
2156 

2182 
2218 
2175 

1 752,81 , , 3 3 3  
1 746,91 33,4 

. . 43,Q.. . :  

150,O 
150,O 
150,O 
150,O 

2178 
2206 
2205 
2195 
2205 
2168 

1 273,6 
-1 286,8 

1 268,2 

; 0‘6 : 

7339 
7339 
7284 
7252 

2178 
2206 
2205 
2195 
2205 
2190 

-' , 

338,s 
346,8 
352,3 
351,2 
347,O 
331,6 
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Omschrijving: AB-P 
% slurry: 35 

etmaat [mm]: 210 
chudmaat [mm]: 590 

kubus kubus 

5,911/(0,151"0,150*0,150)=1740 kglm3 







Algemene gegevens: 

Code: v 

Omschrijving: AB-P 
% slurry: 35 
wcf: 0,4 
LWA: 100% Liapor 8,0412 

Datum stort: 02-03-1 998 

Zetmaat [mm]: 1 10 
Schudmaat [mm]: 480 

Type mal: kubus kubus 
Materiaal mal: staal kunststof 
Aantal mallen: 6 3 
Triltijd [sec.]: 180 120 
Trilfrequentie [Hz]: 65 50 

Opmerkingen: 
"oven-dry-dencity" kubus 6: 
6,6551(0,151*0,150*0,150)=1959 kglm3 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 
KI0 
K11 
K12 

hoogte 
[mm] 
100,O 
99,5 

100,O 
99,5 

100,O 
100,O 
100,O 

ku busdru ksterkte 
1 dag 

[kN] I[~lmm2] 
167,81 -16'6 

, , ,  

splijtsterkte 

100,5 
100,O 
993 

100,O 
99,5 

breedte 
[mm] 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

28 
[kN] 

dagen 
[Nlmm21 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

lengte 
[mm] 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

3 dagen 

, 4,Q 
3,s +** 

3,7 
.,.,p,3,, 

0,s 

Gemiddelde: 2 0 4 9 , , ' , , ~  1 .,36,8.J ,,,6?,5,y 
~taridaardafw- 15,6 1,5 
Range:_, , ,  , , , , - .,d, : 3,4 

hoek eraf 
556,81 557 

[kN] 

365,l 
384,O 

1 426,O 
- . 423,O 

394,O 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 

gewicht 
[!?l 
2046 
2047 
2064 
2043 
2045 
2052 
2020 

[NlmmZ] 

: 36,7: 
, , ,  38,41 

42+8 
, ,,32,3 

39,4 

7 dagen 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

v.m. (na ontkisten) 

[kglm31 
2046 
2057 
2064 
2053 
2045 
2052 
2020 

[kN] 
28 dagen 

151,O 150,O 150,0- 2023 1143 50,s' 
150,O 150,O 150,O 6800 2015 1041 

[Nlmm2] [kN] 

2062 
2061 
2066 
2029 
2018 

150,O 
150,O 
150,5 

ijking:, , 

[Nlmm2] 

2022 49.2 
, ,  , IQ,2..,.,', 2,O 

' '  

28,2 4.4 

2052 
2061 
2076 
2029 
2028 

150,O 
150,O 
150,O 

535,OI 53,s 
525,Qt ,52,6 
509,5 51,2, 

151,O 

150,O 
150,O 
150,O 

6825 150,O 

6875 
6862 
6823 

150,O 2009 i w* 

2037 
2033 
2015 

1141 50,7: 
141,O 
122,6 



80% Lytag, 0412 

kubus kubus . 
Materiaal mal: 

ntal mallen: 6 



Algemene gegevens: ku busdru ksterkte 

K8 100,5 100,O 100,O 2011 2001 493,l 49,t: 
Zetmaat [mm]: 90 K9 100,O 100,O 100,O 2037 2037 473,5 

, ,  , ,  47& 
Schudmaat [mm]: 480 K10 100,O 100,O 100,O 2026 2026 499,8 50,O 

K11 99,5 100,O 100,O 2052 2062 501,4 ,,50,4 
Type mal: kubus kubus ,K12 100,O 100,O 100,O 2019 2019 M* 
Materiaal mal: staal kunststof demiddelde:, , , , , , , , I ..la$ I 37,? J . . 4 l ,S  

3 
, 50,i 

Aantal mallen: 6 Standaardafwijking: 0 3  2,6 
180 120 

2,l 
Triltijd [sec.]: :Rqnge: , , ,  , , , , , , , , , , , , 

Trilfrequentie [Hz]: 65 50 
,%S, &O,. , y , , 6.4. ,- 

K I  150,O 150,O 150,O 6839 2026 1085 48,s~ 
K2 150,5 150,O 150,O 6816 2013 1052 , , ,  46,g. 

Opmerkingen: K3 150,O 150,O 150,O 6893 2042 1138 50,6] 
K4 151,O 150,O 150,O 6858 2019 131,4 , ,  3,7 ' 

K5 151,O 150,O 150,O 6888 2027 : 1 1 0 , 5  3,l  
K6 150,O 150,O 150,O 6844 2028 m X** 

-Gemiddelde: 48.5 3,4 
js~aidqardafwijkinrt; , ,  , , , , , . g,?., , ,  , , , . . . c 0 3 ,  

splijtsterkte 
28 dagen hoogte breedte lengte gewicht v.m. (na ontkisten) I dag 3 dagen 7 dagen 

[kN] 
28 dagen 

[Nlmm21 [Nlmrn2] 

43,9 
, ,  37,9 

42,8 

[kN] 

534,8 

Code: X [mm] [mm] [mm] IS] [kglm31 [kN] I [~ lmm2] [kN] [Nlmm2] [kN] 
148,81 ,14,9, 

[N/mm2] 

53'7 

Omschrijving: 
% slurry: 35 
wcf: 0,4 
LWA: 80% Leca 670,0412 

Datum stort: 03-03-1 998 

K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 

101,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
99,5 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 
100,O 

2029 
2050 
2016 
2058 
2021 
2032 2042 

2009 
2050 
2016 
2058 
2021 

. . , , . . . . .  , , , , 

1 438,9 
1 378,9 
1 427,6 
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