SPOORVORMING EEN PROBLEEM?
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Samenvatting
Om het spoorvormingsprobleem beter beheersbaar te maken en verrassingen zoals in de zomers
van 1 9)4 en 1 Q95 te t oorkomen. is een uitgebreid onderzoek naar de ernst en omvang van de
spoort orming in de directie Oost Nederland uitgevoerd. Tevens is een beperkt
asfalttechnologisch onderzoek naar de oorzaak t an de spoorvorming verricht.
Gebleken is dat wegvakken met een ZOAB-deklaag en met een t oldoend stabiele onderlaag qua
spoots orming goed bestand zijn tegen de huidige zware belasting. Door een gerichte aanpak van
de locaties die spoorvormingsgevoelig zijn. kan het spoorvormingsprobleem goed beheerst
worden. Aanhet olen wordt om de volumetrie van asfaltmengsels in het gehele proces t au
kttaliteitszorg mee te nemen. Tevens wordt aanbetolen voor de bepaling van de reterentie
dichtheud een betere verdichtingsmethode toe te passen.

S u m mary
To control the phenomenon of rutting and to piet ent unexpeeted nuintenance after a hot
slimmer extensi\ c research has been carried out in the eastern part ot the Netherlands. This
research consists of an int estigation of the grat clv and extern of rutting and a limited
int estigation of the asphaltic parameters that are esponsible for ruuing.
An important conclusion i.s that constructions with a ts edring cotire i1. Poious Asphalt based on
a siahle suhstratum are pertorming ts dl ts th respect to rutting Another coiicltision is that a
check on the olurnetric mi t composition during qualiu control can lie a usetul method to
.

that are sensitite for rutting. A better compaction inethod than the \larshall
tt ith 50 blots s is recomtuended.
All sections that are seilsiuit e to rutting tvere determined. The rulline pioblem eau he contrulled
h carr ing out special maintenance on these sections.
recogriize mixtures

compaction inethod
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3.

1. Inleiding
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In deze bijdrage worden van het uitgebreide onderzoek [1 2 ] alleen de belang
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De spoorvornungsgroei 1fl cle periode 1994—1995 is in het algemeen bepaald op basis
an de
vnorjaarsinetingen uit 1994 en de najaarsmetingen in 1995. De spoutvormingsgroei
van
wegvakken met ZOAB in de periode voor de warme zomers is bepaald aan de
hand van het jaar
an aanleg t rekening houdend tnet voor of na de zomer van het betreffende jaar)
en de
voorjaar.smetin van 1994. Voor wegvakken, die na de meting van 1994 ztjn
gerepareerd of
overlaagd is aangenomen, dat de spoorvorming na het onderhoud tot nul is
gereduceerd. Vakken,
die na de zomer 1994 zijn onderhouden hebben dan één zomer meegemaakt.
Indien het
onderhoud heeft bestaan uit het frezen van opstaande randen, dan zijii deze
vakken buiten
beschouwing gelaten, daar de spoorvorming dan niet tot nul is gereduceerd.
De initiële spoorvorming is bepaald van de wegvakken. die zijn aangelegd in
liet najaar van
1993. De initiële spoorvorming is in die gevallen gelijk aan de spoordiepte. die
is gevonden in
het voorjaar van 1994. Tevens is de initiële spoorvorming bepaald van wegvakken.
die in het
najaar van 1995 doch voor de meting in het najaar 1995 zïjn onderhouden.
Om na te gaan in welke mate de zomers van 1994 en 1995 afwi1ken an het
gemiddelde beeld is
het aantal dagen met een maximum luchttemperatuur in deze periode beschouwd.
De verkeersbelasting, ttitgedrukt in het aantal vrachRagens in ON. is vergeleken
niet liet
gemiddelde van liet Nederlandse hoofdegennet.
Tenslotte is in [11 de adviesstrategie verwoord in een onderhoudsmainx. aarin
liet uit te voeien
onderhoud in relatie tot de spoorvormtngsgroei is aangegeven.

3. Luchttemperaturen en verkeersbelasting
3. / Lot/t ttctlipt’ ra turc,i
in tabel 1 is het gemiddeld aantal dagen in de zomerperiode, dat een bepaalde
minimale
luchttemperatuur is bereikt, voor de periode l96ll99t) sseergegeven [3]. Voor
de 1991 en 1995
zijn het hetreffend aantal dagen in de periode juni. juli en augustus in deze tabel
opgenomen.
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Tabel 1 .-\antal dagen niet een bepaalde nunirnale luchttempcratuur
C’it clii 05 erzicht blijkt. cluidelik dat de tomer 994 en 995 relatie) \s arm sc
aren, Bosendien i.s
het aantal warme dagen in de zomer t 995 groter dan in 994. (Dok kon geconcludeer
d s orden.
dat een oordeel os er spoors ormmg niet alleen gebaseerd dient ie tijn op de
poors wnunggroet
ioals deze is geconstateerd in cle jaren 1994 en 1995. dooi dcie toiner niet
ifloatoes end ïi)fl
oor cle poorvdrmingsgroei gedurende de lesensduur 0fl een eontruetie of
deklaag
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In fajuur 1 is de gemiddelde groei op het hoofdwegennet van het aantal equivalente 100 kN
assen per werkdag (te samen in ttvee richtingen) in de periode 1960-1993 weergegeven.
Omdat vÔôr 1980 slechts in zeer beperkte mate
beschikt kan worden over aslastmetingen is de
ontwikkeling in die periode tamelijk onzeker.
Desalniettemin kan geconcludeerd torden dat de
groei tamelijk explosief is. Dit in combinatie met
het toenemend aantal breedbanden en files kan de
vraag gesteld worden of de ervaring in het
terleden wel toereikend is om de problemen an
morgen op te lossen
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In tahcl 2 is dc tu kcct sbcl IstinS uttgcdi ukt in hct
aantal vrachtwagens, op het hooldwegennet en in
ON weergegeven. Hoet%el volgens eigen
waarnemingen van ON de serkeersbelasting hoger is, is deze hier niet gepresenteerd. omdat de
basis hiervoor afwijkt van de weergegeven informatie.
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Tabel 2: Aantal trachtauto’s in twee richtingen en percentuele verdeling
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Nederland en directie

Het gemiddeld aantal vrachtwagens op het tegennet in de ON wijkt niet wezenlijk af van het
landelijk gemiddelde. Het aantal teer zwaar belaste czwaar in aantal wegs akken is echter wel
minder. In hoeverre het resulta’at van het spoort ormingsonderzoek hiermee tertaalbaar is naar
het landelijke beeld is niet zondermeer te zeggen.

1. Initiële spoorvorming
Lit het onderzoek is bet estigd. dat relatief kort na aanleg ook in periodes met relatief lage
temperattiren reeds enige spoort orming ontsiaat. Deze spoort orining is gedefinieeid als inititIe
spoortorming. Bij de t oorspelling ‘sanneer een ak de norm t oor spoort oruning bereikt, is
rekening gehouden met dete eenmalige initiele spoort orming.
—

—

De gemiddelde initiële spoorvorming hij stegt akken met een ZO.\B -deklaag blijkt 2.7 mm te
zijn. Dit gemiddelde is bepaald aan totaal 885 akken t an 100 in. Het t erschil tussen t akken
aangelegd in het naj2’ar an 1993 met een meting in het oorjaar van 1 Q94 en aangeleod in het
najaar an 1995 en toor de metingen van het najaar 1995 is ertt aarlooshaar, N-linimaal is een
initiële spoorvorming van 1 mm en maximaal an 5 mm aangetroffen.
Het terschil in mitiële spoorvorming voor de ttegvakken met een tersehillende onderlaag zijn
gering. Het “beste tpe” heeft een gemiddelde initiële spoordiepte san 2.5 mm (bepaald over 79
t akken en het “slechtste type” heeft een gemiddelde van 3.3 mm 1 bepaald over 72 vakken
.
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Voor wegvakken zonder ZOAB-deklaag is geen onderscheid gemaakt in heide periodes. De
gemiddelde initiële spoorvorming bepaald aan 1952 vakken is 1 mm. De spreiding is echter vrij
groot. Het merendeel ligt echter tussen 2 en 6 mm.
Hieruit blijkt, dat de gemiddelde initiële spoorvorming tussen wegvakken met en zonder ZOAB
in absolute zin niet erg verschilt. Bovendien blijkt deze goed overeen te komen met dc waarde,
die in het Informatiesysteem Verhardingsonderhoud van de DWW wordt gehanteerd.
5. Spoorvorming in de tijd
In tabel 3 is de gemiddelde spoorvorming in cle Directie Oost Nederland sermeld zoals deze is
aangetroffen in het voorjaar van 1990 en 1994 en in het najaar an 995. Dc meting najaar 1995
is bij benadering te beschouwen als voorjaarsmeting 1996. Daar het geanalyseerd aantal
meetvakken van 100 m verschilt, is tevens het aantal meetsakken aangegeven.
Aanai reevakken
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Tabel 3: Gemiddelde spoorsorming in de tijd
Hoewel bedacht dient te worden, dat met name in 1990 vooral cle tss ccci jferige wegen zijn
gemeten en dat na de meting 1995 nog een aantal vakken. clie de norm hadden bereikt, zijn
hersteld, kan geconcludeerd worden dat het gemiddelde beeld in de loop der jaren niet al te veel
verschilt. In hoeverre dit vrijwel gelijke niveau ten koste gaat an wezenlijk meer onderhoud in
de afgelopen jaren is niet onderzocht. Wel is bekend dat de hoeveelheid ZOAI3 is toegenomen
van 39,4 km baanlengte in begin 1990 tot 312,7 km eind 1995.
6. Spoorvormingsgroei in “flt)rmale” zomers
Voor ss egs akken met een ZOAB-deklaag kon de spoors ormingsgroei in een periode met
‘‘normale’’ zomers ss orden bepaald. omdat op die vakken geen onderhoud voor spoors orming
heeft l7l.iats gevonden. Daar op de akken zonder ZOAB ssel onderhoud heeft plaatsoes ouden en
dit onderhoud ons oldoende goed hekend i. is deze anal\ sC S oor die akken niet uitges oerd.

De gemiddelde spoorsormingsgroei per jaar. bepaald aan 1331 ineetsakken san ZOAB met een
gemiddelde leeftijd san ca .3.5 Jaar. blijkt ma\irnaal 0.5 mm per aal te zijn
Hieruit hlijkt. dat de gemiddelde groei zodanig laag is. dat sseovakken met ZOAB mede gezien
de lesensduLir san ZOAB t gemiddeld ca. 10 1 l 1 jaar: [7J 1 zelden de norm soor spoors orming
ztillen bereiken of overschrijden.
-

-

7. Spoorvormingsgroei in warme zomers
Van liet areaal aan svegsakken niet een ZOAB-deklaac zijn 2h26 sakken ofsvel 93.2i- en san
wegvakken zonder ZOAB zijn 7404 vakken ofwel 75.2 geanalt seerd. De gemiddelde
spoorvormingsgroei per jaar in deze periode met tssee ssarme zomers is soor ssegvakken:
1,2 mm per jaar en
niet ZOAB
-
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zonder ZOAI3

1.5 mm per jaar.

De volgende conclusies zijn te trekken:
het verschil in vakken met en zonder ZOAB is lager dan verwacht [4. 5]
het absolute niveau is lager dan verwacht op grond van eerder onderzoek (steekproef van het
hoofclwegennet na zomer 1994 en 1995)
de spoorvormingsgroei op ZOAB-vakken ca. 2.5 maal die in normale zomers.

-

der LOAB
ie waarde,

-

-

Is deze is
najaar 1 995
tal

De analyse van de spoorvormingsgroei op.ZOAB-vakken met serschillende type onderlagen
geeft relatief grote verschillen. Het “beste type” heeft een gemiddelde spoorvorminesgroez van
0,45 mm (63 vakken) en het •‘slechtste type’ een gemiddelde van 1,5 mm (8lt) vakken).
flet erschil tussen de diverse “typen” is vrij groot. Het resultaat is niet conform de erwachting
en lijkt niet consistent en niet in lijn met de ranking qua initile spoorvorming.

8. Ernst en omvang spoorvorming
In onderstaande tabel 4 zijn de belangrijkste resultaten betreffende de spoorvormingsgroei
omvang in de periode 1 994 1995 met relatief warme zomers samengcs at.
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Tabel 4: Spoorvormingsgroei en omvang
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Meetvakken met een groei van
4 mm per aar in de warme zomers zijn gedefinieerd als
sponrvornhingNgevoelig. In normale zomers zal de groei dan ca. 2 nm per jaar tiln. Rekening
houdend met de initiële spoorvorming bereikt een spoorvormingsees oelig vak bij normale
toiuers derhals e binnen ? jaar de norm van 1
mm.
lIet aantal spoorvorminosges oelige vakken bii wees akken zonder ZOAB is 8 en hij vakken
met ZOAB
De omvang van spoorges oelige vakken i zeker hij ZOAB niet hoog. Het
betere gedrag au wegvakken met ZOAB komt duidelijk naar voren. Dit betere gedrac vs ordi
nog ersterkt door het gegeven dat dc is’. aari belaste akken oor een gioter deel in oorzien
an ZOAB.

iS oini ing

9. Samens atting asfaittechnologisch onclerioek.

2fl van

9. / hik’u/ni’
Het hier geresumeerde onderzoek heett hetiekking op het asfaittechnologisch onderzoek naar de
oorzaak van de opgetreden primaire 9poor\orming. Het onderzoek is gericht op de samenstelling.
de aard an de houwstoffen en de eigenschappen van de spoorvormingseevoelige astaltlagen in
de betreffende constructies. Voor gedetailleerde informatie vvordt vecv’.ezen naar [21. Hierin zijn
de specifieke wegvakken, locaties. constructieS, en spoorvorminesees oelige asfaltlagen alsmede
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alle resultaten van het uitgevoerde asfalttechnologisch onderzoek te vinden.

9.2 S’lectie Listflttmt’IZgSels voor OIldCrCO(’k
Voor onderzoek zijn 5 spoorvormingsgevoelige wegvakken geselecteerd. Rekening houdend met
toekomstige constructies zijn 3 vakken geselecteerd met zoab als deklaag en 2 vakken met dab
als deklaag. Per wegvak zijn, ter vaststelling in welke asfaltlaag of -lagen zich de oorzaak van
de ontstane spoorvorming bevindt, 2 orgels geboord. Tevens is pet wegvak 1 orgel geboord op
een locatie met wat minder spoorvorming. Gebleken is dat de orgels moeilijk waren te
Interpreteren. Door de orgelgegevens op een alternatieve wijze grafisch int te zetten en met
kennis van dc historie zijn de spoorvormingseevoelige asfaltlagen met een zekere mate van
betroubaarheid te traceren. Voor het asfalttechnologisch onderzoek zijn Lnteindelijk 15 meer of
minder spoorvormingseevoelige asfaltlagen geselecteerd, te weten 4 zoabmengsels, 2
dahrnengsels. 5 oabinengsels. 1 stabrnengsel en 1 gabmengsel.
9.3 Ondc’r:ock
De spuorormmngsgevoelige mengsels zijn onderzocht op korrelverdeling. biwrnengehalte. holle
rinmte. verdichtings- en vullingseraad (uitgezonderd zoah. hitumeneigenschappen. aard an de
houwstoflen en mortelstijfheid. D.m.v. volumetrische berekeningen is de mate van vulling an
alle zgn. zandskeletmengsels berekend met de vullinosratio. Deze is gedefinieerd als de
verhouding tussen het volume aan mortel (bitumen + tilstoti en het beschikbare volume aan
holle ruimte in het optimaal verdichte steenzandmengsel. Bij zandskeletmengsels wordt de
mortel als het hindmiddel beschouwd. Een negatieve respectievelijk positieve vullingsratio geeft
aan dat een asfaltmengsel hij optimale verdichting van het zandskelel is onder- of overvuld met
mortel. De belangrijkste invoerparameter voor de berekening van de ul1ingsratio is de holle
ruimte van het optimaal verdichte zandskelet bepaald met de gemodificeerde stampvoltimemeter
volgens Engelsrnann.
9.4 Resultcite,i
Indien alle mengsels op de standaardwijze worden beoordeeld zoals gebruikelijk is hij de
kwaliteitsheoordeling (laagdikte, hitumengehalte, holle ruimte. korrelverdeling en
‘erdichtingsgraad oldoen nagenoeg alle onderzochte spoorvoriningsge’oelige asfaitmengsels
aan de eisen. Het hier uitgevoerde onderzoek is echter veel uitgebreider. L’it het onderzoek is
gebleken, dat in meerdere gevallen andere steen— en bitumensoorten in de asfalimengsels lijn
aangetroffen dan er op basis van de betreffende vooronderzoeken in hadden moeten zitten.
Indien ei andere dan in het ooronderzoek vastgestelde hou stoffen orden toegepast. kan de
volumetrische samenstelling zodanig negatief orden beïnvloed dat er spoor\ ortflingsge\ oelige
mengsels kunnen ontstaan. Bij controle op de ullingsgraad bleek dat acht ‘van de elf onderzoch
te zandskeletmengsels een ‘te hoge” vullingsgraad hadden indien dezelfde eisen s niden gesteld
als gelden koor Nlarshallverdichte proefstukken Bij opte\enng oldeden de asfalimengsels over
het algemeen aan de samenstellingseisen en waren de mengsels mogelijk nog niet O\ er cild hij
de eindcontrole wordt hier niet op gecontroleerdh. De o\et\tilling is aarschijnlijk na
openstelling ontstaan door na\erdichting onder invloed van cle z are \erkeershelasting in
combinatie met hoge astaitteinperaturen.
Lit olumetrische berekeningen blijken 7 an de II onderzochte asialtmengsels over tild te zijn.
Dat 4 astaltmengsels tI * stab en 3 * gahi, ondanks een negatie\e ullingsratio. toch
spoororiningsgevoelig zijn is mogelijk te verklaren uit het feit dat het toegepaste natucirlijke
rondkorrelige zand een slechte stabiliteit heeft ikogellageretfecu.
Daar is gebleken dat ook zoab een bijdrage heeft geleverd aan de ontstane spoororming. is
‘

.
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onderzocht ot er naverdichting van het steenskelet heeft plaatsgevonden. Uit onderzoek van
boorkernen. in en naast de rijsporen gehoord, is gebleken dat het zoab in de rijsporen onder
invloed van zware verkeersbelasting en mogelijk in combinatie met hoge asfalttemperaturen is
naverdicht. Daar het tolume van de mastiek (= zand + vulstof + hitumen) constant blijft, kan
worden geconcludeerd dat er een heroriëntatie van de steenkorrels heeft plaatsgevonden. Deze
heroriëntatie kan enerzijds plaatsvinden door een betere stapeling van het steenskelet waardoor
minder holle ruimte beschikbaar is voor de mastiek en anderzijds kan de mindere holle ruimte
ontstaan zijn door verbrijzeling van de stenen onder invloed van de verkeersbelasting. De afname
van de holle ruimte in de zoab is een gedeeltelijke verklaring voor de ontstane spoorvormine.
Vijf van de tien onderzochte mortels hebben een te lage stijfheid (gedefinieerd volgens OCW
mededelingen 25). wat nadeIm is voor de weerstand tecen spoorvormine.
Lit vergelijkend onderzoek aan meer en minder spoorvormingsgevoelige astaltmengsels int
hetzelfde wegvak kwam naar voren dat de ontstane spoorvorming na. werd veroorzaakt door een
hogere mate van vulling van de asfaltmengsels, het toepassen van ccii andere steensoort dan in
het vooronderzoek. een slechtere verdichting en het toepassen van steenslag met een te hoog
percentage [Q9C rond.
Daar er meerdere oorzaken zijn geonden is er niet eendindig één oorzaak voor de ontstane
spoorvorming aan te wilzen.
.

9.5 Dmsitssu’
Gebleken is dat de huidige mengselontwerpmethode en procedures m.h.t. de kwaliteit an asfalt
niet in alle ge allen potentiële spoorvormingsgesoelige asfaitmengsels onderkennen. Verbetering
an de onts erpmethode en/of de betreffende procedures is dus eewenst.
Tit onderzoek van P.\’erhert [6j is gebleken dat het zandskelet met de standaard Marshallver
dichhng niet optïmaal wordt verdicht. Dit is een belangrijk punt. want de Marshalldichtheid

wordt tevens gebruikt als referentiedichtheid voor de praktijkverdichting. Dit betekeni dat de
randskeletmengsels in de praktijk soms onvoldoende verdicht kunnen zijn en dat er
nas erdichting kan optreden.
Wijziging van de boiiss stof ten heeft per definitie gevolgen ‘koor de volumetrie tan het mengsel.
Genen het belang van de volumetrie is het aking van deze voluinetrie tiodig om te voorkomen.
dat spoorvormingsgevoelig asfalt wordt aangebracht. Een andere mogelijkheid is om in
aansluiting op st at in sommige landen tt ordt gehanteerd een minimale eis voor cle holle uimte
oor alle astaltmencsels op te nemen.
Om de weerstand tecen spoort ormine te terheteren zouden derhalse in liet ehele trapect \ an
t ooronder;oek. kwaliteitsboreine en ktvaliteitsheoordeline de menesel.s op de mate t dii vulline
eeeontroleeid moeten worden. Dit zou de hLiidmee vul lineseraad kunnen zijn, maar ook de
t ullinesratio.
Te’. en.s is aan te bes den om een verheterde erdmchtingsmethode toe te passen om een hogere
referentie dichtheid te krijgen.
10. Conclusies en aanbevelingen

Id

k Zijn.

irli k

1. De gemiddelde spoordiepte in de directie Oost Nederland is mede op basis an het
tutges oerde onderhoudt in de tipd vrij constant.
2. Aan de hand san de spoorvorrningsgroei zijn spoort ormingseesoelige segvakken te
detecteren en is de ernst en om’. ang van spoorvorinine vast te stellen.
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3. Wecvakken met een zoab-deklaag en stabi
ele onderlaag zullen de norm voor spoo
rvormine
niet bereiken.
4. Met de juiste maatregelen zijn hitumineu
ze verhardingen voldoende spoorvonnine
sresistent te
maken.
5. Interpretatie van orgelhoringen om spoorvorm
ingsgevoelige lagen te detecteren vraa
ct om een
aangepaste uitwerking en historische kenn
is van het wegvak.
6. Om de weerstand tegen spoorvorming te
verbeteren is aanpassing van de
rnengselontwerpmethode en kwaliteits
systematiek nodig.
7. Aanbe’. olen wordt om voor zandskele
tmengsels een betere verclichtingsmeth
ode toe te passen
om een hogere reterentie dichtheid te verk
rijgen.
8. TeVens wordt aanbevolen om de volumetr
ie in de gehele pmcesvoerin .in asfal
t mee te
nemen.
9. Tenslotte wordt aanbevolen onderzoek
te doen naar de invloed op cle stabiliteit
van rond
natuurlijk zand op de spoorvormingsgevo
eligheid van zandskeletniengsels.

Stettingen

Sa:
Na

• De spoordiepte is bepalend voor het mom
ent van onderhoud en de spoorvorming.s
groei is
bepalend voor het type maatregel.
2. Spoorvormingsproblemen kunnen effec
tief bestreden e. orden met ZOAB met
ccii voldoende
stabiele onderlaag
3. Bij het ontwerp van asfaltmengsels zal
een betere lahoratoriuni’. erdichting toeg
epast moeten
t’. ordcn en zal gebruik gemaakt
moeten worden van de volumetnsche ontw
erpmethode.
4. Bouwstoffen kunnen niet ongestraft gewi
jzigd worden zonder contiole op de gevo
lgen!
.

Referenties
• ()‘. er spoort ormi ng Spoort orrning
over

Rapport W-DWW 07 -060/ON—rapport-97
-00!
Oorzaak van spoorvorming m cle direc
tie Oost—Nederland
Rapport W-DWW-Q7-063
Norrnalcn en extreme t’. aarden tan de
IS hoofdstaiions not het ii
KI matologt ehe gecet ens t an NederIanc
1e taIions
KNMI publicatie nr. 150-27
Zomereffect op cle rijspoorvormino t an
hei hoofdwegennei
DWW \\\\\c)47 dcl. 08-09-94
Zomeietïect 191)5 op de rispoort ormi
ng an hei hoofd’.’. egennel
Notitie IR-N-05-24 1
In’. bed an de vul linosgra.td op de t’.
eerstand tegen het t er’. ormen
zandskeletmengsels
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7. ZOAB. hoe lang gaat het mee.
\Verkdoeument W-DWW-Q7-019
dcl 16 mei

268

L

997

In
g
civak

an

1

1- 1 p90:

hlaItinengscbs

S

pat
tha
mo
det
the

