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I

Inleiding
In mei en oktober 1976 zijn op rijksweg 256, gedeelte St. Willebrord Roosendaal, door Heymans Wegmarkeringen B.V. markeringen aangebracht met
thermcplastisch markeringsmateriaal onder certificaat RWL 75-V.
Voor deze krachtens bestek NB 1710 aangebrachte markeringen is geen
specifieke garantieverklaring afgegeven.
Reeds in de tweede helft van 1978 werd in de kantlijnen op vele plaatsen
enige scheurvorming geconstateerd, onthechting werd echter niet waargenomen. Voorjaar 1979 bleek echter dat zowel op de noordbaan als op de
zuidbaan grote stukken kantlijn sterke scheurvorming vertoonden en er
bovendien op een aantal plaatsen afbrokkelen van de markering optrad.
Op verzoek van de Directie Noord-Brabant, dienstkring Roosendaal, zijn
door bet Rijkswegenbouwlaboratorium enkele van de weg losgenomen monsters
thermoplastisch markeringsmateriaal onderzocht. Omdat van de zijde van
het wegenlijnbedrijf de mogelijkheid werd geopperd dat de oorzaak was
gelegen in de kwaliteit van de asfaltconstructie (binder) terplaatse zijn,
zowel ten behoeve van onderzoek door het wegenlijnbedrijf als voor onderzoek door het Rijkswegenbouwlaboratorium, enkele kernen geboord. De resultaten van het door het Rijkswegenbouwlaboratorium verrichte onderzoek
aan markeringsmateriaal en kernen is gegeven in hooTdstuk II. In hoofdstuk III
tenslotte zijn enkele conclusies gegeven.

II

Laboratoriumonderzoek
1. Markeringsmateriaal
Monsters thermoplastisch markeringsmateriaal zijn door de dienstkring
losgenomen van de weg op plaatsen waar geen en op plaatsen waar wel
schade aan de markering is geconstateerd. Van deze materialen zijn het
verwekingspunt en de vloei bepaald. De resultaten van dit onderzoek
naar de vloeibaarheidseigenschappen zijn, evenals de door de dienstkring
gegeven beoordeling van de markering op betrokken weggedeelte opgenomen
in tabel 1.
Met behulp van infra-roodspectrometrie is nagegaan of de monsters mogelijk
waren samengesteld met verschillende bindmiddelen. Bij dit onderzoek
bleek echter dat de aard van het bindmiddel van alle monsters gelijk
was en overeenkwam met het bindmiddel toegepast in het oorspronkelijke
certificaatmonster.

Een viertal ontvangen boorkernen is visueel beoordeeld en van een drietal kernen is bovendien de holle ruimte en de samenstelling bepaald.
De resultaten van dit onderzoek zijn respectievelijk opgenomen in de
tabellen 2 en 3.
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Conclusies
Uit tabel 1 blijkt ondermeer dat:
1. Het verwekingspunt van bet enige "goede" materiaal, monster nr. 2,
overeenkomt met het verwekingspunt van het oorspronkelijke certificaatmateriaal (80°C).
2. Het verwekingspunt van alle onderzochte materialen waarbij op de
weg scheurvorming was opgetreden een aanzienlijk hoger verwekingspunt
bezitten dan het materiaal van monster nr. 2.
3. Het materiaal waarbij op de weg naast scheurvorming ook afbrokkeling
optreedt het hoogste verwekingspunt bezit.
4. Alle materialen een geringere vloei bezitten dan het certificaatmonster.
Uit de tabellen 2 en 3 blijkt ondermeer dat:
1. Samenstelling en verdichting van de kernen aan de te stellen eisen voldoet; de holle ruimte is zelfs vrij laag.
2. Uit het oppervlak van de kernen 3 en 4 stenen zijn losgereden. Daar het
verdere kernoppervlak in goede conditie verkeerd zal dit uitrijden
moeten worden geweten aan:
— of te koud walsen bij de laatste walsgang;
— of afwalsen met een bandenwals met te koude 'banden, waardoor de grote
stenen min of meer worden losgetrokken.
Uit een en ander blijkt dat de schade niet kan worden geweten aan de kwali—
teit van de ondergrond, daar de markering niet alleen los laat op die
plaatsen waar een grote steen onvoldoende in het asfalt hecht maar ook op
de andere plaatsen van het wegoppervlak.
De oorzaak van de opgetreden schade moet dan ook volledig zijn gelegen in
de veroudering van het bindmiddel in het thermoplastisch markeringsmateriaal.
Een dergelijke veroudering kan alleen optreden indien bij de fabricage of
bij het aanbrengen te hoog of te langdurig is verhit.
Gezien de hoogte van het verwekingspunt op de plaatsen waar alleen scheur¬
vorming is opgetreden valt te verwachten dat ook hier op langere termijn
onthechting zal optreden.

Verwekingspunt en vloei van enkele van rijksweg 256 genomen
monsters van thermoplastisch markeringsmateriaal

label 1

analyse
nr

monster
nr

km

'

hechting

uiterlijk
markering

verwekingspunt (°C)

vloei
(mm)

1

20.600

slecht

gescheurd en
afgebrokkeld

94°

0,6

2

16.000

goed

geen scheuren

80°

1,9

e. d.
3

16.600

redelijk

scheuren
overdwars

90°

0,9

4

20.400

redelijk

scheuren
overdwars

92°

0,6

80°

5,3

betrokken eigenschappen van het
cerificaatmonster RWL 75_V

label 2

analyse
nr

Visuele beoordeling van de boormonsters genomen uit de zuidelijke rijbaan van
rijksweg 256

kern
nr

km

'

markeringsmateriaal
op de kern

asfaltconstructie (binder)

1

19.080

op het gehele kernoppervlak is markerings¬
materiaal aanwezig.
Het bij -20°C nog vrij plastische
materiaal is door hameren niet van het
kernoppervlak te verwijderen

visueel beoordeeld, goed
verdicht

2

19.080

op nagenoeg het gehele kernoppervlak
is markeringsmateriaal aanwezig.
Bij -20°C is het materiaal vrij bros en
kan door hameren van het kernoppervlak
worden verwijderd

visueel beoordeeld, goed
verdicht

3

20.8

geen markeringsmateriaal op het oppervlak
aanwezig.

visueel beoordeelt , is de kern als
zodanig goed verdicht; dan het oppervlak
is echter stdenslag uitgereden. Het
verdere kernoppervlak is echter gaaf

4

20.8

idem

idem

Opmerking: Het verwekingspunt van het markeringsmateriaal op kern 2 bedroeg 92°C.

Tabel 3

kern
nt

Samenstelling en holle ruimte van drie boormonsters genomen uit de zuidelijkr.
rijbaan van rijksweg 256

korrelverdeling % (m/m)
>C16 C16-C11,2
Cll,2-C8,0

C3,0-C5,6

C5,6-2mm

2mm-63pm

<63nm

bitumengehalte
% (m/m) "op"

holle
ruimte % 8v/v)

1

0

18

31

11

5

29

6

5,9

2,2

2

0

17

28

11

7

32

6

6,2

1,0

4

0

21

26

10

6

30

6

5,4.

4,4

Opmerking: De samenstelling en holle ruimte van kern 3 is niet gegeven, hierbij was namelijk abusievelijk
het onderliggende grindasfaltbeton mede geanalyseerd.

