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Samenvatting
De gemiddelde levensduur van ZOAB bedraagt momenteel 11,8 jaar voor de rechter rijstrook
en 16 jaar voor de linker rijstrook. Soms gaat ZOAB beduidend korter mee.
Het schadebeeld dat einde levensduur van ZOAB bepaald is hoofdzakelijk rafeling. Onlangs
heeft Rijkswaterstaat op ZOAB, aangelegd op de A76, onderzoek uitgevoerd naar de
oorzaken van de aldaar vroegtijdig opgetreden rafeling.
Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan het vooronderzoek, de molenregistraties, de
kwaliteit van de bouwstoffen, de eindcontrole en is de toegepaste mengselsamenstelling nader
onderzocht, waarbij specifiek naar het afdruipgedrag is gekeken.
De mate van rafeling is onder verkeer met de laser van de ARAN vastgesteld. Tevens zijn
restlevensduren op basis van lasermetingen vastgesteld.
Aan de hand van de bevindingen wordt in deze paper ingegaan op mogelijke oorzaken van de
vroegtijdig opgetreden rafeling en worden aanbevelingen gedaan om vroegtijdige rafeling in
ZOAB te voorkomen.
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1. Inleiding
De gemiddelde levensduur van ZOAB op de rechter en linker rijstrook is respectievelijk 11,8
en 16 jaar [1].
Soms komt het echter voor dat ZOAB beduidend minder lang mee gaat of dat er zelfs direct
na aanleg rafeling optreedt. Op een wegvak op de A76, waar dergelijke vroegtijdige rafeling
is opgetreden, is door RWS onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken hiervan. Bij dit wegvak
begon het rafelingsproces in ZOAB 1 jaar na aanleg en na 2 jaar was de schade in de vorm
van gaten zo ernstig, dat de aannemer deze moest repareren.
In het betreffende wegvak zijn twee verschillende standaard ZOAB 0/16 mengsels toegepast.
Beide ZOAB mengsels bestonden uit dezelfde soort steenslag, en zand en bitumen, maar
verschilden in vulstoftype en gehalte aan bitumen.
Lasermetingen zijn uitgevoerd om de mate van rafeling vast te stellen, om vast te stellen of de
mate van rafeling toenam in de tijd en om de restlevensduur te bepalen.
In deze bijdrage wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek naar de oorzaak van de
vroegtijdige rafeling op dit wegvak.
2. Historie
Naar aanleiding van variabel onderhoud moest in 2003/2004 o.a. een wegvak op de noord- en
zuidbaan beide rijstroken en de vluchtstrook van de A76 worden voorzien van een nieuwe
ZOAB 0/16 deklaag. Hiertoe is een RAW bestek op de markt gebracht en de aannemer met de
laagste bieding is het werk gegund. De aannemer heeft een vooronderzoek uitgevoerd en
ingediend bij de directie UAV. Na goedkeuring hiervan is de aannemer begonnen met
asfalteren. Halverwege het werk heeft de aannemer een nieuw vooronderzoek uitgevoerd en
heeft na goedkeuring het werk verder uitgevoerd met dit andere mengsel. Na 1 tot 1,5 jaar na
ingebruikname door het verkeer was al de eerste schade geconstateerd in de vorm van gaten,
willekeurig over het oppervalk verspreid, en beginnende rafeling. Dit is niet normaal voor
ZOAB, want op basis van ervaring is bekend dat de eerste rafeling zich op de rechter rijstrook
pas voordoet tussen ca. 5 en 8 jaar na aanleg, waarna de rafeling doorzet tot het criterium voor
einde levensduur. De vroegtijdige schadebeelden zijn fotografisch vastgelegd in een rapport
[2 ]. Tevens is in november 2004 met de ARAN de mate van rafeling van het gehele werkvak
vastgelegd met lasermetingen en zijn videobeelden gemaakt van de andere schadebeelden
(gaten). N.a.v. de vroegtijdig opgetreden schade heeft de wegbeheerder de aannemer
geconfronteerd met de schadebeelden en hem aangesproken op de garantietermijn van 3 jaar.
In overleg met de aannemer zijn op basis van de ARAN videobeelden de locaties vastgelegd
van schades, die voor de winter van 2004 moesten worden gerepareerd in verband met de
veiligheid van de weggebruiker. De aannemer heeft op eigen kosten de wegafzetting betaald
en de reparaties uitgevoerd. Het repareren betrof het schoonspuiten en droogmaken van de
gaten, het vullen van deze gaten met reparatiemortel/hechtmiddel en het afstrooien van de
PMB met fijn split ten behoeve van de stroefheid. Op foto 1 is een voorbeeld gegeven van een
aantal gaten en op foto 2 is te zien hoe de gaten worden schoongemaakt en worden
drooggeblazen. Ter plaatse van de reparatieplekken is het oppervlak besproeid met speciaal
daarvoor bestemde emulsie om versneld steenverlies te voorkomen. Daar de aannemer geen
idee had wat de oorzaak was van de vroegtijdige schade in ZOAB, is in onderling overleg
tussen aannemer en RWS een plan van aanpak opgesteld voor onderzoek hiernaar.
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In de loop van 2005 zouden weer lasermetingen worden uitgevoerd op het gehele wegvak om
vast te stellen of de schade was gestabiliseerd of was toegenomen.

Foto 1: Voorbeeld van schade

Foto 2: Schoonspuiten en droogblazen van gaten in ZOAB

3. Aanpak van het onderzoek
Als eerste zou een vergelijking worden gemaakt tussen de ingediende vooronderzoeken en de
opleveringscontroles. Omdat bij dit laatste alleen de normale vijf kwaliteitsparameters,
laagdikte, korrelverdeling, bitumengehalte, holle ruimte en verdichtingsgraad, worden
onderzocht is in onderling overleg met de aannemer afgesproken om voor beide ZOAB
mengsels op ogenschijnlijk “goede” en zichtbaar slechte locaties extra kernen te boren voor
onderzoek. Deze kernen zouden wat uitgebreider worden onderzocht om na te gaan of de
oorzaak van de vroegtijdige schade kan worden vastgesteld. De boorkernen zijn horizontaal
door midden gezaagd en op korrelverdeling, bitumengehalte en holle ruimte onderzocht om
vast te stellen of er sprake is van overmatige ontmenging. Indien bij de opleveringscontrole
het bitumengehalte voldoet, wil dat nog niet zeggen dat het bitumen homogeen in de boorkern
is verdeeld. Rafeling treedt aan het oppervlak op, dus is het van belang dat zich daar
voldoende bitumen bevindt.
Daar bij de oplevering niet de kwaliteit van de bouwstoffen wordt onderzocht, is van de
boorkernen de penetratie van het teruggewonnen bitumen bepaald, de holle ruimte Rigden en
het Ca(OH)2 gehalte van de fractie kleiner dan 63 μm bepaald.
Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de steenslag. Het betrof onderzoek
naar de verbrijzelingsweerstand, petrografisch en mineralogisch onderzoek. Dit onderzoek is
niet op uit boorkernen teruggewonnen steenslag uitgevoerd, maar op separaat door de
aannemer op het molenterrein bemonsterd materiaal, waarvan is aangenomen dat dit materiaal
ook in het ZOAB is toegepast.
Ook zijn van enkele boorkernen slijpplaatjes gemaakt voor beeldanalyseonderzoek.
4. Resultaten onderzoek en bevindingen
Vooronderzoek - In tabel 1 zijn gewenste mengsels van beide vooronderzoeken weergegeven.
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Tabel 1: ZOAB mengsels uit het vooronderzoek
Bouwstoffen
1e vooronderzoek
29 augustus 2002
Andesiet 11/16
26,8
Andesiet 8/11
40,4
Andesiet 4/8
17,7
Brekerzand
12,1
Rhecom 60
2
Rhecal 60
Productiestof
1,0
Bitumen 70/100 “op”
4,3

2e vooronderzoek
5 juni 2003
24,5
43,4
16,6
11,3
3,2
1,0
4,5

Het eerste vooronderzoek laat zien dat het gewenste mengsel net aan de ondergrens zit. Bij
toepassing van een vliegashoudende vulstof als Rhecom 60 zou bij voorkeur 0,2% extra
bitumen moeten worden gedoseerd, daar deze vulstof bitumen absorbeert [3]. Halverwege het
werk heeft de aannemer op eigen initiatief het mengsel aangepast. In plaats van Rhecom 60 is
een kalksteenhoudende Rhecal 60 vulstof toegepast en is het bitumengehalte met 0,2%
verhoogd. In [4] zijn de door KOAC.NPC [5,6] uitgevoerde eindcontroles voor respectievelijk
korrelverdeling, bitumengehalte en holle ruimte geanalyseerd. In het rapport [4] wordt
aangegeven dat er weinig afwijkingen ten opzichte van het vooronderzoek zijn geconstateerd.
Extra boorkernonderzoek - In [7] zijn de resultaten van het onderzoek gerapporteerd dat is
uitgevoerd op de extra geboorde kernen. In tabel 2 zijn de locaties weergegeven waar de
orgelboringen zijn genomen, alsmede de conditie van de deklaag en het van toepassing zijnde
vooronderzoek. Alle kernen zijn geboord uit de rijbaan richting Heerlen. Helaas zijn er geen
molenregistraties beschikbaar van producties op deze locaties.
Tabel 2: Locaties van boorkernen voor extra onderzoek
Locatie
Conditie
Vooronderzoek
HHR 12141.25
Goed
5 juni 2003
HHR 12189.50
Slecht
5 juni 2003
HHR 12756
Slecht
29 augustus 2002
HHR 12961.50
Goed
29 augustus 2002

Aangelegd
19 oktober 2003
19 oktober 2003
9/10 oktober 2002
9/10 oktober 2002

Er zijn 22 boorkernen van de 4 locaties horizontaal door midden gezaagd en onderzocht. In
totaal zijn dus op 44 helften beproevingen uitgevoerd. Van elke helft is de holle ruimte, het
bitumenpercentage en de hoeveelheid materiaal < 63 mm bepaald. De korrelverdeling is
buiten beschouwing gelaten, omdat deze enigszins is beïnvloed door het boren en het opdelen
van boorkernen in twee delen.
In de figuren 1 en 2 worden voorbeelden gegeven van de verdeling van het bitumen, vulstof
en holle ruimte. Voor gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar [7]. De resultaten zijn
opmerkelijk te noemen.
Op basis van een studie die aan de TU Delft is uitgevoerd naar de invloed van de
mengselsamenstelling van ZOAB op de duurzaamheid ervan [8], kan worden geconcludeerd
dat ZOAB mengsels met een bitumenpercentage van < 4 % en een holle ruimtepercentage van
> 27 %, vroegtijdig duurzaamheidsproblemen in de vorm van rafeling gaan vertonen.
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variation in bitumen and fines content at HHR 12189.50
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Figuur 1: Voorbeeld van de variatie in bitumengehalte en gehalte aan delen kleiner dan 63
mm bij HHR 12189.50 van de bovenste helften van de boorkernen
Het blijkt uit [7] dat van de 44 onderzochte helften er 4 zijn met een holle ruimtepercentage
dat hoger is dan de aangegeven grenswaarde. Van die vier zijn er twee die een holle
ruimtepercentage hebben dat zelfs boven de 30 % ligt.
Verder blijkt dat er van de 44 onderzochte helften 16 zijn met een bitumenpercentage dat
lager is dan de aangegeven grenswaarde van 4 %; daarvan zijn er 13 uit de bovenste helft van
de geboorde kern. Van deze 13 zijn er 9 afkomstig uit HHR 12189.50 en HHR 12756, locaties
die volgens [2] in een visueel slechte conditie verkeren.
Omdat de helften met het zeer hoge holle ruimtepercentage niet dezelfde zijn als de helften
met de zeer lage bitumenpercentages kan worden gesteld dat van de 44 helften er 20 zijn die
een zodanige samenstelling hebben dat slechts een geringe levensduur kan worden
gegarandeerd.
Verder blijkt dat van de 22 helften afkomstig uit HHR 12756 en HHR 12961.50
(vooronderzoek 29 augustus 2002) er 19 zijn met een bitumengehalte dat lager is dan de 4.3
% van het referentiemengsel. Ook blijkt dat 21 van de 22 helften een gehalte aan delen < 63
mm heeft dat groter is dan de 4.5 % zoals gebruikt voor het referentiemengsel.
Van de 22 helften afkomstig uit HHR 12141.25 en HHR 12189.50 (vooronderzoek 5 juni
2003) zijn er 19 met een bitumengehalte lager dan de 4.5 % van het referentiemengsel en 21
helften hebben een gehalte aan delen < 63 mm dat groter is dan de 4.7 % van het
referentiemengsel. Alhoewel de maximale afwijkingen van een mengsel t.o.v. het
referentiemengsel altijd wordt bepaald op hele boorkernen is in dit geval ook naar de
maximaal toelaatbare afwijkingen van de helften gekeken.
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Figuur 2: Voorbeeld van de variatie in holle ruimte van de bovenste helften van de
boorkernen over de breedte van de verharding bij HHR 12141.25
In dit geval geldt dat de afwijking van het gemiddelde bitumengehalte ten opzichte van het
referentiemengsel +0.25 % en -0.35 % mag zijn (n = 11). De afwijking van het gemiddelde
gehalte aan fijne delen mag 0.9 % zijn.
Voor het mengsel gemaakt volgens het vooronderzoek van 29 augustus 2002 is dus een
gemiddeld bitumengehalte van 3.95 % toelaatbaar. Het gemiddelde bitumengehalte van de
bovenste helften blijkt echter 3.86% te zijn en wijkt dus duidelijk te veel af. Het gemiddelde
bitumengehalte van de onderste helften is 4.14% hetgeen zeer gering is maar binnen de
toleranties ligt. Voor het mengsel gemaakt volgens het vooronderzoek van 5 juni 2003 is een
gemiddeld bitumengehalte van 4.15 % toelaatbaar. Het gemiddelde bitumengehalte van de
bovenste helften is echter 3.86 % en wijkt dus te veel af. Het gemiddelde van de onderste
helften is 4.18 % hetgeen zeer gering is maar juist voldoet.
Evenzo mag het gehalte fijne delen van het mengsel gemaakt volgens het vooronderzoek van
29 augustus 5.4 % zijn. De desbetreffende bovenste helften hebben echter een gehalte aan
fijne delen van 5.47 % en zouden daarmee te veel afwijken. Het gemiddelde gehalte aan fijne
delen van de onderste helften is 5.21 % hetgeen binnen de toleranties ligt. Voor het mengsel
gemaakt volgens het vooronderzoek van 5 juni 2003 mag het gemiddelde gehalte aan fijne
delen maximaal 5.6 % zijn. De desbetreffende bovenste helften hebben een gemiddeld gehalte
van 5.15 % hetgeen acceptabel is, terwijl het gemiddelde voor de onderste helften 5.64 % is
hetgeen buiten de toleranties zou liggen.
Door het geringe bitumengehalte en het hoge vulstofgehalte is over het algemeen een te arme
droge mortel verkregen, die een negatief effect heeft op de duurzaamheid van ZOAB.
Samengevat kan worden gesteld dat het zeer laag bindmiddelgehalte in combinatie met een
zeer hoog vulstofgehalte van de bovenste heft een negatief effect zal hebben op de
rafelingsweerstand.
Steenslagonderzoek - Door de TUD is op door de aannemer aangeleverd Andesiet onderzoek
uitgevoerd. In [9] wordt verslag gedaan van een aantal onderzoeken verricht op het Andesiet
steenslag. Uitgevoerd zijn de methyleenblauw proef en de L.A. verbrijzelingsproef.
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Daarnaast is een mineralogisch onderzoek uitgevoerd. Tevens is op uit boorkernen
teruggewonnen materiaal > 2 mm de methyleenblauwwaarde bepaald. In tabel 5 worden de
meest relevante resultaten samengevat.
Tabel 3: Samenvatting resultaten steenslagonderzoek
Separaat aangeleverde steenslag
Fractie
4/8
8/11
11/16
Los Angelos (%)
12,3
10.2
10,1
Methyleenblauw g/kg) 8,7
7,6
9,1
Flakiness index
20,4
12,2
6,8

Teruggewonnen steenslag >2 mm
Kernen 1 en 4 Kernen 2 en 3
9,5

9,5

Uit het rapport [9] blijkt het volgende:
a. het materiaal heeft een hoge weerstand tegen verbrijzeling wat voldoet aan de nieuwe
eisen voor steenslag voor ZOAB conform de RAW 2005;
b. zelfs na herhaald wassen met leidingwater blijft het aggregaat roodbruin afgeven terwijl de
kleur van een verse niet verweerde Andesiet beige tot donkergrijs is;
c. de rode kleur is het gevolg van de vele ijzeroxiden die tijdens omzettingsprocessen
(verwering) zijn ontstaan;
d. bij de omzettingsprocessen zijn ook kleimineralen ontstaan waardoor een hoge
methyleenblauw waarde is ontstaan;
e. conform [10] wordt deze hoge methyleenblauw waarde als “marginal” tot “unsound”
materiaal beoordeeld;
f. uit de resultaten van de röntgendiffractie (XRD) analyse blijkt dat de onderzochte steen
bestaat uit kwarts, anorthiet (Ca-rijke plagioklaas), augiet (een pyroxeen), smectiet (een
zwellende klei!) en hectiet;
g. de aanwezigheid van (fijnkorrelige) hematiet wijst net als de aanwezigheid van smectiet op
verwering van het monster;
h. de aanwezigheid van deze omzettingsproducten hebben naar verwachting een negatieve
invloed op de hechting van het bitumen aan de steen;
i. zeker als het materiaal aan vocht wordt blootgesteld, en dat gebeurt zeer gemakkelijk bij
ZOAB, zal door vochtopname van de kleimineralen verdere verzwakking optreden;
j. in combinatie met het “uitzakken” van het bindmiddel kan een problematische hechting al
in een vroeg stadium tot schade in de vorm van rafeling leiden.
k. Uit een microscopische beschrijving in combinatie met de XRD analyse blijkt dat het
onderzochte gesteente geen Andesiet is maar Tefriet genoemd moet worden.
Samengevat: de kwaliteit van het Andesiet aggregaat is zodanig dat voor een goede hechting
van bitumen aan het aggregaat gevreesd wordt en dat daardoor vroegtijdige rafeling verwacht
wordt. Mede door de aanwezigheid van zwellende kleidelen en het feit dat het materiaal
verweerd is, kan worden verwacht dat van dit ZOAB een korte levensduur mag worden
verwacht.
Vulstofonderzoek - Om de hechting te verbeteren en het afdruipen te voorkomen dient een
middelsoort vulstof met hydroxide (minimaal 25%) te worden toegepast in ZOAB. In [11]
blijkt dat het gehalte aan calciumhydroxide van 4 monsters uit boorkernen teruggewonnen
materiaal < 63 μm respectievelijk 4, 3, 4 en 4 % te bedragen; dit gehalte is erg laag. Met deze
geringe percentages aan hydroxide is er een vergrote kans op afdruipen en
hechtingsproblemen. Het lage hydroxide gehalte kan zijn veroorzaakt doordat er te weinig van
in de fabrieksvulstof van aanwezig was of dat er geknepen is op de fabrieksvulstof en er veel

7

eigen stof is gedoseerd. Het eerste lijkt uitgesloten omdat het een gecertificeerd product
betreft, dus lijkt het tweede aannemelijk.
Onderzoek aan slijpplaatjes - In [12] zijn de resultaten van beeldanalyseonderzoek aan
slijpplaatjes gerapporteerd. De plaatjes zijn vervaardigd uit twee kernen uit de A76. Een van
de kernen was afkomstig van een visueel “goed” stuk ZOAB, de ander van een visueel
“slecht” stuk. Uit foto’s 3 en 4 kan worden opgemaakt dat er scheuren in het aggregaat
aanwezig zijn die na het mengen moeten zijn ontstaan.
Crack in aggregate

Crack without
bitumen

Foto 3: Aggregaat verbrijzeld na
verwerken

Foto 4: Scheur in aggregaat

Waarschijnlijk zijn ze ontstaan tijdens het walsen of ze zijn het gevolg van verkeersinvloeden.
Deze conclusie wordt getrokken omdat de scheuren in het aggregaat geen bitumineuze mortel
bevatten. Deze scheuren zijn opmerkelijk omdat de verbrijzelingsweerstand zoals bepaald met
de LA proef, hoog is [9]. Opgemerkt wordt echter dat de verbrijzelingsweerstand niet is
bepaald op aggregaat dat is teruggewonnen uit kernen geboord uit de weg. Ook is het
mogelijk dat het materiaal enkele zwakke stukken bevat. Alhoewel deze informatie belangrijk
is, is ze te summier om er algemene conclusies aan te verbinden.
Lasermetingen - M.b.v. de ARAN zijn lasermetingen uitgevoerd om de omvang en ernst van
de hoeveelheid rafeling op het bedoelde wegvak van de A76 vast te stellen. Ter vergelijking
zijn ook meetresultaten onderzocht van een wegvak van de A50 dat in goede conditie
verkeert. Beide vakken zijn zo’n 2 a 2½ jaar oud. Uit de metingen gedaan op de A50 blijkt dat
er na 2 tot 2½ jaar in een goed presterend ZOAB vak nauwelijks tot geen rafeling aanwezig
is. Uit de data blijkt dat er wel degelijk sprake is van rafeling op de A76.
De op de A76 waargenomen lichte, matige en ernstige rafeling is omgezet in één getal
waarmee een totaalbeeld van de rafeling wordt verkregen. Dit getal, de equivalente
hoeveelheid matige schade (Meq) is berekend volgens de door het CROW aangegeven
methode zijnde [13]:
Meq = 0.25 8 L + M + 5 * E
Waarbij:

L = de hoeveelheid lichte schade,
M = de hoeveelheid matige schade,
E = de hoeveelheid ernstige schade.

In figuur 3 wordt een voorbeeld gegeven van de resultaten van de lasermetingen voor en na de
winter van 2004/2005. Duidelijk blijkt dat de Meq na één winter niet desastreus is
toegenomen. Dat deze grootheid op enkele plaatsen zelfs is afgenomen heeft te maken met
lokaal uitgevoerde reparaties.
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Figuur 3: Equivalente matige rafeling (Meq) gemeten voor en na de winter van 2004/2005 op
strook 2RL van de A76
Op basis van de Meq en de ouderdom van de ZOAB deklaag kan, onder gebruikmaking van
de informatie gegeven in [1], de restlevensduur worden berekend. Bij deze berekening speelt
de restlevensduurmatrix een belangrijke rol. De gebruikte matrix is weergegeven in tabel 6.
Tabel 4: Restlevensduurmatrix voor rafeling volgens [14]
Meq
≤ 3 jaar
4 – 6 jaar
Meq ≤ 1.25
>5
>5
1.25 < Meq ≤ 2.5
3-6
>5
2.5 < Meq ≤ 5
2-4
3–6
5 < Meq ≤ 12.5
0-3
2–5
Meq > 12.5
!!!
1–3

7 – 9 jaar
>5
>5
4–9
3–7
2–5

Bij het gebruik van tabel 4 moet het volgende worden opgemerkt. De tabel is opgesteld voor
dichte asfaltmengsels met een holle ruimtepercentage van 3 tot 6 % en is daarmee in principe
niet toepasbaar voor ZOAB omdat ZOAB een veel hoger holle ruimtepercentage heeft. Door
dat hoge holle ruimtepercentage is ZOAB veel gevoeliger voor rafeling dan een dicht
mengsel. Anderzijds kan men betogen dat het aan de matrix onderliggende model een fysisch
degradatieproces beschrijft waarbij het niet zo relevant is welk asfalttype het betreft.
Ondanks bovenstaande bemerkingen is de matrix toch gebruikt voor het berekenen van de
levensduur. Daarbij is uitgegaan van de Meq zoals die berekend is uit de lasermetingen van
2005. Tevens is uitgegaan van een ouderdom ≤ 5 jaar. Indien de Meq groter is dan 12.5 wordt
de restlevensduur op 0 jaar gesteld. Als de Meq ≤ 1.25 is wordt de restlevensduur gesteld op
10 jaar. Dit getal is gebaseerd op informatie gegeven in [15]. In dat document staat vermeld
dat de gemiddelde levensduur van baanbreed aangelegd ZOAB in Limburg 10.7 jaar bedraagt
voor de zwaarst belaste strook (dit is de rechter rijstrook). De standaardafwijking bedraagt 1.6
jaar.
In [4] zijn voor het onderzochte wegvak van de A76 de levensduren op deze wijze berekend.
Een voorbeeld van de berekende restlevensduren is weergegeven in figuur 4.
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Figuur 4: Voorbeeld van restlevensduur van strook 2RL van de A76
Als aangenomen wordt dat de verdelingsfunktie van de levensduren zoals die voor ZOAB
wegvakken in Limburg zijn waargenomen [1], een normale verdeling is, dan betekent dit dat
er een kans is van 0.14 % dat de levensduur geringer is dan 10.7 – 3 * 1.7 = 5.6 jaar. Op basis
van de ouderdom van het ZOAB op de A76 en de restlevensduren zoals gevonden, kan
worden geconcludeerd dat het ZOAB op de A76 een levensduur van 5.6 jaar niet zal halen en
dus (zeer) slecht zal presteren.
Molenregistraties - De beschikbaar gestelde molenregistraties zijn voor een deel te koppelen
aan de waargenomen schade zoals gerapporteerd in [2]. Met betrekking tot de
molenregistraties kunnen in zijn algemeenheid de volgende opmerkingen worden gemaakt:
a. Het overgrote deel van de registraties laat zien dat er 0.2% bitumen minder is
gedoseerd dan vastgesteld voor het referentiemengsel (dit geldt dus voor de producties
die zijn gemaakt op basis van beide vooronderzoeken);
b. de hoeveelheid toegevoegde vulstof cq productiestof komt goed overeen met de
hoeveelheid zoals vastgesteld voor het referentiemengsel;
c. het is vreemd te noemen dat ondanks dat in de vooronderzoeken is uitgegaan van het
gebruik van eigen stof, dat uit de molenregistratie blijkt dat dit zeer vaak niet is
gedoseerd.
5. Conclusies
1.De thans aanwezige schade is veel omvangrijker dan van een normaal presterend ZOAB
mag worden verwacht.
2.De oorzaak moet worden gezocht in een combinatie van de volgende factoren:
a. er is een steensoort gebruikt van onvoldoende kwaliteit.
b. de aannemer heeft consequent een lager bitumengehalte gedoseerd dan gewenst.
c. er duidelijke aanwijzingen dat het bitumen is “uitgezakt” waardoor het bitumengehalte in
de bovenste helft van de ZOAB laag onrustbarend laag is.
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d.het gehalte aan fijne delen blijkt hoog te zijn ten opzichte van het bitumengehalte
waardoor er een droog mengsel ontstaat met verminderde hechteigenschappen.
e. er zijn aanwijzingen dat het gehalte calciumhydroxide veel te laag is waardoor voor
hechting- en uitzakproblemen gevreesd moet worden.
3. Lasermetingen zijn zeer geschikt om onder verkeer de mate van rafeling en het verloop van
de rafeling in de praktijk vast te stellen.
6. Aanbevelingen
·

·

·

Het is niet voldoende om de kwaliteit van de steenslag te beoordelen zoals gebruikelijk
bij de bedrijfscontrole (dichtheid, korrelverdeling). Daar de kwaliteit van ZOAB voor een
groot deel wordt bepaald door de kwaliteit van de steenslag, wordt van een deskundig
opdrachtnemer verlangd om de kwaliteit wat diepgaander vast te stellen. Van belang zijn
onderzoeken naar verwering, zwellende klei, verbrijzeling, zwakke materiaaldelen en
overmatige stofvorming. Aanbevolen wordt om gedurende het productieproces de
kwaliteit van de toe te passen steenslag regelmatig te controleren
Voorkom overmatige segregatie van bitumen in ZOAB. Voor de weerstand tegen rafeling
is het belangrijk dat er bovenin de ZOAB laag voldoende bitumen aanwezig. Met
mengsels als ZOAB 0/16+ (ZOAB 0/16 met 5,5% bitumen [16]) worden robuustere
mengsels verkregen, die een langere levensduur halen.
Doseer niet teveel eigen stof. Hierdoor wordt er geknepen op de fabrieksvulstof,
waardoor er te weinig Ca(OH)2 in het mengsel komt wat nadelig is voor de levensduur.
Omdat eigen stof reageert als een (zeer) zwakke vulstof, zakt het mengsel ook meer uit.

Referenties
[1] Verra, N. Bol van den M. en Gaarkeuken, G. De levensduur van ZOAB, DWW-2003066, 2003
[2] Nijssen, W, RWS Limburg rapport “Opname schadebeeld bestek LB 6424 inzake
garantie” 25 augustus 2004
[3] Voskuilen, J.L.M en Verburg, H., Onderzoek naar vliegashoudende middelsoort vulstof
met hydroxide voor toepassing in zoab, P-DWW-94-502, 1994
[4] Molenaar, A.A.A en Ven van der M.F.C. TU Delft, Vroegtijdige Schade aan ZOAB
Wegvakken gemaakt onder Bestek LB 6424 (A76), TU Delft 7-05-138-01, 2005
[5] KOAC rapport 03V-10 “Onderzoek van de asfaltverharding aangebracht op rijksweg 2
en rijksweg 76 volgens bestek LB7116” (23 april 2003).
[6] KOAC rapport 04V-01 “Onderzoek van de asfaltverharding aangebracht op rijksweg 76
volgens bestek LB 6424” (geen datum bekend, waarschijnlijk eind 2003).
[7] Laboratoriumrapport van Fugro Ingenieursburo betreffende onderzoek aan kernen
genomen uit het werk LB 6424, ZOAB op de A 76 (5 april 2005).
[8] Miradi, M.; Molenaar, A.A.A, Development of Artificial Neural Network (ANN) Models
for Maintenance Planning of Porous Asphalt Wearing Courses, Report 7-05-137-2 Road
and Railway Research Laboratory, Faculty of Civil Engi-neering and Geo Sciences,
Delft University of Technology; Delft; September 2005.

11

[9] Verwaal. W en Ven van der M.F.C., Rapport TA/IG/05.001 van de sectie
Ingenieursgeologie van de TU Delft “Onderzoek Andesiet Steenslag Rijksweg 76” (
september 2005).
[10] Verhoef, P en Wall van de A, 1998, In P.Bobrowski (ed.) Aggregate resources: a global
perspective. Rotterdam: Balkema; p.307-330.Application of petrography in durability
assessment of rock construction materials,
[11] Beproevingscertificaat afgegeven door KOAC-NPC betreffende onderzoek aan vulstof
en bitumen (30 augustus 2005).
[12] Personal communication met Jørn Raaberg van Danish Road Institute: Note SV 05018
19 ver 2.doc
[13] SCW (thans CROW), Rationeel Wegbeheer, toelichting op de handleiding. Mededeling
60, deel A; Arnhem; maart 1987.
[14] SCW (thans CROW), Rationeel Wegbeheer, handleiding. Mededeling 60, deel B;
Arnhem; maart 1987.
[15] Verra, N.; Bouman, F.G.M.; de Graan, G.B.K.; van den Bol, M.; Gaarkeuken, G.
De levensduurberekening van ZOAB, gemiddelde levensduurberekening op basis van
MJPO 2004-2008.
[16] Sule, M en Voskuilen J.L.M., Evaluatie ZOAB 0/16+ laboratoriumonderzoek en
proefvakken, 27 oktober 2005, DWW - 2005 - 079

12

