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Afstrooien van nieuwe asfaltdeklagen
Inleiding
Ter trehoeve van de verkeersveilit-

bindmiddel bitunren- Ook is het

ireid dient een asÍirltbeton deklairg een
reliere mate viu'r stroef}reid tc b€zitten.
lJe stroeÍheid virn ccn dckJaag rvordt

loornanelijk

bepaalcl door de aan-

u,ezigheid van vrii grof, scherpk;rntig
steenmateriaal, wanrop de banclcn van
motorvoertuigen bii rernnren vat
hebben. Flchter een nieurv aangelegde
rsfLrltbeton tlekLaag k;rn hicrtegen nog
onvolclocncle rvccrstirnd bieden.
Dit rvordt veroorzaakt door de onrhuLling van de steenkorrels dool het

rrrogclijk dat .,t'drr hc['rrl,le orrrstan
digheden het bindrniddel naar het
oppervlak u,ordt getrild, het zgn. "opdrijvcn", clool cle afwer kmachines oi
door de rrerking van de r,,'alsen tiidens
het verdichtingsproces. Aanviulgsgladheid kan verder ontstaan door het
(tildetiik eD plaatselijk) verrverkcn van
een nrengse] met een overschot aan
bitumen als het gevoJg van een af
u.ijkende san.rcnstellir.rg. Vanrvege deze
aanvugsgladheid is het rvenselijk het
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oppervlak van een nieuw iran te leggen
asfnltbcton deklaag, \'oordat het des
betreffende gedeelte wordt openge.leld \oor he( verkeer, tc bclt,rndelcr.
zodat, ten aanzien van de stroeÍ-heid,
het rvegvak aJs veilig mag rvorden
beschound. Dit geldt overigens niet
voor zeer open aslàltberon deklagen,
rvaarbij rveloverrvogen wordt atgezien
van behrndeling, omdat dit ten nadcle
zal gaan van het esseDtiële holle

ruirnte percentirge.

Afstrooien met fiin steenslag
De meest doeltreffende methode tef

voorkoming van aanvangsgladheid
van nieuwe asfaltbeton deklagen is het
machinaal afstrooien van het oppervlak gedurende het rvalsen, na de
e€rst€ walsgangen, met kiezelslag 2/6
in een hoeveelheid van tenminste 2 kg
per m2. Nadat de laatste walsgang is
voltooid en het wegdek is afgekoeld,

moet lqs steenslag door zorgvuldig
mechanisch vegen worden verwijderd.
Criterium voor het juisle moment van
deze bewerking is de temperatuur van
de asfaltbeton deklaag die tenminste
90' C moet zijn en bij v'oorkeur niet
hoger dan 120 à 130" C. Bij een te
hoge temperatuuÍ zou het steenslag
teveel in het oppervlak verdwijnen
tenvijl bij een te lage tempeÍatuur de
hechting onvoldoende is, waardoor de
Stroefheid
De stroefheid van een deklaag rvordt
aangeduid met een rvrijvingscoë1ïciënt die wordt gemeten n-Iet de gestandaardiseerde ongeprofi leerde
PIARC-meetband volgens de methode
"vertraagd u,iel" met 85 o/o slip op een
nat u'egdek en een snelheid van 50 km
per uur. De rvrijr.ingscoëmciënt voor
nieurv iverk dient tenminste 0,52 te zijn.

Doel
Het doel van de hierna beschreven
handelingen is het lrrkrijgen van een
wegoppervlak met scherpkantig
gesteente van voldoende textuur.
Het afsli.jten van het bindmiddel
l'ordt gervoonlijk ook na verloop van
één of meerdere maanden "vanzelf',
althans goeddeels, bereikt: doqr de
afslijtende rverking van de voertuigbariden rvordt het bitumen aan het

oppewlak verrvijderd en komt het
toeslagmateriaal aan het oppewlak.

Afstrooien met asfaltspecie
Tijdens het aanbrengen ran een asfalt.
beton deklaag dient erop te worden
gelet

ofachter de afr,verkmachine of

tiidens het walsen "vette", doorgaans
enigszins spiegelende plekken ontstaan.

Deze plekken dienen onmiddelli.jk

handmatig

Le

worden aÍgestrooid met

rvarme asfaltspecie gevolgd door
ra'alsen. Deze behandeling wordt
ev€neens toeg€past vooÍ het dichten
van eventueel aanwezige trekscheurtjes achter de afwerkmachine. Het
afstrooien heeft als resultaat €en vdj
grof oppervlak textuur.

steenslag losraakt. Het kiezelslag 2/6,
toeg€past voor het afstrooien, dient
luchtdroog te zijn, maar behoeft niet
speciaal te worden gedroogd. Verder
is van belang dat geen grover materiadl àls verontreiniginpr, in het kiezelslag
aanrvezig is om het br€ken van autoruiten door opspattend split te voor-

komen.

in het oppewlak achter en draagt bij
tot de straeÍheid van het wegdek.
Uit metingen van de stroeÍheid van
het wegdek is bi.j herhaling het gunstig
effect van de behandeling gebleken:

wêgdek
zeeí glad wegdek

nieuw wegdek
niet afgestrooid

itroêÊrêid
o,20

0,43 - 0,48

nieuw wegdek

welaÍgestrooid

Het al5lrooien dienL ma.hinaal te gebeuren met de speciaal daarvoor ontwikkelde spreidmachines: uit onderzoek is gebleken dat alleen machinaal
afstrooien leidt tot de noodzakelijke
gelijkmatigheid in textuur.
In plaats van fijn steenslag vrcrdt,
vooral voor gemeentelijke rvegen,
soms brekerzand gebruikt, dat eveneens

tot goede resultaten kan leiden

nits het goed gerassen

is en nagenoeg

yrij van brekerstof; door veel stofslaat
de asfaltbeton deklàag snel dicht waardoor hel geen steerr'lag meer kan op
nemen. De textuur wordt u'el minder

bij toepassing van brekerzand.
Het alitrooien met kiezelslag 2/6
wordt, als algemene maatregel, door
de Ri.ikswaterstaat bindend voorgeschreven voor alle tlpen asfaltbeton,
met uitzandering van zeer open
asfaltbeton, die zou'el permanent als
tijdelijk door het verkeelivorden
bereden, ten einde ieder lisico van
aanvangsgladheid te voorkomen.

Resultaat
Nadat het behandelde asfaltbeton
l'oor het verkeer is opengesteld, r.ordt
in de eerste lveken een deel van het
fiine steen"lag door de motorvoertuigen uit het dek gereden, waarbii het
daaraan gehechte bitumen wordt
meegenomen, Een belangrijk deel van

het opgestrooide steenmateriaal blijft
echter, rvanneer het goed is ingeu,alsL,

veíeiste stroeïheid
nieuw wegdek

0,56 - 0,60

o,52

De gemeten stroeÍleid van afg€stroolde wegdekken rechtvaardigt het voor-

schrifï van Rijksu'at€rstaat om alle
asfaltbeton deklagen, met uitzondering van zeer open asfaltbeton, te
behandelen volgens de in deze D\{WlVijzer beschreven methoden ten
einde de weggebruiker een veilig
wegdek te garanderen.
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