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1. Inleiding
Nederland en Japan zijn de enige landen ter wereld waar ZOAB al meer dan 15 jaar op grote schaal op het
hoofdwegennet wordt toegepast. Japan is in 1990 gestart met ZOAB en 50% van de National Inter-Urban
Expressways heeft momenteel ZOAB als deklaag. Nederland is begin jaren zeventig begonnen met het
aanleggen van ZOAB proefvakken en vanaf 1988 wordt het op het hoofdwegennet toegepast. Momenteel
bestaat 65% van de deklagen uit ZOAB. ZOAB wordt in Nederland voornamelijk toegepast vanwege de
gunstige geluidsreducerende eigenschappen, maar in Japan is naast geluidsreductie veiligheid (reduceren van
ongevallen tijdens regen) de belangrijkste reden.
Op initiatief van de Japanese Highway Research Institute (JHRI), een onderdeel Japanese Highway Public
Corporation (vallend onder het Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport), heeft er in februari een
kennisuitwisseling plaats gevonden op het gebied van ZOAB. Hiertoe zijn Martin van de Ven van de TU Delft en
Jan Voskuilen van de DWW uitgenodigd om in Japan lezingen te geven over dit onderwerp. Daar Japan weinig
publiceert over de ervaringen met ZOAB was dit een unieke gelegenheid om meer over de Japanse ervaring te
weten te komen. De te bespreken onderwerpen waren materiaalkeuze, mengselontwerp, proeven, research,
monitoring weggedrag, problemen en mogelijke oplossingen, hergebruik en prestatiecontracten voor zowel
ZOAB als Tweelaags ZOAB. Daarnaast is ook aandacht geschonken aan combinatiedeklagen, zeer open
kunststofbeton en modulair wegdek. Het door JHRI opgestelde programma was als volgt.
Programma
Dag 1
Dag 2

Dag 3
Dag 4

Bezoek lab en voorbespreking lezingen
Lezingen voor beleidsbepalende managers:
• Algemene inleiding over Nederland, RWS organisatie, gegevens van klimaat,
infrastructuur en asfaltproductie
• Algemene informatie over Japanese Highway Public Corporation (JHRI is hier een
onderdeel van)
• Ervaringen met ZOAB in Nederland van mengselontwerp tot hergebruik
• Air-drainometer voor open deklagen
• Functionele eisen in het contract
• Lab onderzoek aan Tweelaags ZOAB
• Praktijkervaring met Tweelaags ZOAB proefvakken
• Modulair wegdek (Wegen naar de toekomst)
Bezoek werken (tunnel/brug constructie Tokio Bay, dienstkring JH, nieuw ZOAB
wegvak, ZOAB op parkeerplaats)
Lezingen voor technici gevolgd door discussies:
• Hoe wordt de mate van vervuiling van ZOAB in Japan gemeten?
• Ervaringen met ZOAB in Japan
• Heeft gemodificeerd ZOAB een langere levensduur?
• Problemen met (aanvangs)stroefheid van ZOAB in Japan.
• Problemen met (aanvangs)stroefheid van ZOAB in NL
• Hoe monitort DWW het hoofdwegennet?

Organisatie JHPC
JHPC is enigszins vergelijkbaar met RWS, maar gaat alleen over droge infrastructuur (nu 7040 km).
Er zijn 13 Regionale Directies met in totaal 190 wegendistricten.
Daarnaast is er een soort DWW/AVV/BD organisatie die Expressway Research Institute (ERI) heet.
De taakvelden van JHPC zijn: nieuwbouw, onderhoud, verkeersmanagement en tolhefing.
Opvallend is dat nog een aanzienlijk aantal km nieuwbouw gepland zijn:
Huidige lengte snelwegen
In planning/ constructie
Beoogde totale lengte snelwegen

7040 km
2302 km
11520 km
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Het onderhoud kan worden verdeeld in winter- en asfaltonderhoud, verbreding en instandhouding van milieu.
Het verkeersmanagement betreft automatisering tolheffing, dynamische verkeersinfo, verkeerscontrole centrum
en verzorging filemeldingen via internet (net als site ANWB).
Het ERI heeft twee hoofdafdelingen: Verkeers- en Milieukundig Onderzoek (VMO) en Wegenbouwkundig
Onderzoek (WO). VMO bestaat uit een verkeers-, milieu- en een onderhoudsafdeling. WO bestaat uit een
geotechnische-, wegenbouw-, tunnel- en een brugafdeling.
Saillant detail is dat JH per 1 oktober wordt geprivatiseerd.
Indruk bij bezoek aan Japan (omgeving Tokio)
Japan is een modern eerste wereld land met uiterst beleefde gastvrije bevolking. Duidelijk kan worden gezien dat
het een industrieel land is (vooral in het Yokohama havengebied bij Tokio). De criminaliteit ligt in vergelijking
met westerse landen op een zeer laag niveau. De Japanners hebben andere normen en waarden en houden zich
over het algemeen goed aan de verkeersregels.
Het wegennet ziet er goed verzorgd uit. Wat direct op valt zijn de hoge geluidsschermen in bevolkte gebieden.
Daar de gemiddelde dichtheid per km2 van de bevolking grofweg overeen komt met die van Nederland, heeft
geluidsreductie in beide landen een hoge prioriteit.
ZOAB wordt op uitgebreide schaal toegepast. Op 50% van de autosnelwegen in Japan ligt al (> 50 km2) ZOAB.
Langs de snelwegen staan in de buurt van woongebieden meestal alleen kantoorgebouwen en is er buiten deze
gebieden veel industrie langs de snelweg. Bij bewoning langs de snelweg zie je direct geluidsschermen, en hoe
dichter de bewoning langs de snelweg is hoe hoger de schermen. Alle geluidsschermen zelf zijn van een
geluidsabsorberend materiaal (aluminium met gaatjes of spleten) gemaakt. Wat opvalt is dat de geluidsschermen
er vrij uniform uit zien, dit in tegenstelling tot Nederland waar allerlei soorten materialen worden toegepast van
plexiglas, staal, kunststof tot aan wilgentakken toe. Om de geluidsreductie zoveel mogelijk bij de bron aan te
pakken, zijn de schermen zo dicht mogelijk bij de weg direct achter de smalle vluchtstrook geplaatst. Op
plaatsen waar de huizen zich op korte afstand van de snelweg bevinden, zijn de schermen wel 9 m hoog en is de
bovenkant in de vorm van een boog van 90 graden naar de snelweg toegebogen, zodat het lijkt of je in een
tunnelbak rijdt. Op alle plaatsen waar bewoning langs de snelweg is, ligt al ZOAB.
Wat dan weer tegenvalt is het geluid dat voegovergangen produceren. In sommige woongebieden waar veel
viaducten in de snelweg liggen, is de geluidsproductie van de voegen erg storend.
Alle snelwegen van JH zijn tolwegen. Om de doorstroming bij tolpoorten te bevorderen, is een automatisch
werkend elektronisch betaalsysteem ETC (kastje in auto) in gebruik genomen. Momenteel maakt 30 % van de
automobilisten gebruik van ETC en het aantal groeit nog steeds.

2. Onderzoeksfaciliteiten
Bij JHPC zijn op de diverse locaties vele onderzoeksfaciliteiten beschikbaar. Tijdens het bezoek op 14-02-05 is
dat duidelijk gemaakt met behulp van een aantal voorbeelden:
• Pilot mix plant. Dit is een op labschaal nagebouwde asfaltmenger om asfalt voor grote proefplaten voor de
Pave Test Equipment (PTE) te produceren.
• Plaatverdichter om asfaltplaten (segment van ca. 3 x 2 m2) te verdichten voor de PTE. De plaatverdichter
bestaat uit een spreider, stalen wals (met tril faciliteit) en een bandenwals. Hiermee worden platen
geproduceerd, waarvan de eigenschappen overeenkomen met die van in de praktijkverdicht asfalt.
• Accelerated Pavement tester. De platen worden getest in de PTE. Dit is een grote carrousel geplaatst in een
grote overdekte hal, waarin een groot aantal platen tegelijk kunnen worden beproefd. Er zijn verschillende
wielconfiguraties en belastingen mogelijk. Ook kan versporend worden getest. De maximale snelheid is 100
km/h!!! en de proeftemperaturen kunnen worden gevarieerd van –20 tot 50ºC. De proeven zijn gericht op
onderzoek naar permanente vervorming. De wielen kunnen niet onder een hoek worden gezet om bv. de
rafelingsweerstand van ZOAB te testen.
• Geluidshal. Dit is een zwaar voor geluid geïsoleerde grote hal (waar geen geluid van buiten naar binnen
komt en geen geluid van binnen naar omwonenden), waar geluidsschermen met innovatieve schermtoppen
worden getest in een schaal van 1:20. Momenteel worden hier de zgn. Multiple Edge Noise Barriers
(MENB) getest. Uit metingen is gebleken dat door het vervangen van de bovenste meter van bestaande 5m
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hoge geluidsschermen door MENB een extra geluidsreductie wordt verkregen van 3 tot 4 dB(A). Dit is in de
praktijk gemeten op een wegvak van 200 m.

Multiple Edge Noise Barrier
•

Ontwikkellab voor automatische reiniging in tunnels. Tot nu toe werden tegels en lampen in tunnels
handmatig gereinigd. In verband met mobiliteit (geen wegafsluiting nodig) en veiligheid (ARBO) werd twee
systemen ontwikkeld, die onder geleiding van een railsysteem tegels en lampen konden reinigen. Bij de
lampenreiniger wordt eerst water met zeep op de lampen gespoten en daarna worden de lampen gereinigd,
eerst met een grove borstel gevolgd door een zachte borstel. De automatische tegelreiniger werkt ook met
zeepwater en borstels.

Tegelreiniger voor tunnels.
•

Lampenreiniger voor tunnels.

Op basis van image analysing heeft JH het zgn. Paint View System ontwikkeld, waarmee op het lab
roestvorming van bestaande stalen bruggen is te detecteren. Om veiligheidsredenen worden vanaf een
bepaalde afstand foto’s of een video gemaakt van het te beoordelen object. Deze foto’s en/of films worden
op het lab met behulp van een softwareprogramma geanalyseerd om op basis van het constateren van
roestvorming adviezen te kunnen geven over de te nemen onderhoudswerkzaamheden.

3. Speciale problemen voor Japan.
De Japanse archipel loopt van noord naar zuid in de vorm van een boog in de noordoost hoek van Azië. Japan
bestaat in feite uit 4 grote eilanden: Hokkaido, Honsyu, Shikoku, Kyushu en nog zo’n 39000 kleine eilandjes.
Japan heeft een landoppervlak van ongeveer 370000 m2, waarvan 70 % gebergte gebied, 12% hoogland en
slechts 18% vlak gebied dat zich niet hoger dan 100 m boven zee niveau bevindt. In het vlakkere gebied woont
het overgrote deel van de Japanse bevolking (totaal aantal inwoners 127 miljoen).
Op een aantal gebieden in Japan zijn er klimatologisch en geografisch duidelijke gelijkenissen met Nederland,
maar op andere plaatsen ook grote verschillen. In het noorden en westen valt ’s winters veel sneeuw en heersen
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lage temperaturen. In die gebieden wordt van een speciaal ontwikkeld ZOAB een hoge weerstand tegen slijtage
geëist in verband met schade van voertuigen met sneeuwkettingen en mogelijke scheuren door lage
temperaturen. In het zuiden en op druk bereden wegen is hoge duurzaamheid vereist vanwege het toenemende
zware vrachtverkeer met high-performance banden.

Regional Division of Porous Asphalt
Pavement by Design Mix Formula
Snowbound/cold regions
General regions

Naast problemen met geluid door de overbevolking in de vlakkere gebieden, heeft Japan door de geografische
ligging nog met andere problemen te maken, zoals aardbevingen, tyfoons en hevige sneeuwval.
Zo moet in Japan aardbevingsbestendig worden gebouwd en dat geldt ook voor de infrastructuur.
Dat er regelmatig aardbevingen in Japan plaats vinden hebben we aan de lijve ondervonden. Woensdagnacht
werden we op de 12e verdieping in ons hotel ruw in onze nachtrust gestoord door een aantal schokken die rond
4.30 uur begonnen en die ca. 25 seconden duurden. Het hotel ging behoorlijk heen en weer en we dachten dat
we onze laatste adem hadden uitgeblazen. Na de schokken was er buiten niets te zien en was alles rustig. Toen
we de andere morgen aan onze gastheren vroegen wat er aan de hand was geweest, moesten ze enorm lachen
en vertelden ze dat er niets aan de hand was want alle gebouwen in Tokio zijn aardbevingbestendig en een
dergelijke beving komt bijna maandelijks voor. Ook bij het ontwerp van viaducten, tunnels e.d. moet bij het
ontwerp hiermee rekening worden gehouden. Zo worden pijlers van viaducten ter bescherming ingepakt in staal
of carbonfiber en duurde bv. het 20 jaar om de 10 km lange aardbevingsbestendige Tokio Wan Aqua-Tunnel te
ontwerpen. Als er ergens een aardbeving plaats vindt, worden de nabij gelegen snelwegen automatisch
afgesloten en worden deze pas weer opengesteld als na inspectie is gebleken dat er geen schade is opgetreden.
Daarnaast heeft Japan te maken met een tyfoonseizoen. Deze brengt veel schade toe aan de steile bermen.
Door de hevige regenval, komt het regelmatig voor dat er afschuivingen plaats vinden en er grond op de weg
terechtkomt.

4. ZOAB in Japan.
Japan heeft inmiddels ruime ervaring met enkellaags ZOAB, maar nog geen ervaring met Tweelaags ZOAB. Dit
heeft wel de belangstelling, maar het streven is om steeds meer enkellaags ZOAB toe te passen.
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Veiligheid
ZOAB wordt in Japan vooral toegepast om ongevallen tijdens regen te verminderen. In tegenstelling tot
Nederland is uit Japans onderzoek wel gebleken, dat tijdens regenval inderdaad 25% minder ongevallen plaats
vinden. De extra veiligheid van ZOAB wordt dus in Japan niet opgeconsumeerd zoals in Nederland. Dit komt
waarschijnlijk door de normen en waarden van het Japanse volk. Dit hebben we zelf ook ondervonden tijdens
een avondwandeling toen we een zebrapad wilden oversteken. Hoewel er in geen velden of wegen auto’s te
zien waren, bleven alle voetgangers netjes wachten tot het voetgangerslicht op groen ging. Zoiets is in
Nederland nauwelijks denkbaar.
Mengselontwerp ZOAB
Tot nu toe is alleen enkellaags ZOAB toegepast. Er zijn twee typen ZOAB in Japan, gewoon ZOAB voor normale
omstandigheden en ZOAB voor toepassing in sneeuw- en koudegebieden (in dit verslag ZOAB S genoemd).
Over het algemeen wordt ZOAB met een maximale korreldiameter van 13 mm toegepast. De eisen aan
bouwstoffen en het mengselontwerp worden in het volgende besproken.
Steenslag
Naast groevemateriaal mag ook gebroken riviergrind worden toegepast. Er wordt wel als extra eis gesteld dat
meer dan 90% van het grind groter moet zijn dan 31,5 mm. Dit in verband met het gehalte rond. Steenslag mag
geen klei, modder, stof en andere ongewenste materialen bevatten. Aan steenslag worden de volgende eisen
gesteld.
Japanse eisen aan steenslag.
Eigenschap
Steenslag voor ZOAB
2500
Dichtheid (kg/m3)
3
Waterabsorptie (droge massa %)
20 ( 15)
Los Angelos (%)
12
Verlies in zoutproef (%)
5
Zachte delen (%)
15 ( 10)
Hoeveelheid platte stukken (%)
15
Gestript oppervlak (%), proef met bitumen
( ) zijn eisen aan steenslag voor toepassing in ZOAB S.

Steenslag voor ander asfalt
2500
3
30
12
5
25
15

Bij de introductie van ZOAB, dat een steenskelet heeft, werd erkend dat de kwaliteit van steenslag een kritieke
rol speelt. Aan steenslag voor ZOAB worden in vergelijking met steenslag voor andere dek- en onderlagen
zwaardere eisen gesteld aan de verbrijzelingsweerstand en het gehalte aan platte stukken. Ten behoeve van de
duurzaamheid worden aan steenslag voor ZOAB S aan deze eigenschappen nog hogere eisen gesteld. Of
hieraan voldaan kan worden hangt af van de locale beschikbaarheid van de steenslag. Vreemd genoeg wordt er
geen eis gesteld aan de weerstand tegen polijsten.
In de praktijk wordt alleen groevemateriaal toegepast en bij voorkeur een goede kwaliteit zandsteen.
Zand
Zowel natuurlijk- als brekerzand en mengsels van beiden mogen worden toegepast in ZOAB. Het grove
aggregaat, waar het brekerzand van wordt gemaakt, moet aan alle eisen van steenslag voldoen. In Nederland
hoeft dit niet en mag ook brekerzand worden toegepast dat verbrijzelingsgevoelig is.
Vulstof
In het algemeen wordt kalksteenmeel toegepast. Indien een steenslag strippingsgevoelig is, wordt aanbevolen
om kalkhydraat of portland cement toe te voegen. Er wordt voor gewaarschuwd dat toevoeging van kalkhydraat
de lage temperatuur brosheid, en dus de rafelingsweerstand, verslechterd. De kennis hierover is te vinden in een
recent Zweeds promotieonderzoek. Bij ZOAB S wordt geadviseerd om de relatie te bepalen tussen de
hoeveelheid kalkhydraat en de duurzaamheid.

6

Bitumen
In ZOAB worden alleen hoogviskeuze gemodificeerde bitumina toegepast. In dichte deklagen en onderlagen
wordt wel penetratie bitumen toegepast.
Aan bitumen voor ZOAB worden de volgende eisen gesteld:
• penetratie – minimaal 40 10-1mm
• verwekingspunt – minimaal 80ºC
• ductiliteit – minimaal 50 cm
• massaverlies Thin Film Oven Test (TFOT) – maximaal 0,6%
• percentage penetratie na TFOT – minimaal 65%
• taaiheid – minimaal 20 N.m
• kleefkracht – minimaal 15 N.m
• viscositeit bij 60ºC – minimaal 40.000 Pa.s
Bitumina die aan deze eisen voldoen bevatten ca. 10% SBS. Het polymeergehalte in Nederland is altijd veel
lager! Voor koude temperatuur gebieden worden enkele speciale eisen gesteld aan het bindmiddel (o.a.
buigproef). In Japan is in het verleden wel geëxperimenteerd met toepassing van penetratiebitumen en EVA
gemodificeerd in ZOAB, maar daar zijn slechte ervaringen mee opgedaan qua duurzaamheid.
Gradering
Aan de gradering van normaal ZOAB en ZOAB S worden verschillende eisen gesteld. Dit heeft te maken met de
holle ruimte eis. Voor normaal ZOAB is dit 20%, voor ZOAB S is dit 17%.
Eisen aan graderingen voor ZOAB (S) voor mengselontwerp in Japan.
Zeef
Massapercentage door zeef
(mm)
Maximale korrelgrootte (13 mm)
Maximale korrelgrootte (20 mm)
Normaal ZOAB
ZOAB S
26.5
100
19.0
100
100
95-100
13.2
92-100
92-100
53-78
9.5
62-81
62-85
10-31
4.75
10-31
14-35
10-21
2.36
10-21
14-25
4-17
0.6
4-17
6-19
3-12
0.3
3-12
5-14
3-8
0.15
3-8
4-9
2-7
0.075
2-7
2-7
4-8
Wat opvalt is dat het Japanse ZOAB een kleinere gap heeft in vergelijking met het Nederlandse ZOAB.
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Mengselontwerp
Het mengselontwerp bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1

selectie van steenslag, zand, vulstof en bitumen

Stap 2

keuren van de geselecteerde bouwstoffen

Stap 3

vaststellen van de gradering. Binnen de marges gesteld aan de gradering worden 3 mengsels
getest met intervallen van 3% op zeef 2,36 mm. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in welke
gradering aan de eis voor holle ruimte van ZOAB wordt voldaan.

Stap 4

bepaling van het optimale bitumengehalte met de adhesietest.

Stap 5

bepaling van de Marshall stabiliteit en –vloei. Tevens wordt de retained Marshall proef
uitgevoerd na 48 uur conditioneren in water van 60ºC.
uitvoeren van Catabro test bij 20ºC voor ZOAB en bij - 20ºC voor ZOAB S.
als het mengsel aan alle criteria voldoet, wordt de mengselsamenstelling en de holle ruimte
vastgelegd
als laatste wordt de duurzaamheid geverifieerd. De weerstand tegen permanente vervorming
wordt getest in een wielspoorapparaat. De rafelingsweerstand van ZOAB S wordt getest in een
speciaal wielspoorapparaat, waar kettingen aan de banden zijn bevestigd ter simulatie van
sneeuwkettingen.

Stap 6
Stap 7
Stap 8

De bitumenpercentages komen meestal uit op rond de 5% in het mengsel, hetgeen 5,3% op 100% aggregaat
betekent. De criteria voor een mengsel ontwerp voor ZOAB zijn samengevat in de volgende tabel.
Criteria voor het mengselontwerp van ZOAB
Eigenschap
Marshall stabiliteit (kN)
Marshall vloei (mm)
Holle ruimte (%)
Retained Marshall (%) na 48 uur conditionering
onder water van 60º C.
Cantabro proef (%)

Normaal ZOAB

ZOAB S
5
20-40

Ca. 20

Ca. 17
75

20 (temperatuur
20ºC)

Verdichtingsgraad (%)
In-stu waterdoorlandheid (soort Becker proef)

20 (temperatuur -20ºC)
96
10 seconden

De levensduur van ZOAB is minstens 8 tot 10 jaar.

5. Ontwikkelingen in Japan
Uit de presentaties zijn de volgende ontwikkelingen op het gebied van ZOAB overgenomen.
Nieuwe ontwikkelingen ter verbetering van ZOAB eigenschappen
• verbetering van het hoogviskeuze bitumen om de rafelingsweerstand en de waterdoorlatendheid van ZOAB S
te verbeteren
- eisen voor hoogviskeus bitumen herzien
- meer gebruik maken van eenkorrelige aggregaten (10 – 13 mm)
• onderzoek naar verbetering van geluidsreductie van ZOAB
- onderzoek naar fijnere graderingen in ZOABN (5 – 10 mm)
• onderzoek naar kostenreductie
- ontwikkeling van hoogviskeus bitumen type II (verbeterd bindmiddel)
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Ervaringen met experimentele ZOAB mengsels
Naast standaard ZOAB S (sneeuw- en koude gebieden) zijn vakken aangelegd met een ZOAB S met een
eenkorrelig aggregaat om de waterdoorlatendheid en de spoorvormingsbestendigheid te verbeteren. Na ca. 5
jaar heeft standaard ZOAB S een iets betere waterdoorlatendheid, maar heeft standaard ZOAB S meer
spoordiepte dan ZOAB S met eenkorrelig aggregaat.
Er zijn ook vakken aangelegd met ZOAB met fijner aggregaat zoals 0/10 mm of nog fijner (Low-Noise
Pavement). Deze mengsels hadden na 5 jaar iets meer spoorvorming en een iets slechtere waterdoorlatendheid
vergeleken met het standaard ZOAB. De geluidsreductie t.o.v. standaard ZOAB was na 5 jaar nog aanzienlijk
ZOAB vakken met het nieuwe type II gemodificeerde bindmiddel hebben in vergelijking met ZOAB vakken met
het normaal toegepaste hoogviskeuze bindmiddel geen verbeterde eigenschappen gedurende de levensduur.
Stroefheid
Japan meldt geen problemen met de droge aanvangstroefheid van ZOAB. Dit kan mogelijk liggen aan het
toegepaste hoogviskeuze bindmiddel. Er zijn geen ongevallen bekend als gevolg van bitu-planing en de
remvertraging wordt niet gemeten.
Het Japanse stroefheidmeetvoertuig met een watertank van 6m3 meet de natte stroefheid met 100% slip bij 80
km/uur. Er wordt een gestandaardiseerde autoband gebruikt. Op de te meten wegvakken worden om de 200 m
periodiek periodes van 3 seconden gemeten, waarvan alleen de resultaten gemeten tussen 0,5 en 2,5 sec.
worden gebruikt. Bij oplevering wordt een eis gesteld van minimaal 0,35, bij een waarde lager dan 0,25 moet er
worden gerepareerd.

Stroefheidsmeetwagen voor natte stroefheid met 100% slip.
In een tunnel zijn problemen met aanvangsstroefheid met ZOAB geconstateerd, die niet kunnen worden
verklaard. Hetzelfde mengsel gaf op de normale weg geen problemen.
Een slechte correlatie wordt gevonden met de Skid Resistance Tester en een goede relatie met een in Japan
ontwikkeld stroefheidsmeetapparaat, the Rotary Skid Resistance Tester. Dit is een zeer handzaam apparaat,
waarmee zowel op het lab als op de weg kan worden gemeten. Er is inmiddels een ASTM norm voor.
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Rotary Skid Resistance Tester (RSRT)

Onderkant RSRT

Geluidsreductie
De geluidsreductie wordt door JHEI op netwerkniveau relatief primitief met een microfoon achter de achterband
van een personenauto gemeten (zeer gebrekkige CPX). Met dit meetvoertuig wordt het verloop van
geluidsreductie in de tijd gevolgd en worden duidelijk verschillen in geluidsreductie tussen verschillende typen
ZOAB gemeten. Informatie over de ontwikkelingen in Europa met de CPX methode (roemer) werd zeer
gewaardeerd.
Daarnaast wordt een alpha in situ meting uitgevoerd met een kleinere tube dan we in Nederland gebruiken.
Toepassing van Tweelaags ZOAB om bij te dragen aan extra geluidsreductie wordt momenteel sterk overwogen
in Japan.

Geluidsmeetwagen met microfoon achter de
achterband gemonteerd.

Alpha in situ meetapparatuur.

Vervuiling (clogging)van HR in ZOAB
Door JHEI wordt op netwerkniveau de mate van vervuiling in ZOAB onder verkeer continu gemeten op twee
manieren; met een meetvoertuig uitgerust met een ultrasoonzender en ontvangstbron en met een meetvoertuig
met elektromagnetische golven (radar). Dit is een belangrijke ontwikkeling, die ook voor Nederland interessant
kan zijn. De Japanners beweren met deze twee meetmethodes ook in staat te zijn om te detecteren of de
vervuiling meer bovenin of onderin de ZOAB laag zit. Dit zou interessant zijn voor Tweelaags ZOAB. Op basis
van de meetgegevens, worden adviezen gegeven voor reiniging met t de ZOAB cleaner.
Onderzoek naar de conditie van de holle ruimte heeft hoge prioriteit in Japan. Metingen die worden uitgevoerd
zijn:
Hoge snelheid metingen
• Ultrasonische golven
(80 km/uur)
• Electromagnetische golven
Statische proef
• in situ waterdoorlatendheid (soort Becker proef)
• absorptie coëfficiënt bepaling
• boorkern onderzoek
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◆Ultrasonic Measurement - Outline
◇Measuring vehicle with an on-board ultrasonic instrument

Sound-generating
section of the acoustic
measurement box

Speaker
driver
Data-recording section
Location measurement section

Sound-generation
section

A/D converter

DSP
Soundreceiving
section

<Case of high ultrasonic
wave absorption>

<Case of low ultrasonic
wave absorption>

porous asphalt
pavement
absorbs sonic
waves well.

Clogging
reduces the
absorption
effect.

Fig. 1 Measuring vehicle with an on-board ultrasonic instrument, etc.

560mm
Speaker

Speaker

Fig. 3 Measurement image of cases using ultrasonic waves
Microphone

Sound
absorber

Sound
absorber

Microphone
570 mm

(Surface subject to
Road surface measurement )

Measurement Image

Fig. 2 Ultrasonic acoustic measurement box
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Principe ultrasone meting om mate van vervuiling in ZOAB te meten met 80 km/uur
Verder geconstateerde opvallende zaken betreffende ZOAB
• Om onduidelijke redenen was er ZOAB op een parkeerplaats aangelegd. Vlak voor de parkeervakken, waar
door indraaien veel schuifkrachten optreden, waren grote gaten ontstaan door rafeling.
• JH experimenteert momenteel ook met contracten met functionele eisen voor prestatie-eisen. Ze zijn echter
sceptisch over de haalbaarheid ervan, omdat wordt verwacht dat als er in de garantieperiode een gebrek wordt
geconstateerd, de aannemer via de rechter er onderuit kan komen. Juristen van de aannemer zullen altijd wel
iets kunnen vinden (zoals de constructie onder de laag).
• Ondanks dat de laag onder het ZOAB in Japan overeenkomt met die van onze STAB en er ook wordt
gekleefd, zijn er regelmatig strippingsproblemen onder het ZOAB geconstateerd.
• Ruitbreuk door rafeling en kadaverschade zijn in Japan onbekend. Ruitbreuk komt mogelijk minder voor in
verband met de kleinere maximale korreldiameter. En mogelijk is het hoogviskeuze gemodificeerde bitumen
beter resistent tegen kadavers.
• In de stad (Tokio) is ZOAB ook erg populair als toepassing voor trottoirs. Dit zou te maken hebben met
berging van water tijdens hevige regenval.

6. Algemene conclusies en wat kunnen we er van leren
Japan en Nederland delen een gezamenlijk belang in het toepassen van ZOAB in (voor een deel) gelijkwaardige
klimatologische omstandigheden.
De Japanse proeven en eisen aan steenslag voor ZOAB zijn interessant om verder te onderzoeken.
Het in Japan toegepaste hoogviskeuze bindmiddel is onbekend in Nederland en kan mogelijk een bijdrage
leveren aan de levensduurverlenging van (Tweelaags) ZOAB, het verbeteren van de remvertraging na aanleg en
het verbeteren van de resistentie tegen kadaverschade.
In Nederland wordt minimaal 25% kalkhydraat geëist in vulstof voor toepassing in ZOAB om de hechting tussen
mineraal en bitumen te verbeteren. Uit Japanse bronnen hebben we vernomen dat volgens een Zweeds
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promotie onderzoek dit effect kan hebben op de lage temperatuur brosheid, wat nadelig kan zijn voor de
rafelingsweerstand. Het is van belang om dit promotie onderzoek te bestuderen.
Japan heeft een geavanceerde mengselontwerpmethode ontwikkeld voor enkellaags ZOAB met een
hoogviskeuze PMB, hetgeen voor Nederland interessant is om te volgen. Hierbij wordt het bindmiddelgehalte op
basis van proeven geoptimaliseerd.
Hoewel in Japan nog geen Tweelaags ZOAB wordt toegepast is er grote interesse voor.
In Japan worden interessante meettechnieken (ultrasoon en elektromagnetisch) toegepast op het gebied van de
mate van vervuiling van de holle ruimte in ZOAB en de stroefheid. Dit is een voor Nederland interessante
ontwikkeling, daar de meting onder verkeer kan plaats vinden.
De Japanners hebben een sterke voorkeur voor semi-praktijkproeven, daar deze een goed voorspellend
vermogen hebben voor het praktijkgedrag. Mogelijk moet daar in Nederland ook meer aandacht voor komen.
De Lintrack is bedoeld om onderzoek te doen naar de vervormingsweerstand van mengsels en constructie, maar
er geen semi-praktijkproef beschikbaar om de rafelingsweerstand van ZOAB te onderzoeken terwijl dit een van
de meest voorkomende schadeverschijnselen is.
Op basis van het voorgaande is Japan een belangrijke partner in kennisuitwisseling van onderzoek en ervaring
op het gebied van ZOAB.
Door de bovenste meter van een 5 meter hoog geluidsscherm te vervangen door een Multiple Edge Barrier
wordt een extra geluidsreductie van 3 tot 4 dB(A) verkregen. Het is zaak voor IPG om op de hoogte te zijn van
deze ontwikkelingen in Japan.
Tot slot een vergelijkingen in relatie tot enkelllaags ZOAB tussen Japan en Nederland.
Oppervlak enkellaags ZOAB
Korrelverdeling
Bindmiddel
Bindmiddel gehalte % “op”
Klimatologische zones
Speciale bitumen proeven
Mengsel ontwerp
Type vulstof

Japan
50%
Overwegend 0/13 mm
Zwaar gemodificeerd
> 5%
Diverse (warm, gematigd, koud,
sneeuw)
Ja
Uitgebreid (volumetrisch, Marshall,
Cantabro, e.d.)
Pas op met toevoeging kalkhydraat
i.v.m. lage temperatuur brosheid

Nederland
60%
Overwegend 0/16 mm
Niet gemodificeerd
4,5%
gematigd
Nee
Beperkt (puur volumetrisch)
Minimaal 25% kalkhydraat verplicht
in Nederland

Indien meer specifieke informatie gewenst is, kan deze worden gekregen bij Jan Voskuilen of Martin van de Ven.
De presentaties van de Japanners tijdens ons bezoek en de lunchpauzelezing over de kennisuitwisseling over
ZOAB met Japan, die op 7 april 2005 is gehouden bij de DWW, kun je vinden onder:
V:\I\IR\Asfalt c.s\Lezingen\Kennisuitwisseling ZOAB Japan
TU Delft medewerkers kunnen dit vinden op de Scratch onder Martin, (Folder) Verslag Japan, (subfolder)
Finals.
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Bijlage: enkele impressies, interessante zaken.

Alles werd via een tolk van het Engels in het Japans vertaald.
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Zie op de tafel voor ons de Japanse en Nederlandse vlaggetjes!

Heftige technisch-inhoudelijke discussies met technici van ERI
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Gradation Curve for Porous Asphalt Pavement
100
Synthesized gradation (20%)

90

Percentage passing (%)

Gradation range (20%)
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Synthesized gradation (17%)

70

Gradation range (17%)
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Gradation range of porous asphalt pavement with a void ratio of 17%
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20
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0

Gradation range of porous asphalt
pavement with a void ratio of 20%
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150

300

600
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2.36
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De gap van het Nederlandse ZOAB is groter dan die van de Japanse mengsels

Pavement Test Equipment
Accelerated Loading and
Environmental Simulator
(Mar.1992)

Fatigue Test Machine
(Wheel Running Type)
(Mar.1996)

Semi-praktijkproeven
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9.5

13.2 19.0 26.5
(mm)

Porous Asphalt Pavement
* Porous Asphalt Pavement improves lane
visibility under rain condition
Conventional Dense Grade
Asphalt Pavement

Porous Pavement
proving superior
visibility

De bekende reductie van spat- en stuifwater tijdens regen van ZOAB

Low Temperature Bending Test (-20°C)

Load

Bending workload (weight) is
represented as the shaded area

P: Peak load

D: Displacement

Displacement

８０
㎜

Bending workload (MPa) = Maximum
bending stress (σ) × Maximum
bending distortion (ε)

Test method: The peak load and
displacement are recorded at a
loaded speed of 100 mm/min.

Bending stiffness (MPa) = Maximum
stress/Maximum bending distortion

Test op bitumen bij lage temperatuur.

Noise reduction effect
; 3 dB to
dB
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