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monstergrootte vir eerste voorlegging 

monstergrootte vir hervoorlegging 

vergoedingsfaktor wat gebruik word in die voorwaardelike 
dingsone (L, - La) 
vergoedingsfaktor wat gebruik word in die voorwaardelike 
dingsone (L& - L\) 

kwaliteitfaktor wat uit gemete resultate bepaal word 

konstante van prosesbeheerkaart orn die gevaargrens vir 

konstante van prosesbeheerkaart om die waarskuwin 
te bepaal 

vaste reikwydte tussen aanvaardings- en venverpingsgrens 

monsterstandaardafwyking van 'n eienskap 
die gemiddelde waarde van d standaardafwyking vir 'n 
eienskap soos bepaal in vori 

standaardafwyking van die monstergerniddeldes 

tagtigste persentiel van die monsterstanda 
eienskap (d.w.s. 80 persent van die standaardaf 
gelyk aan SBO wees) 

kritieke kontrolewaarde wat gebruik word om uitski 
identif iseer 

ruik word om uitskieters te identifi 
ernete waarde van 'n produkeienskap 
rde van die moontlike uitskieter 

delde van 'n produkeienskap (word tes 

delde van 'n pro t 

e van 'n produkeienskap 

kontrakteur se risiko om verkeerdelik voo 
wanneer daar vir voldoening aan die aanvaardin 

an 'n produkeiensk 

ing van die populasie van 'n produkeiensk 

viii 
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ns dit vertolk moes w 

konstruksiel, Met d 
rdie toestand nou 
die klient as die kontrakteur inhou. 

rd 'n rasionele 

die verlede moontlik was, wor 
verseker dal die v 

geneem word n die kwaliteitstandaarde en die 
ens hou die skema nog 

e voordele in: 

) Die kontrakteur se risiko dat produkte verkeerdelik beoordeel sal word, 
word teen 'n vaste lae vlak gehandhaaf. 

) Beidedi kwal iteitvlak en die varie rheid van die pro uk word tydens 
die beoordeling daarvan in aanmerking geneem. Dit lei tot 'n meer 
rasionele benadering en potenside ekonomiese wins. 

(c) Die behoefte aan ingenieursoordeel word verminder, deurdat geen 
ingenieursoordeel nodig is om die materiaal volgens die vasgestelde 
aanvaardingsbeheergrense te beoordeel nie. 

'n laer vlak is 

opsigte van produkte van 'n onsekere kwaliteit verminder. 

in hierdie dokurnent word die wiskundige beginsel wat benodig word om aspe 
n die kwaliteitbehe rskema te formuleer nie volledig afgeiei nie, aangesien dit 
ds in vorige p ~ b l i k a s i e s ~ . ~  vasgestel en bewys is. Noodsaaklike stappe in die 
ika word egter gegee om die begrip van die skema in sy geheel te 
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In pad bou behels kwaliteitbeheer die totale proses 
die verlangde eienskappe, soos uit ontwerpoorwe vasgestel, in di 
bevredig is. Dit sluit eienskappe in soos byvoorbe 
en die bindstofinhoud en gradering van 'n bitumineus 

ondere eienskap van 'n produk word 
ividuele waardes, X, wat met g 
kan word deur 'n populasie met 'n nor 

en 'n standaardafwykin 

Hierdie populasie kan ook voorgestel word deur middel van 
wat elk uit 'n eindige aantal individuele 
gemiddelde waarde van al die monstergemiddeldes ook z, 
afwyking van die populasie van gemiddeldes g 
van alle materiaal die enigste manier is waaro 

ukeienskap epaal kan word, word 
akkuraatheid deur S, benader, waar S, die 
monster is. 

lndien x enige individuele waarde in 'n statistiese monster van n-waar 
die statistiese monster soos volg heskryf word: 

- 
Die gemiddelde, X, = 

n 

Die meeste sakrekenaars beskik oor Xn en S, as vooraf gepr 
e sakrekenaars gee S, in twee formate aan, d.w.s. i 

bereken deur n in die noemer van die formule te 
geval deur n - l  te g ruik. Die gebruiker moet seker m 

Sn-waarde g aseer op n- l ,  gebruik. 

Statistiese beginsels van kwaliteitbeheer en die toepassing daarvan in padbou 
TRH5, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 





sekere kritieke produkeienskap 
eenvormigheid noodsaaklik is, is dit vanwee ander nadele nie 

ereiste in h ierdie dokument ing 
uit reeds voltooide konstruksiedata, 

eskryf word deur die standaard 
gernete monster van n waarnemings, S,. In hier 
gemiddelbe waarde van die produkeienskap in verhouding tot 

esifikasiegrens en tot die verwante toelaatbare persentasie, p, uit 
aal. Hierdie benadering het die voordeel dat in 

aarhede verkry kan ord, 'n ooreenstemmende 
aarde vir 'n aanvaarbare produk vereis at ekonomiese voord 

vir die kontrakteur kan inhou. 

e te verseker dat die ve e van 'n produ 
van Ls, cp en Sn e praktyk bere 

des van cp bepaal uit reeds voltooide konstruksiedat 
waardes van Ls en 

rdes van cp word in ta 

ent van die populasie te ondersoek 
n alle denkbare waarnemings van 

arameter, is monstern rtklik orn die k 

seleksie van 'n monster uit die lot onder 
leme waarmee die ingenieur te kampe h 

rievoudig en bestaan uit: 

n 'n geskikte lotgrootte; 

te monsternemingspunte of -porsies, 
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(bj nsterneming -- Dit 
soos i~yvooibeeid v 
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tru ksiemonster ing - Hierdie tipe monsternemin 
gebruik wann monsters uit 'n lotoppervlakte soos 
eem word. In hierdie geval word gestratifiseerde ewekansi 

monsterneming aanbeveel. 

De finisie van oppervlaklot 

uur 1 aangedui, ord die padop vlak wat 'n lot verte 
r 'n oppervlakte et 'n breedte, en lengte, L, wat 

dat hierdie afmetings elk ongeveer 0,4 m korter is as di6 van d 
konstruksie. Vir die bepalin van die monsternerningspunte, word 

in porsies van gelyke lengte verdeel, bekend as die sublotte, 
ie aantal monsters wat nodig is om die werk te beo 

spunt binne elk van die su 
ansige fraksietabelle bepaal. (Kyk Hoofstuk 4 " 
edure vir Gehaltekontrole by Pad bou" 

oumateriale".) Deur gestratifi 
mbondel van die toetspunte 

prentjie van die kwalite 

HTO-monsters m moet word 
nerningspunt o 

envolgende lotte m 

e vereis dat die tot te -breedten di 
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kansige fraksies at gebruik moet word om die koordinate van 
monsterneming unte op 'n oppervlaklot te bepaal* 

onsternerningsmetodes vir Padboumateriale (1981) 

etalle aldus verkry vir L met 1 ,92 m en die ewekansige 
m. Die waardes moet tot die eerste desimale syfer 
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ord dan uitgevoer en monsters word geneem soos hi 
aangedui: 

Gemeet 0,2 m vanaf die begin van die seksie en 0,2 m vanaf die linkerk 
die seksie. 
Sekere padowerhede spesifiseer die lengtekoordinaat tot die naast 
toetspunt vir sublot l sal dus 60 m vanaf die begin van die seksie 
sublot 2 sal dit 200 m vanaf die begin van die seksie wees. Hierdie 
kan slegs gebruik word op lengtes wat redelik groot is. 

Die monsternemingsmetodes wat bespreek word in TMH5 " 
nemingsmetodes vir Padboumateriale", moet gevolg ord wanneer die 
monster geneem word. 

In Suid-Afrika word toels rosedures vir pad boumateriaaleienskap 
meen gespesifiseer in o temming met die prosedures wat in 

uitgawes van die volgende pu blikasi s newgel& word. Die publikasi 
volgorder van belangrikheid aangegee. 

ardtoetsmetodes vir Pad boumateriale; 

ies van die 

reeds in die Sui -Afri kaanse pad bou bedryf, wysl dat 'n groo 
die algehele varie aarheid van die gemete produ keienskappe 

standaard toets res gehou word en laboratoriumtoe 
verseker dat dit aan die spesifik 
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einde die risiko's ver onde aan die foutie 
erk te verminder, wanneer dit deur rasionele kwali 
rd, kan die belan 
liietlaboratoriums, 

behoort voorkeur 
rdeling deur middel van 'n oorhaasti 

of meer stelle toetsresultate. 

behoort die toetskonsekwentheid va 

met dieselfde apparaat d 
hy daarvan bewus is. 
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Daar bestaan verskeie beoordelingskernas gebaseer is 
tatistiese beg insel wat gebruik k ord om kwalitei 
se uit te voer. 

Een hiervan is gebaseer op die beginsel wat die risiko om 'n o 

verkeerdelik verw 

Die skema wat vir gebruik in rdie land bedoef is en wat in hoof 
yf word, is g seer op die aanname dat ons 
roduk volgens die spesifikasies. In hierdie geval wor 

teur se risiko dat 'n aanvaarbare produ voorwaardelik aanvaar 
op lae en vaste vlakke gehou, terwyl ie klient se risiko om 'n on 
produk verkeerdelik te aanvaar, varieer. Hierdie beginsel 

aarde van die gespesifiseerde produkeienskap waarna di 
mik, kan na aanleiding van die populasiekenmerke, soos in afdeli 
soos volg gefor 

Vir 'n ondergrens 

Vir 'n  bogrenss 

In hierd ie verge1 daardiseerde varie 

met 'n onderste spesifi 
e waarde her as is, 

ulasie onderkant die spesifikasiegrens wees e 

Statistiese beginsels van kwaliteitbeheer en die toepassing daarvan in padbou 
TRH5, Pretoria, Suid-Afrika, 1987 



et 'n boonste spesif ikasiegrens toeneem 
iddelde waarde 
elde onderkant 

El" ienskapvlakke wat bo- of onderkant die vereiste k 

at verkry is uit dat eds voltooide konstru ksie en 
aliteit is, word in tabel 2 aangegee. 

I van 'n produk waar sowel 'n ste as 'n  boonste grens 
ee benaderin 

efinisie van die grense van 'n du nsspesifikasie 
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ie spesif ieke benadering ord cp deurgaans 
10 persent. 

ee spesifikasiegrense word dan soos volg geforrnuleer: 

(b) Die huidige to1 ebruik en die 80ste 
iaal wat buite 
, val, word in di 
e gebruik word i 

(Hierdie waarde is normaalweg roter as 10 persent.) 

Die monsterst e, Xn en S,, uit 'n monster v 
word gebruik om die kwaliteit van di ordeel en orn va 
aan die spesifikasievereistes voldoen. 

Die uitgangspunt 

geskatte standa 
ehulp van 'n relatief klein aantal toetsresult 

dingsgrens La) t 
is aan 'n vaste 
5 persent geneem. 

ord soos vol 

nsspesifikasie: L, = 
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r, a,, selfs kleiner 1s as 

erpingsgrens met 'n vaste a,-risiko-ben 

nadering word die erpingsgrens op so 'n 
akteur se risiko, a naby as prakties moo 

at laer as a, is. waarde van ar 

ord soos volg gedefinieer: 

sspesifikasie: L, = L, +kr ................... 

L;! = L& -k,. ...............a.. ( 1 0) 

sie: Lr = L ...................... (1 1 )  

L, = 0,85La vir struktu 

es tussen die 

e hierdie sone 

eheer en die toepassing daarvan in padbou 



duk van 'n lot 
sgrens sal in 

word. 

gekombineerde a-risiko's by die aan 
werpingsgren rk tot onderskeidelik 5 

n 0,5 persent is. 

rdes vir k, en k, vir verskillende 
(bladsy 36) aangegee. 

aan van die persentasie relati 
ende toetsresultate v 

rdes vir X, en hulp van 'n r 
onderskeidelik 94,100 en 0,8524. 

esifikasies, is L, vir keur 
- - 

= 10 persent, n = 

= 93,379 
- 
X, > L, (aanvaar) 
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t uitstip met (X, 

biyk dit duidelik d 
persent of minder, 
onderkanl die lyn 
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Voorbeeld van 'n prosesbeheerkaart vir enkel- of dubbelgren 

lndien die kontrakteur sy risiko by LW vanaf 5 persen 
arheid wil verrninder, dan sal hy tot ' 
. 'n laer waarde vir tp) moet wer 

= 1,282 + (0, 

= 1,282 + 0,322 

(uit tabel C/2 ;  tp = 5,44 persent) 

l = 0,623 (kyk figuur 4) 

Op hierdie manier kan die werklike monsterstanda 
word terwyl vaste grense van 

eienskapwaarde (dew.$. 

Dit maak dit dus rnoontlik om die aandag op die regte plek in di 
tregls, te vestig. 
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uitstip van 'n enkele beheerparameter w t Xn en S, in 
merking neem 

ngedui vir die eerste tipe prosesbeheerkaart, kan die algernene 
van die vergelyking soos volg geskryf word: 

- 9  

xn = Sn + k.Sn of STn = L& - k.Sn 

ie vergelyking kan soos volg gerangskik word: 

................................................... " = k  (13) 

or (L& - En)/S, = k ..............................,...........a..... 
- 
--.I 

- - 
anneer Xn = xa or = X: dan is k = kq 

nneer Zn = Lr or G = L: dan is 

(slegs vir vaste a,-risi ko's) 

met vaste beheervlakke onderskeidelik 
L, (of Lf) deur kq, ka (vir L,) en kr (vir 

die lotte op die horisontale as uit te stip. Deur die 
nd van vergelyking 13 en 14 uit die t 
aart uit te stip, kan ons die algernene 

if i kasies: 
king 13 om k te bepaal 

om k te bepaal 

aal wanneer Xn < X en 
aal wanneer Tn > X 

van so 'n prosesbeheerkaart, kyk bylae A. 

nderlike prosesbeheerkaarte vir G, S, en die saam 

, naamlik vir die monst 
, en die kwaliteitvlak. 
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Die prosesbeheerkaart vir die monster 
grense: 

Onderste spesifi kasiegrens (Ls) 

Ld = X - A, ................................................. 

L, = X - A2 ................................................. 
Boonste S pesif i kasieg rens (Lh) 

Lb = XI + 1 .................................................. (17) 

L& = X +  2 .................................................. 
Du bbele spesifikasiegrens (Ls en L&) 

Ld = X -  1 ................................................. 
LW = X - A2 ..................... .. ...................... 

kal2 = normaalverdeiingskonst 

kal j2 = normaalverdelingskonst 

kg = normaalverdelingskonstante vir cp 
t buite die spesifik 

toegelaat word 

e = vasle toleransie wa 
of L; - X) 

Die waardes van a en a1 W 

onderskeidelik 5 persent en 10 persent. 

Hierdie waardes is arbitrer gekies en kan aangepas 

eheerkaart vir die stanch rdafwyking het die voi 
grense: 

............................................... Ld = S 1  = B1.O 

al on Quality Control 
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In die verlede was dit die gebruik om die aanvaarbaarheid van 'n produkeienska 
by 'n enkele grens te beoordeel. Dit het dikwels aanleiding gegee tot onsekerhei 

i l k  in gevalle waar die toetsresultate ' 

rder rede orn te glo dat sulke produk 
van die struktuur noernenswaardig sal beinvloed 

Om hierdie red 
aanvaardings 
L,, en die nu 

1 produk van marginale kw 

e nie die praktiese werkverri 
nie, en dus steeds 'n ekonorn 
n ten volle a nvaarbare pr 

lein oorgangsone i stel tussen die voorheen ge 
rens, wat nou end is as die aanvaarding 

ieerde verwerpingsgrens, L,. Wanneer die gernete 
eoordeling binne hierdie klein sone 16, sal die m 

ar word teen 'n verminderde vergoedingstarief. Die r 
ing is dat die klignt se risiko om 'n on 

rhoog het namate die kontrakteur se risiko vir di 
uk verrninder het, en gevolglik was dit noodsaaklik orn 
eerder 'n rnateriaal van 'n aanvaarbare standaard 

deur hom te penaliseer wanneer daar materiaal van mar 
roduseer word. t die voordeel dat die kontraKteur daardeur gew 

word dat die produ oet word ten einde die ernstige koste-ui 
van algehele verwerping te vermy. 

nie. 

Die waarde van die vergoedingsfaktor, P % (of P! %), hang af van die 
3in, en word a egee as 'n persentasie van die volle produk 
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In die beoordelin te verkry uit 'n lot gro 

ppe van 'n 

dingsiaktor vir e k e  eienskap 

ergoedingsfakl~r vir die produk in sy geheel 

I word (bv. 

afsonderl ik 

P = (I-n + i )  

waar n = a e waarop 'n verminderin in vergoedin 

persent). Indien die waarde van P 
e van voorwaardelike aanvaarding en die 
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ie volgende an van toepassin in die gevai v 
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hekans ige  monster A I ,  3,2 3 ,s  3,6 ,Q 3,2 1,7 3,f 2,2 2, 
Ewekansige monster B 5,1 4,9 5, 4,8 4,7 5,6 5,s 

Die verwerkte result ie is soss vol 

l? 

Y-l 
n 

yking met die groier waard 

yking met die kleiner waarde. 
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Wanneer daar vermoed ord dat 'n resultaat 'n uitskieter ' n 
eenvoudige wyse nagegaan word deur die volgende prose 

waar xo die aarde van die moontlike uitskieter verteen 

arde, T, soos in tabel 7(a) 
van n aangegee. > T, rnoet die toetsr 
beskou word en weggelaat word uit die monster. 

lndien die toetsresultaat as 'n uitskieter geklassifiseer 

die oorspronklike lot ingesluit te word nie. 

aie klein is en na nu1 neig en 
, word soms aan etref. Hierdie vers 

ieter geklassifiseer 
in die spesifikasie 

ie minimum st 
uik in die beoor 

imum standaardaf aan die hand van 

handleiding gevin 

e toetsresultate is verkry met die bepalin 
rsentasie van 'n laa 

Statistiese beginsels van kwaliteitbeheer en 
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r is 'n onmis are vereiste vir die verse 
rrigting van paaie en vereis oorweging en toepassing in alle fases. 

erp-, bou- en instandhoudingsfases insluit, 
rdelikheid van beide die klient en die ontrakteur. Die 
de aspekte van kwaliteitbeheer de die klient en 

trakteur betrokke is, word diagrammaties in figuur 6 aangetoon. 

illende aspekte wat die praktiese to 
r, soos in figuur 

t inligting wat verkry is van 'n verskeidenheid voltooide kontrakte 
nderneem is en wor gebruik as agtergronddata vir 

implementering van k aliteitbeheer S S in hierdie dokurnent 
este owerhede beskik or hul eie dat onne waaruit hulle die 

at uit kontrakte bep lementering van die st 
ing, word in hierdie a gebruik by gebrek aan meer 

(a) ardes van hier ters word in tabel 2 

tergrootte, n: n hierdie parameters 

van die aanbevole proses I drie tipes spe 
angegee. 'n Tipi esifikasie vir 

iese besginsels van kwaliteitbeheer en ale toepassing daarvan in padbou 
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NEE 

Wisselwerkende aspehie van kwaliteitbeheer 

Stat~sl~ese beglnsels van kwaliterraeheer en ale roepassing daarvan in padbou 
THI-15, Fretor~a, Su~d-Afr ika,  1987 



iese lot- en monste 

Keurgrondlaa 

Stutlaa 

Natuurli ke 
gruiskroonlara 

Gebreekte- 
klip kroonla 

tutlaa 

gigtheid en dikt 

Digtheid en dikte 

Digtheid en clikte 

Digtheid en dikte 

Digtheid en dikte 

Digtheid en dikfe 

bindstofinhoud 

- 

issel vanaf 0,3 m tot 0,15 m 
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rde lae) 

15 000 in" 

Asfaitkaoon laa 6 

8 
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k,, = I ,  (ha = 5 %) 

k,, = 2,326 (a ,  = 1 %) 

1 % )  
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ie spesifikasie dek die gebruik van statistiese metodes vir aanvaar- 
eheer vir die beoordeling van die kwaliteit v n sekere produkeienska 

igte van voldoen g aan die vereistes v 

deur rniddel van die statistiese metodes b 

sien van die n di6 eienska 
odes beoordee rd, sal die materiale of po 

eer ander eienskappe (wat nie deur statistiese 
e vereistes van die Standaardspesifikasies e 

aar daar ander redes vir verwerpi 
oon nie-uniforrne 
oorsaak te wyte is, 

enieur sal horn die reg voorbehou om sodanige to 
, op enige gelokaliseerde gedeelte van die lot 

eskou, uit te voer en 

sifiseer word nie, sal vereis word 
spesif iseerde vereistes, grens 

reke in die gelokaliseerde gedeelte reg 
s dit vir algemene aanvaardin eheer in die lot ingeslui 
e van sulke spesiale toetse wat gelokaliseerde gedeeltes 

e toetse wat vir statistiese aanvaar 
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erk of materiaal 
at vir die doeleindes van kwaliteitbeheer as 'n eenhei 

at dit verteenwoordigend is van di 
ur dieselfde roses en van 

geproduseer is. 

gemiddelde v n n toelsresult 

ord gedefinieer deur 

aarde van " 

moet noukeurig ondersoek word vir 

moet dit, indien erdere toetse wee 

moontlik is nie, 

waar Zn en S, = onderskeidelik die rekenkundig n 
standaardafwykin van die monster 

die waarde van die toetsresult 
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renswaarde van die monstergemiddelde 
aanvaar sal word. Vir 'n ondergrensspesifikasie word hierdi 

S deur La aangedui. Vir 'n bogrensspesifikasie wor 
deur La aangedui. Vir 'n dubbelgren 

die onderste en boonste grense onderskeidelik 
aangedui. 

Dit is die grenswaarde v n die monstergemiddelde W 

verwerp sal word. Vir 'n ondergrensspesifik 
sgrens deur L, aangedui. Vir 'n bogrensspesifik 

verwerpingsgrens deur L/ aangedui. Vir 'n dubbelgren 
die onderste en boonste grense onderskeidelik 
aangedui. 

anneer die rnonstergemiddelde tussen die 
rens I&, rnoet die lot aanvaar word op voor 

eur n verrninderde vergoeding vir di 
voorafbepaalde formule vir die vermindering va 
teur sal egter die keuse t$ orn die werk wat deu 

ord, oor te doen en dit van nuuts af voor t 
stoetse in plaas van aanvaardi 

nuwe ewekansige monster van aling uit die lot verkr 
elde en standaar 

word. 

Om te besluit of daar 'n betekenisvolle verskil is tussen 

die t-toetse nagegaan word orn va 
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rensspesif i kasies: 
ken die aanvaardingsgrens, LQ, soos volg: 

ka*Sn (eerste voorlegging; kyk tabel 8 / 2 )  

of 
= L& - ka.Sn(A+B) (tweede voorlegging) 

ken die verwerpingsgrens, L:, soos volg: 

L/- = Lk - k,.S, (eerste voorleggin ; kyk tabel B/2) 

I 
L/- = L ede voorlegging) 

e lot indien die monsterge iddelde, xn (of 
l van 'n tweede voorleg ), gelyk is aan of minder i 

rens, La. Verwerp die lot indien die monsterge 
+B) waar toepaslik), groter is as die verwerpingsgrens, L,'.. 

vaar die lot voorwaardelik indien die monstergemiddelde, G (of 
aar toepaslik), gelyk is aan of kleiner is as die ver- 
ns, L/, maar groter is as die aanvaardingsgrens, L& Die 

orwaardes vir aanvaarding word verderaan in die spesifikasies 
egee vir die verskillende tipes werk of materiale waarop hierdie 

lanne van toepassing is. 

( i  i i elgrensspesif i kasies: 
derste aanvaardings- en verwerpingsgrense soos 

mmende boonste aanvaar 

Eerste voorlegging Tweede voorleg 
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toepaslik), tussen die boonste en die onderst 

is aan een van die twee. Verw 
emiddelde, Xn (of 

erpingsgrens, L/, o 
nvaar die lot voor 

grense vergelyk: 

en die boonste 

Die voorwaar es vir aanvaarding word v 
ee vir die verskillend 

eienskappe sal met behulp van die 

ag: Relatiewe verd igti n 
latiewe verdigting 

: Relatiewe verdigtin 
roonlaag of -stu 

estabiliseerde lae: 

linhoud (%) 

ord orn 'n volgende laa 

die tempo waarteen konstruksie per dag plaasvin 
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lotgrootte sal deur die ingenieur bepaal word met 

r dag geplaas word. Die lotgrootte in betonstrukture kan dus 
ienlik wissel en veral in die geval van kleiner strukture mag dit nodig 

om statistiese monsters van dieselfde betongraad vir verskillende 
e kom bineer m its die beton van dieselfde betonaanle 

edurende die tydperk on 

rdes van kon ee wat in die 
ik moet word vi 

van die werk, oos byvoorbeeld die stutlaag, ebreekteklip- 
urnineuse kroonl g, het een of meer eiens appe wat deur die 
n die aanvaardingsplanne eheer moet word ( k tabel 812). 

edure in 8.3 ten opsi 
beheer word deur die 

rping of voorwaar 

S wanneer a/ die eienska e aan die vereistes 

ie lot wanneer enige een of meer van die eiens 
isles van 8.3  v 

5 van die tendertarief. 
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Konslantes ruik moet 

Keur- Relatiewe 4 
grondlaa verdigting (%) 

tutlaag Relatiewe % 
verdigting 
(Yo) 76 

- -- 

Gruis- 6 0 , 
kroonlaag 

Gebreekte klip- Relatiewe 6 15 0,3 
ag of verdigting 

stutlaag (%) 

Asfalt- Relatiewe 6 95 7'0 
verdigting of 

C % >  
Ghemies Sementerende 18 
gestabili- indstof- 
seerde inhoud (%) 
l a 

Asfalt Bindmiddel- 8 ( 7  ) 11 
inhoud (96) 

(1)  Vir aaneen 
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eer 'n lot voorwaardelik volgens die vereistes van B.3 en 8.7 aanvaar 
sal daarvoor vergoed word teen 'n koers wat laer as die tendertarief 

sfaktor wat op die tendertarief van toepa 
olg bepaal word: 

nskappe met 'n onder 

(ii) Eienskappe met 'n bo 

appe met 'n dubbelgrens 
bruik P of PI, watter een o 

r slegs een eienskap van die lot et behulp van die beoor- 
ianne beheer word en die lot voor ardelik aanvaar word, rnoet 

aktor by vergoeding op die tot le hoeveelheid m 

n die beoor- 
k aanvaar word, rnoet 
vergoedingsfaktor wat 

n 

i = l  

aarop 'n vermin 

rlike waardes van hierdie vergoedin 
I 

inirnurn waarde van P is 0.50 (50 persent). 

materiaal verwyder word. 
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