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Samenvatting
In het verdichtingsproces van asfalt spelen veel factoren een rol die bepalend zijn voor de te
bereiken kwaliteit van de asfaltlaag. De twee belangrijkste factoren zijn de walsstrategie en de
afkoeling van de asfaltlaag onder de heersende weersomstandigheden.

Intelligente walssystemen en software zijn continu in ontwikkeling en worden steeds vaker
ingezet om de machinist real-time ondersteuning te bieden tijdens de verdichting van het
asfalt. Ze vormen daarmee een belangrijk instrument voor procesbeheersing en de
kwaliteitsborging van een wegenbouwproject. Maar ook voor het aantonen van deze borging
richting de opdrachtgever. Door de verzamelde data over meerdere projecten te analyseren of
te combineren met monitoring na oplevering kan direct toepasbaar inzicht worden
gegenereerd in het degradatiegedrag van de verharding.

Om de walssystemen optimaal in te kunnen zetten, is informatie nodig over het benodigd
aantal walsgangen per temperatuurzone voor de verschillende asfaltmengsels, en dit per
(soort) wals die wordt ingezet.

In het kader van ASPARi is een PQI (Process Quality Improvement)-protocol ontwikkeld,
waarbij tijdens het asfaltverdichtingsproces de dichtheidsprogressie en de temperatuur wordt
gemeten. KWS heeft deze methodiek vertaald naar haar eigen AWIS (Asfalt Wals Informatie
Systeem) methode en op een groot aantal werken toegepast, waarbij de parameters van
diverse asfaltmengsels zijn vastgelegd in een database.

In samenwerking met Q·Consult is een uitgebreide statistische analyse van deze dataset
uitgevoerd, wat verrassende resultaten heeft opgeleverd. In het onderzoek zijn de verbanden
tussen de diverse parameters van het asfaltverdichtingsproces statistisch geanalyseerd en is
een voorspellend model ontwikkeld waarmee de walsmachinist in zijn werk kan worden
ondersteund. Het model is de basis voor het voorspellen van het benodigd aantal walsgangen.
Deze informatie wordt als belangrijke eerste stap gezien, richting robotisering van het
asfaltverwerkingsproces in de toekomst.
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Inleiding

Binnen ASPARi is de eerste stap gezet om het asfaltverwerkingsproces beter in kaart te
brengen. Een onderdeel hiervan waren PQI-metingen, waarbij tijdens het verwerken van asfalt
met een linescanner de temperatuurverdeling achter de asfaltspreidmachine werd gemeten.
Met GPS werden de bewegingen van de asfaltspreidmachine en de asfaltwalsen vastgelegd.
Daarnaast werden de dichtheidsprogressie en het temperatuurverloop van het asfalt in de tijd
gemeten op meerdere locaties van het wegvak. Middels post processing werd daarna de
meetdata geanalyseerd. Op deze manier worden knelpunten in het asfaltverwerkingsproces
inzichtelijk gemaakt. Door het achteraf terugkoppelen van de PQI-metingen aan de
asfaltploeg hebben de medewerkers meer inzicht gekregen hoe de werkzaamheden zijn
verlopen, waar de knelpunten liggen en wat daaraan gedaan kan worden in toekomstige
projecten. Wat vooral opviel was dat het aantal walsovergangen vaak ongelijkmatig over het
meetvak verdeeld zijn ondanks de goed doordachte walsstrategie (zie figuur 1).

Figuur 1. Voorbeeld van een walsplot met het totaal aantal walsovergangen per punt in het meetvak

Voor KWS was duidelijk dat het wenselijk is om de walsmachinist real-time terugkoppeling
te geven over het aantal walsovergangen, waarbij ook andere walsen zijn meegenomen.
Ook zal het systeem universeel moeten zijn om niet gebonden te zijn aan één walsleverancier.
Bij de zoektocht naar een geschikt hulpmiddel is KWS uitgekomen op het Trimble CCS900
systeem. Het systeem is als basisuitrusting opgebouwd uit een GPS-ontvanger, een control
box, waarop de walsmachinist de walsbewegingen kan volgen en een modem waarmee de
gelogde walsdata continue wordt verzonden naar een externe server. De asfaltwals is
daarnaast uitgerust met een infrarood thermometer voor het meten van de oppervlakte-
temperatuur van het asfalt. De walsmachinist heeft tijdens het walsen de mogelijkheid zijn
eigen walsbewegingen te volgen, het totaal van alle walsen en de temperatuurverdeling over
het oppervlak.

In deze bijdrage wordt verder ingegaan op het verzamelen van de voor het systeem benodigde
meetdata en de analyse ervan, met als doel om het werken met AWIS te optimaliseren.
Afgesloten wordt met een overzicht van de systemen en ontwikkelingen die binnen KWS
lopen ter ondersteuning en verbetering van de processen van de asfaltverwerking en
monitoring van het gerealiseerde product.

Data verzameling

Uitgangspunt
Na een eerste verkennende testperiode van AWIS in 2011 is het systeem eerst verder uitgetest
op een funderingswals [1]. In de periode 2016-2017 heeft vervolgens een pilot op
asfaltverhardingen plaatsgevonden, waarbij een complete asfaltset van AWIS was voorzien,
1 tandem, 1 drieroller en 1 bandenwals.
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Het eerste grote voordeel van het inzetten van AWIS is dat de walsmachinist werkelijk ziet
waar hij en zijn collega’s geweest zijn en hoeveel walsovergangen overal zijn uitgevoerd.
Door hiervan gebruik te maken ontstaat een homogener walspatroon en dus ook een meer
constante verdichtingsgraad van het asfalt, over het gehele oppervlak van de asfaltlaag. Nog
een voordeel is dat tijdens het walsen zichtbaar is binnen welk temperatuurtraject de
walsgangen worden uitgevoerd.
Een grote wens is echter om het walssysteem nog beter te gebruiken door direct op de
kwaliteit van het asfalt te kunnen sturen. Op het systeem is namelijk alleen het aantal
uitgevoerde walsgangen zichtbaar en niet de bereikte verdichtingsgraad.
KWS heeft daarom een intern onderzoek opgezet om uit te zoeken of het mogelijk is om voor
elk type asfaltmengsel vast te stellen hoeveel walsgangen er nodig zijn, om het asfalt optimaal
te verdichten onder de gegeven (weers)omstandigheden. Een uitdagend project omdat bekend
is dat veel verschillende factoren van invloed zijn op de uiteindelijk te bereiken
verdichtingsgraad van het asfalt.

AWIS
Uitgangspunt van het onderzoekstraject was om de focus op een deel van de binnen ASPARi
ontwikkelde PQI-meting te leggen, namelijk het meten van de dichtheidsprogressie in
combinatie met het temperatuurverloop.
Deze door KWS omgedoopte AWIS methode heeft als voordeel dat het eenvoudiger is te
implementeren. Op een groot aantal asfaltmengsels is de volgende informatie verzameld:
· meting van de nucleaire dichtheid van de voorverdichting direct achter de

asfaltspreidmachine en de dichtheid na elke walsgang op dezelfde meetlocatie
· het per walsgang registreren van de tijd van de passage, welk type wals de overgang heeft

uitgevoerd en of deze (in geval van de tandemwals) dynamisch of statisch is uitgevoerd
· meting van de oppervlaktetemperatuur na elke walsgang op dezelfde meetlocatie
· het achteraf boren van een kern op de meetlocatie voor onderzoek van de dichtheid

proefstuk en de laagdikte

Op het voor dit doel gemaakte meetformulier is de verdere informatie die voor de analyse
belangrijk kan zijn geregistreerd, zoals de mengselcode, streefdichtheid, snelheid
spreidmachine, weersomstandigheden, etc.

Figuur 2. Uitvoering AWIS pilot

Om een goed beeld te krijgen van de dichtheidsprogressie en het totale temperatuurverloop
worden de metingen doorgezet tot een eindtemperatuur van ca. 60 ºC.
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Een voorbeeld van een grafiek waarin de gemeten dichtheidsprogressie en temperatuur-
verloop zijn geregistreerd van een AC22 Base op een zomerse dag, wordt gegeven in figuur 3.

Figuur 3. Dichtheidprogressie en temperatuurverloop gedurende verdichting, uitgezet tegen de tijd.

Figuur 3 is illustratief voor het verloop van de dichtheid zoals vastgesteld met een Troxler.
Bij het uitzetten tegen het aantal walsovergangen wordt duidelijk dat een duidelijk
asymptotisch verloop optreedt, maar de variatie in het tweede deel van de grafiek is fors.
Dit ontstaat doordat de temperatuur en het aantal walsovergangen weliswaar dominant is,
maar dat andere factoren (waaronder laagdikte, walssnelheid, etc.) wel degelijk een rol spelen.

Data analyse en modellering

AC22 Base en AC16 Bin, eerste stappen in het onderzoek
In eerste instantie is voor alle individuele werken met een AC16 of AC 22 mengsel het
verloop van de dichtheid tegen het aantal walsgangen gefit in een exponentiële curve. Voor de
data uit figuur 3 leverde dat een curve op zoals wordt weergegeven in figuur 4.

Figuur 4. Exponentiele curve voor het verloop van de dichtheid tegen het aantal walsgangen
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Bij de start van het onderzoek was de verwachting dat op basis van fysieke kenmerken als
walsvolgorde, walsinzet, mengselkenmerken en laagdikte een indeling gemaakt kon worden
in groepen met een vergelijkbaar verloop in de dichtheid tegen het aantal walsovergangen.
Die fysieke kenmerken staan in de tabel in figuur 5. De waarden bij w140, w120, w100 etc.
geven het aantal walsgangen aan in temperatuurbereiken dalend tot 140, 120, 100 ….  ºC.

Op basis van de indeling van walsgangen in temperatuurklassen zijn groepen gemaakt van de
metingen voor beide typen mengsels. Hierbij bleek dat het temperatuurgebied waarbinnen
walsovergangen plaatsvinden inderdaad impact heeft op het verloop van de verdichting. Maar
helaas bleek uit dit onderzoek ook dat de dichtheidscurves voor metingen in dezelfde groep
grote verschillen konden vertonen. De indeling van de uitgevoerde walsgangen in de diverse
temperatuurklassen bleek dus onvoldoende voorspellend voor het verdichtingsgedrag.

Figuur 5. Kenmerken per meting

Samen met Q·Consult zijn vervolgens diepgaander statistische analyses uitgevoerd op de
dataset van alle gemeten AC22 Base en AC16 Bin mengsels. Hierbij is gezocht naar hoeveel
walsgangen nodig zijn om deze mengsels optimaal te verdichten, onder de gegeven
omstandigheden.
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Vervolgvraag was of het mogelijk is om een voorspellend model te ontwikkelen dat als basis
zou kunnen dienen om het walsrecept te optimaliseren. Uitdaging hierbij was om het aantal
walsrecepten voor de verschillende soorten asfaltmengsels/omstandigheden zo laag mogelijk
te houden.

Werkwijze statistisch vervolgonderzoek
De gevolgde aanpak bij het statistische onderzoek is in figuur 6 schematisch weergegeven.

Figuur 6. Opzet statistisch onderzoek

De groene velden geven de beschikbare informatie aan, de blauwe velden de
modelleringsstappen en de gele velden de input (streefdichtheid en karakteristieken) en de
output (vereist aantal walsgangen). In hoofdlijnen is de gedachtengang als volgt.
Van rechts naar links lezend in figuur 6 wordt het vereist aantal walsgangen bepaald door de
te bereiken streefdichtheid te combineren met de dichtheidprogressie.
Die dichtheidprogressie kan voor elk werk anders verlopen, maar het bleek dat er een zestal
typerende dichtheidscurves in de onderzochte mengsels te onderscheiden zijn. Die typerende
dichtheidscurves zijn in het onderzoek bepaald door clustering van het verloop van de
dichtheidsmetingen na elke walsgang voor elk mengsel.
Voor het gebruik in de praktijk moet uiteraard vooraf kunnen worden bepaald welk van de zes
typerende dichtheidscurves voor het betreffende mengsel verwacht mag worden. Daartoe is
een voorspellend model ontwikkeld dat op basis van de karakteristieken van een werk
voorspelt tot welk cluster een werk zal behoren en welke typerende dichtheidscurve dus op dit
werk zal gelden.
Beide bouwstenen van het model, de clustering van dichtheidscurves en de classificatie van
een werk in het juiste cluster, worden hieronder toegelicht.

Groepering dichtheidprogressie in clusters
Van in totaal 37 werken, verdeeld over 19 AC16 Bin en 18 AC22 Base mengsels, zijn
gegevens verzameld in de vorm van een nucleaire dichtheidsmeting na elke walsgang (zie
bijvoorbeeld figuur 3). Het dichtheidsverloop in die werken was uiteraard nogal verschillend.
Via de statistische techniek clusteranalyse is een optimale indeling van de 37 werken in 6
clusters gemaakt, zodanig dat de werken in hetzelfde cluster zoveel mogelijk op elkaar lijken
qua dichtheidsverloop.
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Vervolgens is op basis van alle dichtheidsmetingen binnen een cluster het dichtheidsverloop
tegen de walsgangen gemodelleerd met een goed passende exponentiële curve. Deze zijn
weergegeven in figuur 7. De curves onderscheiden zich door verschillen in startdichtheid,
einddichtheid en/of scherpte van de kromming.

Figuur 7. Dichtheidscurves per cluster

Bepaling vereist aantal walsgangen
Voor een werk dat in een bepaald cluster valt kan het vereist aantal walsgangen eenvoudig
worden bepaald op basis van de curves in figuur 7. Uitgaande van een streefwaarde voor de
dichtheid langs de verticale as kan op de horizontale as het aantal walsgangen worden
afgelezen waarbij die streefwaarde volgens de geldende curve wordt behaald.
Een extra slag is nog gemaakt in de conversie van de nucleaire dichtheidsmetingen naar de
dichtheid uit de boorkern op deze meetlocatie. De eis wordt immers gesteld aan de
boorkerndichtheid, terwijl de modellering van de dichtheidscurves heeft plaatsgevonden op
basis van de nucleair gemeten dichtheden. Daarnaast is er nog sprake van spreiding van
dichtheidsmetingen rond de curves. Beide aspecten zijn op een statistisch verantwoorde
manier vertaald naar een onzekerheidsmarge op het voorspelde aantal benodigde walsgangen.

Classificatie van een werk in het juiste cluster
Uiteraard kan bovenstaande methodiek om het vereist aantal walsgangen te bepalen alleen
werken als vooraf bekend is tot welk cluster een werk behoort. Voor een juiste toewijzing van
een werk aan een cluster is gebruik gemaakt van de statistische techniek discriminantanalyse.
Hierbij is een algoritme afgeleid dat – op basis van de vooraf bekende karakteristieken van
een werk, zoals de laagdikte, de starttemperatuur van het asfalt, temperatuur van de onderlaag
en aanlegomstandigheden, zoals de buitenlucht temperatuur en de windsnelheid – via een
model met coëfficiënten voor al die karakteristieken berekent tot welk cluster een werk zal
behoren. In dit voorspellingsmodel zit ook de via PaveCool voorspelde afkoelcurve van het
betreffende werk.
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Resultaten
De resultaten zijn veelbelovend. In het uitgevoerde onderzoek bleken 35 van de 37 werken in
het juiste cluster te worden voorspeld. Eén werk uit cluster 1 werd in cluster 6 voorspeld, en
één werk uit cluster 6 werd in cluster 1 voorspeld. Dit betreft 2 werken die een
dichtheidsverloop vertonen in het grensgebied tussen de vrijwel parallel lopende curves voor
cluster 1 en 6.
Ook de voorspelling van het aantal vereiste walsgangen is betrouwbaar te noemen. Als de
onzekerheid van het dichtheidsverloop rond de curves per cluster én de omrekening tussen
nucleaire en boorkerndichtheid wordt meegenomen, blijkt de marge hooguit 3 walsgangen te
bedragen. Dat wil zeggen dat, als 3 walsgangen worden opgeteld bij het aantal dat volgt uit
bovengenoemde curves per cluster, met 95% betrouwbaarheid wordt voldaan aan de
gevraagde dichtheid gemeten via de boorkernmethode.

Verder onderzoek
Het huidige onderzoek toont de haalbaarheid aan van de gevolgde methodiek om het vereist
aantal walsgangen te bepalen. Uitgangspunt is hierbij een evenredige verdeling van de
opeenvolgende inzet van de verschillende walstypen.
De resultaten moeten nog worden gevalideerd op meerdere praktijksituaties, waarbij ook
andere mengseltypen worden betrokken.
Vervolgens moet het model om het vereiste aantal walsgangen te bepalen worden
geïmplementeerd als onderdeel van het AWIS (Asfalt Wals Informatie Systeem, zie figuur 8)
en de taken van werkvoorbereiding en uitvoering bij het invoeren van de benodigde
informatie worden vastgelegd.

Figuur 8. Meetprincipe AWIS (bron: Wirtgen Group)                                                Controlbox Trimble systeem

Toekomst

In 2018 zal een belangrijk deel van de asfaltsets binnen KWS uitgerust worden met AWIS.
Waar mogelijk worden dan alle walsen in de set in het systeem opgenomen, inclusief de
bandenwals. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de walshomogeniteit over het hele
verdichtingsproces in beeld is. Een tweede belangrijke stap die recent is gezet, is de
aanpassing van AWIS zodat ook de zogenaamde hondengang (waarbij de twee walsrollen van
de tandem ten opzichte van elkaar zijn versprongen) goed wordt geregistreerd. Dat was  tot



AWIS: ASPARi vertaald naar de praktijk                   CROW Infradagen 2018 9

voor kort niet mogelijk. Door de opschaling kan een veel grotere dataset worden opgebouwd
wat nodig is om het hiervoor beschreven verdichtingsmodel te valideren en uit te bouwen.

Verder wordt bekeken of en hoe de zogenaamde linescanner een toegevoegde waarde kan
krijgen. Met de linescanner wordt de temperatuur direct achter de balk van de
asfaltspreidmachine geregistreerd. Nadeel van de huidige commercieel beschikbare systemen
is dat de output alleen zichtbaar is voor de balkman en niet voor de walsmachinist. Dat zou
voor het walsmodel wel interessant zijn. Om die reden wordt hier zowel in ASPARi-verband
als binnen het eigen bedrijf hard aan gewerkt.

AWIS zal uiteindelijk een onderdeel zijn van een totaalpakket waarmee de keten van
productie tot en met verwerking van verhardingen wordt ondersteund. Hiervoor zijn meerdere
bouwstenen nodig.
Voor het logistieke deel is inmiddels ALIS (Asfalt Logistiek Informatie Systeem, zie figuur 9)
bedrijfsbreed geïmplementeerd. ALIS registreert het transport van centrale naar
spreidmachine, inclusief temperaturen en rij- en wachttijden en koppelt zo productie aan
verwerking.

Figuur 9. Schermweergave ALIS

Door balkdata uit te lezen kan een as-built tekening worden opgemaakt.  FWIS (Funderings
Wals Informaties Systeem)  maakt het mogelijk om wat AWIS doet voor het asfalt ook
mogelijk te maken voor de verdichting van ophogings- en funderingsmaterialen.

Met het in 2017 ontwikkelde VIEW (Visuele Inspectie En Wegmetingen) worden de
oplevermetingen als VGD (Valgewichtdeflectiemetingen), stroefheid en vlakheid
geogerefereerd vastgelegd.
Door het combineren van al deze data met het gedrag van de weg onder verkeer kan veel beter
worden voorspeld of en wanneer onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast is door de real
time terugkoppeling van de metingen een stap gezet naar (gedeeltelijke) robotisering op de
langere termijn.
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Praktijktoepassing

Naast de technische ontwikkeling is het echter ook belangrijk om zowel de gebruikers als de
opdrachtgever goed te informeren wat wel en niet kan, dan wel de bedoeling is, van systemen
als AWIS. Walsmachinisten kunnen deze ontwikkelingen zien als “big brother”, of dat
vakmanschap niet meer belangrijk is. Het is daarom essentieel duidelijk te maken dat het
ondersteunende systemen zijn. AWIS en andere walssystemen zijn niet in staat om exact te
voorspelen hoeveel walsgangen er nodig zijn zolang niet alle parameters in het model zitten.
Dat is ook niet het directe doel. Het is ook niet zo dat een afwijking in het aantal overgangen
op een bepaalde  locatie betekent dat de opleverkwaliteit minder is. Een ervaren
walsmachinist kan zien dat een bepaalde locatie iets anders moet worden “behandeld” omdat
de ondergrond hier bijvoorbeeld afwijkt. Ook de opdrachtgever zal dit moeten begrijpen en
accepteren. Zeker in de fase waarin we ons momenteel bevinden met de ontwikkelingen op dit
vlak is het funest als vanuit het contract direct op de walsdata wordt afgerekend.

Bronvermelding

[1]  “De meerwaarde van intelligente walssystemen”: Rudi Dekkers en Anne Koudstaal
(InfraLinQ) – CROW Infradagen 2016


