
Inleiding
Spoorwegballast bestaat uit granulair materiaal
met korrels van 2 tot 5 cm. Het ballastbed heeft
als doel de belastingen van het spoor op de 
dwarsliggers af te dragen en een goede drainage
te waarborgen. De horizontale beweging en 
rotatie van de stenen in het ballastbed dragen in
hoge mate bij aan de zetting van de spoorstaven.
De toepassing van vormvast geogrids die de 
stenen in het ballastbed insluiten  en op hun plek
houden  heeft zijn werking reeds bewezen. Deze
geogrids – bestaande uit een regelmatig patroon
aan integraal verbonden trekelementen – mini-
maliseren de slijtage van de ballaststenen en 
zorgen dat de geometrie van de spoorstaven 
intact blijft. Er is echter weinig onderzoek gedaan
naar de interactie tussen de granulaire deeltjes en
het geogrid. Daarnaast is nog niet eerder de vorm
van het geogrid in een dergelijk onderzoek 
meegenomen.
De primaire functie van geogrid bij het stabiliseren
van een ballastbed is om de ballast lateraal op te
sluiten, de deeltjesbeweging te minimaliseren,
het wegzakken van de ballast in de ondergrond
tegen te gaan en zodoende het  het tijdsinterval
tussen onderhoudsmaatregelen te verlengen. 
Gebruikelijke producttypes geogrid voor ballast-
stabilisatie zijn gestrekt geogrid uit geponste
plaat met een biaxiale geometrie (rechthoekige of
vierkante openingen - BX), en met een multi-axiale
geometrie (driehoekige openingen, triangulair -
TX). Uit veel experimentele en numerieke studies
blijken de voordelen van BX- en TX-geogrids in 
het verbeteren van de prestaties van geogrid-
gestabiliseerde lagen. De verbetering is een 
gevolg van het vergroten van interlock, het 
verbeteren van kracht-overdracht en -distributie,
en daardoor het verminderen van permanente 
vervorming. Dit maakt de onderhoudscycli voor
spoor tot wel een factor 2,5 langer, en daarmee
het onderhoud per tijdvak evenzoveel minder. 

Omdat er weinig studies zijn op het niveau van de
individuele granulaire deeltjes en het geogrid
door laboratorium- of veldonderzoek, is het 
mechanisme nog niet goed begrepen. Daarbij 
concentreren de bestaande studies met geogrid

als stabilisator zich hoofdzakelijk op lange-
termijnbelastingen. Weinig studies hebben de
deeltjesbeweging in de eerste fase onmiddellijk
na de installatie onderzocht. De beweging van de
ballastdeeltjes wordt vaak in twee fasen verdeeld:
verdichting en na-verdichting. Verdichting treedt
op onmiddellijk na de installatie en kan 
significante herschikking van ballastdeeltjes 
teweegbrengen. De fase van na-verdichting is 
de fase waarbij de stabilisatie van het geogrid 
volledig is gemobiliseerd. 
Dit artikel beschrijft onderzoek waarin specifiek
wordt gekeken naar het gedrag van de afzonder-
lijke korrels (de ballast’stenen’), de verplaatsing
van de korrels en hun rotatie. Daarbij gaat het met
name over de wijze waarop de korrels en de starre
ribben van het geogrid samenwerken (door in- en
opsluiting) op het niveau van separate deeltjes 
tijdens de verdichtingsfase. Daarvoor zijn testen
in een ballast box uitgevoerd om het gedrag van
ballastdeeltjes te simuleren onder cyclische 
belastingen. Om de beweging van individuele 
korrels bij cyclische belasting te volgen, zijn in elke
test vier draadloze apparaten, bekend als 
SmartRocks, op verschillende posities ingebed 
in de ballast. 

1. Materialen 

1.1. BALLAST, SUB-BALLAST EN 
ONDERGROND

Het ballastmateriaal in deze studie bestond 
uit schone hoekige granietkorrels met een 
gradatie is conform AREMA No. 4A. Als sub-
ballast is gemalen kalksteen gebruikt, fijner dan
de ballast en grover dan de ondergrond. De 
sub-ballast vormt zodoende een filter (scheiding)
zodat ondergronddeeltjes niet in het ballastbed
kunnen migreren waardoor dit zou vervuilen. 
De gebruikte ondergrond bestond uit (fijn) 
gemalen kalksteen De ondergrond werd verdicht
bij een watergehalte van 15% om een CBR-waarde
van ongeveer 5 te bereiken, om zo een flexibele
ondergrond na te bootsen (Bathurst en Raymond,
1987). De korrelverdelingen van ballast, sub-ballast,
en ondergrond zijn weergegeven in figuur 1.

1.2. GEOGRID

In deze proevenserie zijn twee gebruikelijke 
producttypes geogrid voor ballaststabilisatie 
toegepast, een biaxiaal geogrid, met rechthoekige
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Figuur 1 –
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en ondergrond
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openingen (BX) (maaswijdte 40 bij 60 mm), en 
een multi-axiaal, met driehoekige openingen 
(triangular – TX) (maaswijdte 60 mm) (zie figuur 5).
Voor iedere test werd een geogrid op maat 
gesneden in de ballast box en zodanig geplaatst
dat de fabricagerichting van het geogrid was 
georiënteerd in de lengte van de ballast box. Het
geogrid werd in diepte gepositioneerd op het
grensvlak van de ballast en de subballast.

2. SmartRock instrumentarium

De deeltjesbeweging in de ballast onder cyclische
belastingen werd gevolgd met behulp van een
draadloos instrument genaamd SmartRock (figuur
2a). SmartRock is een met behulp van 3D 
printtechnologie vormgegeven namaak ballast-
steen die de beweging van de ballast volgt. Het 
instrument omvat een gyroscoop, versnellings-
meter en magnetometer, alle drie-assig. Hiermee
kunnen de rotatie en verplaatsing van de 
SmartRock worden gemeten. De SmartRock 
stuurt de meetgegevens naar een basisstation 
via Bluetooth zodat de data gevisualiseerd en 
geanalyseerd kan worden. In totaal zijn vier 
SmartRocks gebruikt per testopstelling. Liu et al.
(2016) geven een uitgebreide beschrijving van de
werking, visualisatie en effecten van de Smart-
Rock, die in hun groep ontwikkeld is (zie Figuur
2b).
                                                                                                        
3. TEST-OPSTELLING

Een halfmodel van een typische spoorweg-
constructie is opgebouwd in een container, de 
zogenaamde ballast box van 244 cm lang, 183 cm
breed en 102 cm hoog. De opbouw bestond 

uit ca 15 cm ondergrond, een 10 cm dikke laag 
sub-ballast en 30 cm ballast. Op de bovenzijde 
van het ballastbed werden twee dwarsliggers 
geplaatst, hart op hart 50 cm en daarop een 
spoorstaaf (I-balk). De afstand tussen de schouder
van het ballastbed en het einde van de dwarsligger
was 30 cm. De helling van het ballastbed was 1:2

(v:h), wat een typische helling is voor een praktisch 
ballastbed. De dwarsliggers waren 75 cm lang, 
18 cm breed en 18 cm hoog. Al met al werd het 
invloedsgebied onder één spoorstaaf opgebouwd. 
De vier posities waar de SmartRocks werden 
geïnstalleerd zijn aangegeven in figuur 4. Smart-
Rocks werden geplaatst aan de onderzijde van de
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Samenvatting
Spoorwegballast is hoekig van vorm en kan daardoor belastingen goed afdragen.
Bij langdurige cyclische belasting treedt er echter blijvende vervorming op door
bewegingen van de korrels in het ballastbed. Door het toepassen van vormvaste
geogrids worden deze bewegingen beperkt. Veel onderzoeken onderschrijven dit,

maar er is nog weinig onderzoek naar de interactie tussen granulaire deeltjes 
en het geogrid. De hier beschreven studie behandelt naast het onderzoek van die
interactie ook de invloed van de vorm van het geogrid. Uit het onderzoek blijkt dat
de vorm sterke invloed heeft op de interactie en daarmee de prestaties van de
spoorconstructie.

Figuur 2a – SmartRock.

Figuur 3 – Geometrie van de ballast box [maten in cm].

Figuur 4 – Dwarsligger,
ballast, sub-ballast, on-
dergrond, en SmartRocks
op de posities 1, 2, 3 en 4.

Figuur 2b – Visualisatie van SmartRock.
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ballast (positie 1 en 2) en aan de onderzijde van de
sub-ballast (positie 3 en 4), onder het midden en
onder de rand van de (halve) dwarsligger. Drie
soorten opbouwen werden geconstrueerd: één
zonder geogrid (controlemeting), één met een 
BX-geogrid en één met een TX-geogrid (figuur 5).
Bij de tests met geogrid werd het geogrid geplaatst
op het grensvlak van ballast en subballast.

De belasting werd aangebracht met behulp van
een (belastings-)actuator met een maximale
kracht van 490 kN (zie Figuur 6). De actuator 
was voorzien van een verplaatsingsopnemer. De
experimenten in deze studie zijn krachtgestuurd
uitgevoerd, met een sinusvormige belasting van 
0 - 85 kN en een belastingfrequentie van 1 Hz, 
overeenkomend met de range van een typisch
treinwiel. Om variaties in de testresultaten ten 

gevolge van het zetten van de dwarsliggers te
voorkomen werd een statische belasting van 1 kN
aangebracht. 
In de praktijk zijn de eerste paar honderd 
belastingcycli belangrijk omdat dan de meest 
significante herschikking van de deeltjes zich
voordoet ten gevolge van verplaatsing en rotatie.
In deze studie werden bij elke test 1.000 
belastingcycli toegepast om de ontwikkeling van
de verdichting gedurende deze eerste fase na te
bootsen en te onderzoeken wat de bewegingen
van de ballastdeeltjes zijn. 

4. Resultaten 
De verticale verplaatsing (zetting) in het ballast-
bed wordt in Figuur 7 voor de drie tests weer-
gegeven, als functie van de tijd oftewel het aantal
belastingcycli (belastingfrequentie 1 Hz). De 
verticale verplaatsing neemt toe met het aantal

belastingcycli, maar de vervorming gaat steeds
trager. In alle gevallen, met en zonder geogrid,
nam de verticale verplaatsing snel toe tijdens de
eerste ongeveer 100 belastingcycli, waarschijnlijk
als gevolg van een snelle herschikking van ballast
bij de eerste belasting. De stabilisatie door de 
geogrids wordt pas na deze eerste verdichting 
volledig gemobiliseerd. In de fase na de eerste 100
cycli gaan de vervormingen met en zonder geogrid
uiteenlopen.

In de met geogrid gestabiliseerde ballast ont-
wikkelden de vervorming zich pas na veel meer 
belastingcycli, en daarbij traden ook kleinere 
verticale verplaatsingen op, dan in het niet 
gestabiliseerde ballastbed. Na 1000 cycli was de
geaccumuleerde verticale verplaatsing ruwweg
half zoveel als bij de niet-gestabiliseerde ballast:

Figuur 6 – Actuator, Spoorrail
(I-Beam), en dwarsliggers (Tie)
op ballastbed in de ballast box.

Figuur 7 – Gemeten verticale verplaatsing
versus belastingcycli.

Figuur 8 – Lineaire
versnelling in de x-, y-
en z-richting (respectie-
velijk: links, midden en
rechts) van de Smart-
Rock op positie 1. 

Figuur 5 – SmartRocks
geplaatst op het opper-
vlak van (a) BX geogrid,
(b) TX geogrid, en (c) 
ondergrond.

 S22 GK_Opmaak 1  17-05-18  17:34  Pagina 44



van ongeveer 7,4 cm (controlemeting) tot 3,8 cm
met het BX-geogrid en tot 3,3 cm met het TX-
geogrid. Deze verticale verplaatsingstrends in de
tijd zijn dezelfde als die in de experimenten van
Qian et al. (2013) en de discrete elementen 
berekening van Jas et al. (2015). De verminderde
verticale verplaatsing is waarschijnlijk te danken
aan de in- en opsluiting (interlock en confinement)
door het geogrid waardoor ballastdeeltjes vast
worden gehouden en niet kunnen verplaatsen 
of roteren. Hoewel de geaccumuleerde verticale
vervorming van de ballastlaag na 1000 cycli 
vergelijkbaar was bij toepassing van beide 
geogrids, waren voor een gelijke vervorming in 
de ballast met TX-geogrid toch ongeveer 50%
meer belastingcycli nodig.

De beweging in real time van de SmartRocks geeft
de bewegingen van de omringende ballaststenen
tijdens cyclische belasting weer. Daarmee kon het
beperkende effect van het geogrid op deeltjes-
niveau onderzocht worden. Als voorbeeld zijn de
versnellingen van de SmartRock op positie 1,
weergegeven in Figuur 8. De x-as is de dwarsrich-
ting (richting van de dwarsligger), de y-as is de
langsrichtig (de spoorrichting), en de z-as is 
de verticaal. De blauwe curve is de controle-
meting, rood het BX- en zwart het TX-geogrid. 
De lineaire versnellingen van de SmartRocks 
op alle  vier locaties werden kleiner en meer 
consistent (met minder fluctuaties) als er een 
geogrid was opgenomen in de opstelling. In de
controletest vertoonden de lineaire versnellingen
veel extremen (uitschieters) die leidden tot 
onherstelbare vervormingen. 

In vergelijking met de controle-test leidt de 
aanwezigheid van beide geogrids tot geringere
verplaatsingen. Ter plaatse van de dieper 
ingebouwde SmartRocks (posities 3 en 4) blijkt
vooral het TX-geogrid effectief om de verplaatsingen
van de ballastdeeltjes te stabiliseren.
Een voorbeeld van de rotatieversnellingen van de

SmartRocks op positie 1 is weergegeven in figuur
9. Rotaties van de deeltjes worden verkregen door
de integratie van de rotatiesnelheid (Figuur 10,
positie 1 als typisch voorbeeld). Ook bij de rotaties
zijn de amplitudes bij het TX-geogrid het kleinst.
Zonder stabilisatie blijken de versnellingen sterk
te variëren wat resulteert in grote verschillen 
in hoekverdraaiing. Met een geogrid, en met name
een TX-geogrid waren de rotaties stabieler en 
consistenter, wat resulteert in een 300% afname.
De belastingen werden door de zeshoekige ringen
in het geogrid veel effectiever doorgegeven. 
Het stabiliserend effect van zeshoekige structuren
is uiteraard ook bekend van o.a. koepels. 

Een discrete elementen berekening door Jas et al.
(2015) heeft aangetoond dat in met geogrid 
gestabiliseerde ballast zowel het aantal contacten
als de grootte van de contactkrachten aanzienlijk
toenemen in vergelijking met ongestabiliseerde
ballast, als gevolg van de interlock. De korrels 
zullen daardoor minder over elkaar glijden en 
rollen zodat minder vervorming optreedt.

De verplaatsingen aan de bovenkant van het 
ballastbed en de contactkrachten op het grensvlak
van geogrid en ballast bevestigen wat al jaren
werd vermoed met betrekking tot het effect van
geogrid op het overall gedrag van het ballastbed.
Echter zijn nu voor het eerst de rotaties van indivi-
duele deeltjes geregistreerd op het grensvlak 
geogrid-ballast zodat duidelijk wordt hoe een 
geogrid leidt tot beperking van de vervorming. 
Met een statistische analyse is nagegaan of de 
effecten van de twee geogrids significant 
verschilden. Het bleek dat het waargenomen 
verschil tussen de het BX-geogrid en het TX-
geogrid inderdaad een significant verschil in 
prestaties weergeeft. 

Omdat korrelbeweging en vervorming kan 
optreden als gevolg van herschikking, schuren,
breuk, of verdichting van het ballastbed, is ook 

nagegaan of tijdens de experimenten verbrijzeling
was opgetreden. Uit zeefanalyses voor en na 
elke test bleek geen significante verandering in
gradatie. Daaruit blijkt dat de ballastdeeltjes in
deze studie niet merkbaar breuk, dan wel slijtage,
vertonen onder cyclische belastingen. Breuk was
dus niet de belangrijkste reden voor de verschillen
van vervorming van het ballastbed en deeltjes-
beweging in deze tests. 

In eerder onderzoek (Liu et al, 2016) is onderzoek
gedaan naar de herhaalbaarheid van test-
resultaten in de ballast box. Daaruit bleek een 
redelijk mate van reproduceerbaarheid. 

5. Conclusies

Met een reeks testen in een ballast box is het 
mechanisme en het effect van geogrids op 
deeltjesbeweging onder cyclische belasting in een
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Figuur 9 –
Deeltjes rotatieversnelling
opgenomen in x-, y-, en 
z-richting (respectievelijk:
links, midden en rechts)
van de SmartRock op 
locatie 1.

Figuur 10 – Gemeten verticale verplaatsing
versus belastingcycli.
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ballastbed onderzocht. Draadloze SmartRock 
instrumentatie werd ingebed op verschillende
plaatsen in het ballastbed om de beweging van de
stenen te volgen, op verschillende dieptes. Drie
typen tests werden uitgevoerd: één zonder 
geogrid als controlemeting, één met een 
rechthoekig (biaxiaal, BX) geogrid, en één met een
triangulair (TX) geogrid. In alle experimenten
volgden de SmartRocks met succes de real 
time bewegingen, verplaatsingen en rotaties, van
individuele korrels. Daaruit kan geconcludeerd
worden dat SmartRock een zeer goed bruikbaar
monitoring-instrument is voor ballastgedrag op
het niveau van individuele korrels. 

Specifiek voor de testomstandigheden in deze
studie (type ballast, type geogrid, belasting) kan
worden geconcludeerd:
1. Het vormvaste BX-geogrid en TX geogrid 

verminderden de geaccumuleerde verticale 
verplaatsing aan de bovenkant van het 
ballastbed laag aanzienlijk in vergelijking met
de controlemeting. Dit impliceert dat minder
vaak onderstoppen van het ballastbed nodig is
bij toepassing van een vormvast geogrid. 

2. Een geogrid versterking vermindert translatie
en rotatie van de ballaststenen significant bij
een cyclische belasting. Het TX geogrid was

daarin effectiever dan het BX geogrid.
3. Op grotere diepte was het versterkingseffect

van de geogrids geringer. Ook daar was TX 
wel effectiever dan BX.

4. Rotaties van de SmartRock vlak boven het 
geogrid werden vooral beperkt door de inter-
lock met de geogrid-openingen. 

5. Na 1000 belastingscycli bleken significante 
verschillen te bestaan in de prestaties van het
BX- en het TX-geogrid. Door de betere interlock
en opsluiting zijn in het TX-geogrid ca. 50%
meer belastingscycli nodig om tot eenzelfde
vervorming te komen als een BX- geogrid.

Dit artikel is een samenvatting en bewerking van: 
Comparative Evaluation of Particle Movement in
Ballast Track Structure Stabilized with Biaxial and
Multiaxial Geogrids, 2017, door Shushu Liu en
Tong Qiu (The Pennsylvania State University, USA,
Civil and Environmental Engineering), Hai 
Huang (Penn State Altoona, Rail Transportation
Engineering) en Jayhyun Kwon (Kennesaw 
State University, USA, Civil and Construction 
Engineering).

Vertaald en bewerkt door Paul ter Horst, 
Tensar International, Nederland.
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