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Kritische beoordeling van het SPINOZAproefvakontwerp en de presentatie van een
aantrekkelijk aiternatief

Robin Jutte,
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Samenvatting

In het voorstel van de projectgroep bestaat de toplaag van alle proefvakken uit standaard zoab. Met grote
zekerheid wordt in dit rapport gesteld dat vuil dat in een van deze vakken terecht komt niet uitgespoeld,
noch naar de onderkant van de zoab verplaatst wordt. Het aanleggen van drains onder de vakken is vrijwel
zeker zinloos.
Er wordt een ontwerp gepresenteerd dat meer perspectieven biedt om het zoab gedurende lange tijd
“functioneel” open te houden. Toegevoegde elementen zorgen bovendien voor meer kansen op scoren.
Het alternatieve ontwerp blijkt op alle punten beter aan de doelstellingen van WnT en SPINOZA te voldoen
dan het oorspronkelijke, en is binnen de gestelde termijn te realiseren.
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1. Doelstellingen

1.1 Doelstellingen van WnT
Binnen Wegen naar de Toekomst is een aantal doelstellingen geformuleerd:
- De resultaten (van de pilots) moeten te presenteren zijn
er moot lets zichtbaars tot stand komen zodat de toekomst (binnen RWS en de gehele wegenbouw)
meer tot leven komt, en zodat mensen aangezet worden tot creativiteit en denken in andere richtingen.
Ook om RWS als innovatieve organisatie te profileren.
-

Er moet een richting worden aangegeven
hoe ziet de weg van 2030 emit, welke richting moeten we op, in weike richting moeten we denken?

Het moet innovatief zijn
risico nemen, eens iets geks doen. Leren van dingen die kunnen en die niet kunnen. Dit om de
creativiteit te stimuleren, en om te leren.

1.2 Doelstellingen SPINOZA
Doel van de Onderhoudsvrije Weg, waar SPINOZA een onderdeel van is, is te komen tot nieuwe
systemen voor hindervrij wegonderhoud. Concrete doelstelling van SPINOZA is te komen tot een
spoelsysteem waarmee zo mogelijk:
- het zoab mee schoongehouden kan worden
- wintergladheid kan worden bestreden
- warmte uit de weg kan worden gewonnen
- het asfalt geregenereerd kan worden
Dit alles het liefst op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze.
Het systeem moet in Oktober ’98 gerealiseerd kunnen worden.

1.3 Extra doelstelling
In dit rapport wordt een extra doelstelling gehanteerd:
Het systeem moet (nu of in de toekomst) mogeiijkerwijze economisch haalbaar zijn (worden)

In hoofdstuk 5 worden het voorstel van de projectgroep en het in dit rapport gepresenteerde alternatief aan
deze doelstellingen getoetst.
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2. Meet- en berekeningsresultaten

2.1 Samenstelling van het vuil
In dit rapport wordt alleen over zand gesproken. Dit is uit nood geboren en heeft te maken met het feit dat
het gedrag van zand vrij gemakkelijk te beschrijven is. Dit in tegenstelling tot het gedrag van ander
belangrijk wegvuil als bijvoorbeeld bandenslijpsel, waarbij hechting aan het zoab een belangrijke - en
moeilijk te beschrijven - rol speelt. Wei wordt verwacht dat zand een relatief belangrijke zoab-vervuiler is.

2.2 Verplaatsing van het vuil
Zand wordt door een gas of een vioeistof verpiaatst als de stroomsnelheid hiervan de sleepsnelheid van
het zand overschrijdt.
Stroomsnelheid van water in zoab
Om de stroomsnelheden die in zoab ontwikkeld worden te bepalen werden spoelbakexperimenten
uitgevoerd. In deze experimenten werd een zoab plaat van 40 x 80 cm^ langs de lange zijden ingesloten,
in een schuin opgestelde bak geplaatst. Het waterniveau in zowel het “bovenstroomse” als het
“benedenstroomse” reservoir werd op een constant niveau gehouden. Op deze manier kwam onder
invioed van het natuurlijk verval een vioeistofstroom door het zoab op gang. Zodra deze stroom stationair
was, werd gedurende een bepaalde tijd de doorgestroomde vioeistof opgevangen. Uit het opgevangen
volume en de gemeten tijd werd de vioeistofsnelheid, v, berekend. Uit deze snelheid en het gedissipeerd
vermogen (te berekenen uit het verval) werd vervolgens de weerstandscoefficient Cw berekend. Deze proef
werd uitgevoerd bij een helling van 2,5%, 5% en 10%. De meetresultaten zijn linksboven in figuur 1 terug
te vinden.

10000

.ZOAB (standaard mengsel)
^
spoelbakexperimenten
B
vertikale doorstroming (berekend)
□
Doorlatendheidsmetingen
-Dubbellaags ZOAB
^
Spoelbakexperimenten
- - Gepakt bed (theoretisch)

2,50%
5%
- 10%

B

100°/;

'00
100%, 30 cm water

£

1
0

£
10

V

15

(cm/s)

Figuur 1. De wrijvingscoefficient c„ als functie van de vioeistofsnelheid.

Behalve de “horizontale” stroomsnelheid, v^, die bij een standaard helling van 2,5% wordt gevonden, is
ook de snelheid die bij het vertikaal doorstromen van het zoab hoort, vj,, een interessant getal. Dit is
immers de snelheid die opgevallen regenwater ontwikkelt bij het ‘doorkruisen’ van de zoab-laag, en een
hogere snelheid is zonder extern opgelegde krachten niet mogelijk. Om deze te bepalen werd gebruik
gemaakt van uitkomsten van een onderzoek naar (o.a.) de waterdoorlatendheid van zoab [1]. Uit de
gerapporteerde gegevens konden de vioeistofsnelheid en de Cw-waarde eenvoudig berekend worden. Op
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deze wijze kwam het meest rechtse punt in figuur 1 tot stand. De dikgedrukte lijn in de figuur kwam
vervolgens tot stand door de meetwaarden te toetsen aan een theoretisch verband tussen c„ en v dat voor
een gepakt bed geldt. Door het invullen van de juiste getailen in het gevonden verband werd tenslotte v^
berekend.
Sleepsnelheid van zand in zoab
Om te bepalen of zand al dan niet door een gas- of vioeistofstroom verplaatst wordt, wordt in de
vioeistofmechanica gebruik gemaakt van de Shields curve. Er wordt een Shields parameter, 6, en een
kritische Shields parameter, Scr, berekend, en indien 0 > Gcr wordt het zand door de stroom verplaatst. De
Shields parameter 0 wordt bepaald door de stroomsnelheid, de relatieve dichtheld van het zand (t.o.v.
water), de korreldiameter en de “hydraullsche diameter”, Dh, in dit geval de diameter van de kanaaitjes in
het zoab. De kritische Shields parameter 0cr kan worden geschat aan de hand van de relatieve dichtheid
van het zand, de viscositeit van het medium en de gemiddelde diameter, dso, van het zand. De resultaten
worden vermeld in tabel 1. Het gebied waarin verplaatsing optreedt wordt in figuur 1 weergegeven door de
tweepuntige piji.

Tabel 1. Sleepsnelheid zand in zoab bij Dh = 4 mm

korreldiameter
(mm)
0.063
0.5
2

sleepsnelheid in water
sleepsnelheid in iucht
._(cm/s)
_.
_(m/s)_
13.5
17.5
9.0
8.0

-

Beschouwing van de getailen
Erg belangrijk is natuurlijk de vraag wat de waarde is die aan deze getailen toegekend mag worden:
—

de horizontale vioeistofsnelheid (v_,): dIt getal is rechtstreeks gemeten in een eenvoudig en
betrouwbaar experiment. Verschillende zoabs zullen wel verschillen in v^ laten zien, maar erg groot is
deze spreiding tussen mengsels met hetzelfde holle ruimtepercentage (in dit geval met 25% relatief
hoog) waarschijnlijk niet. Ook in [1] wordt een kleine spreiding gevonden tussen doorlatendheden van
verschillende kernen met dezelfde holle rulmte.

—

de vertikale vioeistofsnelheid (vj,): dit getal is berekend uit een experimenteel gevonden verband. De
gevonden waarden laten zlch erg goed door het theoretische verband beschrijven, hetgeen vertrouwen
geeft in de juistheid van het resultaat. De berekening is bovendien het resultaat van een /nfe/polatie
van de meetresultaten (m.a.w., zowel “links” als “rechts” van vj, zijn waarnemingen gedaan).
Bovendien bevestigt “de proef van Florent” dat de orde van grootte correct is, zie bijiage 1.

—

de sleepsnelheid van zand door water (Vcr): dit getal Is het meest theoretische van alle. Een van de
grootheden die in de formule ingevuld moeten worden is de hydraullsche diameter, waarvoor een
schatting gemaakt meet worden van de straal van de kanaaitjes in het zoab. In tabel 2 wordt een
overzicht gegeven van de sleepsnelheid voor verschillende waarden van Dh. Het blijkt dat de
sleepsnelheden tussen Dh = 1 en Dh = 8 mm niet al te sterk varieren zolang de deeitjesdiameter en de
kanaaldiameter (Dh) niet al te dicht bijeen liggen. De ordegrootte van de gevonden waarden is
waarschijnlijk juist. Het wordt uitgesloten dat de benodigde sleepsnelheden beduidend lager zullen zijn
dan hier berekend.
Opm.: Het is in eerste instantie vreemd in tabellen 1 en 2 te constateren dat de grootste deeitjes
volgens berekening het eerst gaan bewegen. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de grootte
van deze deeitjes van dezelfde orde is als de diameter van de kanalen in het zoab, waardoor de
stuwkracht achter de deeitjes toeneemt. Bij een oneindig grote straal wordt dan ook - geheel in
overeenstemming met dat wat we in de praktijk zien (denk aan de rivieren) - gevonden dat de
sleepsnelheid toeneemt met de deeitjesgrootte, zie tabel 2.

—

koppeling van vioeistofsnelheden (vj, en v^) aan de sleepsnelheid (Ver): het is belangrijk te beseffen
dat de vioeistofsnelheden en de sleepsnelheid onafhankelijk van elkaar zijn berekend. Zo is vi de
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snelheid die het water ontwikkelt bij zijn “vrije val” door het schone zoab. Een zandkorrel in een
kanaaitje van het zoab kan deze snelheid echter afremmen, vooral als de korreldiameter in de buurt
komt van de hydraulische diameter. Zie in de tabel 2 bijvoorbeeld Dh = 2, Dkorrei = 2. De waarde van Vcr
die hier genoemd wordt is (binnen de foutenmarge) misschien nog steeds correct, de waarde van vi
mag hier niet meer gebruikt worden: het kanaal is verstopt en het water boven de korrel staat stil (het
is immers niet aannemelijk dat het water onder invioed van zijn gewicht de korrel zal verplaatsen).
—

de sleepsnelheid van zand door lucht (Vcr.iucht): aan de hand van de experimenteel bepaalde Cwwaarden (die onafhankelijk van het type medium zijn) werd door TNO een sleepsnelheid berekend van
17,5 m/s. De ordegrootte van dit getal is waarschijnlijk goed.

Tabel 3 tenslotte geeft een overzicht van alle getallen die in het vervolg gehanteerd zullen worden.

Tabel 2. Sleepsnelheden voor verschillende hydraulische diameters
Vcr (cm/s)
Dh = 4mm
13.5
9
8

Dkorrel

63 |im
0,5 mm
2 mm

Dh = 1 mm
9.2
3.5

Dh = 2 mm
11.3
6.3
1.7

Dh= 8 mm.
15.6
11.8

14.3

Dh

69
80
170

Tabel 3. Gehanteerde waarden
Ver.lucht

Vj

zoab 0/16
dubbellaags zoab

1 mm/s
4 mm/s

2 cm/s
5 cm/s

10 cm/s
10 cm/s

17,5 m/s
17,5 m/s

De resultaten gelden voor de onderlaag van dubbellaags zoab (dit is de meest open laag van de twee).

2.3 Locatie van het vuil en vervuilingssnelheid
Er zijn 2 lezingen over waar het vuil in de zoab-laag gelokaliseerd is. Volgens de ene lezing zit het vuil in
de wielsporen onderin de laag, en tussen de wielsporen en op de vluchtstrook bovenin de laag, volgens de
andere lezing zit het vuil overal bovenin de laag (op of net onder het oppervlak). Er zijn sterke
aanwijzingen dat de tweede lezing de juiste is:
—

berekeningen: de eerder genoemde berekeningen van TNO geven aan dat er een krachtige
luchtstroom opgewekt meet worden om het zand tot onderin de laag te verplaatsen (17,5 m/s komt
overeen met windkracht 8). Gezien de hoge Cw-waarde van zoab is hier een fors drukverschil voor
nodig: 3,5 atm. over de dikte van de zoab-laag. Het is uitgesloten dat dergelijke drukgolven door
banden van passerend verkeer opgewekt zullen worden^ (**evt. te verifieren, getallen zijn bekend, zal
echter niet hoger zijn dan enkele tienden atm.**).

—

een “getuigeverslag” [2]: om de locatie van het vuil te bepalen werd een deel van de toplaag verwarmd
en werden de steentjes aan het oppervlak weggeschept. Onder de eerste laag steentjes (dus op een

' Als het zo is dat de rijsporen schoner blijven dan de rest van de weg - wat zeker niet onwaarschijnlijk is - dan is dit
eerder toe te schrijven aan het zuigend effect van de banden (aan de voorkant van de banden ontstaat een lichte
overdruk: lucht moet daar ontsnappen, aan de achterzijde een onderdruk: lucht wordt daar aangezogen). Het zand
(dat zich volgens het betoog ergens bovenin de laag bevindt) kan hierdoor opgezogen worden, en verwaaien.
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afstand van 1 a 2 cm van het wegdekoppervlak) ward een “deken” van stof aangetroffen, verder
daaronder wear “gawoon zoab”.^
Er wordt arvan uitgagaan dat aan zanddakan van ankala millimatars dikta voldoanda is om hat zoab ta
varstoppan.
Da snelhaid \waarmaa zoab dicht komt te zittan is locatia-afhankalijk an wissalt stark. In hat algamaan
wordt uitgagaan van aan tarmijn van 4 a 6 jaar; na daza parioda wordt in da maasta gavallan
waarganoman dat da galuidsaiganschappan, dia aan indicatia vormen voor da varvuilingsgraad,
taruglopan.

■ Het is niet duidelijk of de proef in de rijsporen of daartussen plaatsvond. De “getuige” zelf verwacht overigens dat
het vuil onder de rijsporen dieper zit dan daartussen. Hier zijn geen betrouwbare waarnemingen van bekend.
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3. De geplande proefvakken

Volgens de huidige plannen gaan de proefvakken er als voIgt uitzien:
- een referentievak (standaard zoab)
- 3 vakken met sproei-installatie en afvoergoot:
een vak met standaard zoab
- een vak met standaard zoab op zoab 16/22 (de vuilvang)
- een vak met standaard zoab op drains
Alle vakken hebben een standaard zoab toplaag met een dikte van 5 cm. Water wordt via sproeiers, die op
de vangrail zijn bevestigd, op het w/egdek gepompt, en vanuit de afvoergoot weer teruggepompt naar een
reservoir. De sproei-installatie kan ook in de winter gebruikt worden voor gladheidsbestrijding, door het
water voordat het op de weg wordt gepompt door een zoutafscheider te geleiden. Benodigd:
- pomp (*** m®/min. bij een drukval van ** atm.)
- pomp (*** m^/min. bij een drukval van ** atm.)
- pomp (*** m®/min. bij een drukval van ** atm.)
pomp (*** m^/min. bij een drukval van ** atm.)
- zoutafscheider
- waterleidingen naar goten en sproeiers
- sproeiers
- goot (inhoud ** m®)
- opvangreservoir (inhoud 28 m® ???)
- toevoerreservoir (inhoud 28 m® ???)
- gelnstalleerd vermogen min. 50 kW

3.1 Doorspoelen van zoab
Doel van de spoelvakken is de zoab schoon te houden. label 3 laat zien dat de vertikale vloeistofsnelheid
in het zoab een factor 5 te laag is om het vuil van boven naar onder te verplaatsen. Het is dus erg
waarschijnlijk dat het vuil bovenin de zoab blijft. Zoals in het vorige hoofdstuk betoogd, is het ook niet
aannemelijk dat de persende werking van de banden hier een helpende hand biedt.
Verplaatsing van het vuil in horizontale richting is al helemaal uitgesloten, het verschil bedraagt hier een
factor 100. De spoelvakken spoelen nlet!

3.2 Het nut van drains
Drains zijn ervoor gemaakt om water af te voeren. Dat is dan ook het enige dat ze doen. Ze trekken het
(zolang je er geen pomp op aansluit) niet aan, en water dat zich in het zoab boven de drains bevindt gaat
er niet harder van stromen. Veel te langzaam derhalve om vuil af te voeren, zodat zoab direct boven een
drain net zo hard zal verstoppen als zoab naast een drain.
De snelheid in horizontale richting zal niet of nauwelijks door de aanwezigheid van drains bei'nvloed
worden. Theoretisch kan er van enige beinvloeding sprake zijn door een toename van het verval: stel dat
de zoab op een afstand van 10 cm van een drain vol staat met water. Er zijn twee wegen voorstelbaar
waarlangs het water af kan vloeien: over het wegdek richting goot (verval 2,5%), of dwars daarop richting
drain (verval = dikte zoab-laag : afstand = 5 : V(5^-(-10^) = 45%). Hoe het stromingspatroon er in de
praktijk uit zal zien is moeilijk voorte stellen (het is eventueel te berekenen). Uit “de proef van Florent”
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blijkt dat we niet al te veel van dit extra verval voor moeten voorstellen (bijiage 1)®. En dan nog: als een
vertikaal verval al niet genoeg is om bet vuil te verplaatsen...
In het meest gunstige geval kunnen drains toch nog van enig nut zijn. In het geval dat het verkeer de
rijstroken open houdt, ontstaat op de kruispunten van drains en rijsporen een raster van afvoerputjes. De
winst die hiermee gehaald wordt is beperkt, want dankzij de grove oppervlaktetextuur voldoet de
afvoercapaciteit van zoab in het algemeen - ook als het verstopt is - aan de eisen, en ontstaan er geen
plassen op de rijbaan.

3.3 Het nut van een sproei-installatie
Zoals uitgebreid betoogd kan, met of zonder sproei-installatie, het zoab niet worden schoongehouden. De
enige functie die de beoogde sproei-installatie derhalve vervullen kan, is bestrijding van de gladheid.

Hierbij moet worden opgemerkt dat er tijdens de proof voor zorggedragen werd dat de zoab vol bleef staan met
water. Tijdens een regenbui kan de situatie anders zijn, en moet wel degelijk met enige verhoging van v_> in de
omgeving van de drains rekening worden gehouden.

10

4. Dubbellaags vakken met warmtewisselaar

Het volgende alternatieve proefvakontwerp wordt voorgesteld (zie schets bijiage 2):
- een referentievak met standaard zoab
- een reeks proefvakken met geoptimaliseerde dubbellagen
- onder alle vakken (ook referentie) een drietal drains (t.b.v. metingen)
- onder referentie en aansluitend vak (niet per se over geheie lengte) een waterleidingsysteem (een
warmtewisselaar)
In de zomer worden proeven uitgevoerd waarbij koel water door de warmtewisselaar gepompt wordt,
waarna het in een reservoir wordt opgevangen. Temperaturen van het toe- en afgevoerde water en van
het zoab worden gemeten. Bij dreigende gladheid wordt warm water'' door de warmtewisselaar
rondgepompt. Benodigd:
- een pomp (*** m'^/min. bij een drukval van ** atm.)
- een venwarmingsinstallatie (vermogen *** kW)
- twee waterreservoirs (elk met inhoud van *** m'^)
- temperatuursensoren in zoab, bij waterinlaat en bij wateruitlaat
- gei'nstalleerd vermogen van ** kW

4.1 Gemodificeerd dubbellaags zoab (drainlay)
Standaard dubbellaags zoab bestaat uit een fijne toplaag (4/8) van 2,5 cm dikte op een vrij grove, open
onderlaag (11/16) met een dikte van 3,5 cm. Uit de spoelbakexperimenten is gebleken dat de Cw-waarde
van de onderlaag van deze zoab beduidend lager is (een factor 5) dan die van standaard zoab, zie figuur
1. De vertikale vioeistofsnelheid vj, die hierin gehaald wordt is dan ook met 5 cm/s beduidend hoger dan bij
standaard zoab en komt al aardig in de buurt van de benodigde 10 cm/s, zie label 1. Dit biedt
perspectieven om vuil in vertikale richting over de laag te verplaatsen:
- de doorlatendheid van de laag kan verder verbeterd worden door aan de receptuur te sleutelen
(rondere stenen, grotere gap)
- de waarde van vj, is het resultaat van een exfrapolatie (geen meetresultaten aan de “rechterkant”), en
kan in de praktijk aanmerkelijk hoger blijken te liggen dan berekend (merk op dat v^ 4x hoger is voor
dubbellaags- dan voor standaard zoab)
Het is dus misschien mogelijk de onderlaag van dubbellaags zoab zo te ontwerpen, dat zand dat zich
hierin bevindt door opvallend (regen)water naar de onderkant van de laag wordt getransporteerd. Echter,
om in deze laag terecht te komen moet zand eerst de fijne toplaag passeren, waarvan verwacht mag
worden dat die door een hogere Cw gekenmerkt wordt. Ook aan het ontwerp van deze laag moet dus
waarschijnlijk gesleuteld worden:
- door de mengselsamenstelling te veranderen kan geprobeerd worden de c„-waarde te minimaliseren
(6/8, 8/11, ...?).

-

door de laagdikte te minimaliseren kan de kans worden vergroot dat zand door de persende werking
van de banden door de toplaag been wordt getransporteerd (1,6 cm, enkelsteens, ...?).

In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat een zanddekentje van enkele millimeters dikte voldoende is om
het zoab te verstoppen, en dat het 4 tot 6 jaar duurt voordat het zover komt (§ 2.3). Als het lukt om zand
naar de onderkant van de dubbellaag te verplaatsen, dan duurt het dus tientallen jaren voordat het vuil
onderin de laag een hoogte van enkele centimeters heeft bereikt, een tijdspanne die ruim langer is dan de
technische levensduur van de laag. Eventueel kan de onderlaag nog iets dikkerte ontworpen worden.

In plants van water kan wellicht beter koelvloeistof gebruikt worden. De kans bestaat namelijk dat tijdens het
rondpompen de pomp het begeeft waarna het water in de leidingen kan bevriezen, en de warmtewisselaar beschadigd
raakt.
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4.2 De warmtewisselaar
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar het winnen van warmte uit de weg. In Nederland lopen er op
dit moment twee projecten, en in Zwitserland is inmiddels een project gerealiseerd. De Nederlandse
projecten hebben met elkaar gemeen dat een warmtewisselaar op relatief grote diepte onder het
wegdekoppervlak (minimaal 17 cm) wordt aangebracht (**Zwitserland ook??**). Omdat asfalt een slechte
warmtegeleider is, is de effectiviteit van de warmtewinning groter naarmate de warmtewisselaar zich
dichter bij het oppervlak bevindt (de warmtestroom neemt evenredig af met de afstand tot het oppervlak).
Het is daarom interessant om na te gaan of een dergelijk systeem ook direct onder de deklaag
aangebracht kan worden.
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Figuur 2. Minimale temperatuur op wegdek als funktie van de afstand tussen de leidingen van de warmtewisselaar
[berekeningen TNO]
bovenzijde warmtewisselaar op 5 cm van wegdekoppervlak
- warmte-uitwisselingscoejficient a - 20 (dit komt overeen met eenfikse wind die er bij ijzel meestal niet is)
- omgevingstemperatuur T„„g = -5 °C (ijzel komt meestal voor bij temperaturen dichter bij het vriespunt)
- warmtegeleidingscoefficient van het zoab ?i-l W/mK (in de literatuur worden waarden gerapporteerd tussen
0.6 en 2 W/mK)
- temperatuur op I m diepte Tfumi = 5 °C (uit een gevoeligheidsanalyse bleek dat deze temperatuur er niet erg toe
doet: asfalt is een slechte warmtegeleider, en de meeste warmte verdwijnt daarom so wie so naar de atmosfeer.
Ook zal de "vloerverwarming” in de praktijk enkele uren voordat ijzel (of sneeuw) verwacht wordt aangezet
worden. Tegen de tijd dat het ijzelt zal de ondergrond daarom flink doorgewarmd zijn en zal weinig warmte
naar beneden ontwijken.
- er is bij de berekeningen geen rekening gehouden met de warmte die nodig is voor de opwarming van
onderkoeld regenwater. Een eenvoudige berekening laat echter zien dat de hoeveelheid warmte die per
tijdseenheid nodig is om het regenwater op te warmen van -5 (extreem voor ijzel) naar 0 °C, bij een regenbui
van 5 mm/uur, 15% bedraagt t.o.v. de benodigde hoeveelheid warmte.
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Een warmtewisselaar kan ook gebruikt worden voor het foevoeren van warmte aan de weg. Op deze wijze
kan in de winter gladheid worden bestreden. Numerieke berekeningen laten zien dat dit heel wel mogelijk
is. In figuur 2 wordt de minimale temperatuur op het wegdekoppervlak weergegeven als functie van de
afstand tussen de leidingen van de warmtewisselaar voor verschillende temperaturen van het water. Bij
een afstand tussen de leidingen van 50 cm, en een temperatuur van het water in de leidingen van 50 °C,
blijkt de weg ook onder vrij extreme omstandigheden overal vrij van ijzel (of sneeuw) te blijven.

4.3 Drains
Onder elk vak wordt een aantal drains ingebouwd. Door het water dat door deze drains afgevoerd wordt te
zeven kan worden beoordeeld of zand (en ander vuil) door de dubbellaag been getransporteerd wordt. Als
dit niet “vanzelf” (bij regen) blijkt te gebeuren kunnen proeven worden uitgevoerd door boven een drain
een vioeistofkolom te plaatsen en na te gaan bij welke kolomhoogte zand afgevoerd wordt (in figuur 1 is te
zien dat zelfs in standaard zoab het zand al bijna verplaatst wordt bij een vioeistofkolom van 30 cm hoog).

4.4 Slimme belijning
Het zou interessant zijn om aan het eind van de proefperiode een deel van de weg op te warmen en uiteen
te “peuzelen” om te kijken waar het vuil in de weg gelokaliseerd is. Bij voorkeur moet een doorsnede
worden genomen over een rijspoor en een onbereden stuk weg, liefst in de buurt van een drain. Door de
belijning bij aanleg nu zo veel mogelijk (maar binnen de regelgeving) naar rechts te plaatsen, is het weilicht
mogelijk de proefvakken na uitvoering van deze (destructieve) proef te behouden door de belijning naar
links te verplaatsen.
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5. Toetsing van de proefvakken aan de doelstellingen

5.1 Toetsing van de proefvakken aan de doelstellingen van WnT
- De resultaten (van de pilots) moeten te presenteren en zichtbaar zijn... Onder meer om RWS als
innovatieve organisatie te profUeren.
Voor beide systemen geldt dat er niet verschrikkelijk veel te zien is. De drains en de warmtewisselaar
liggen onder het asfalt. In beide ontwerpen zijn er 2 waterreservoirs. Bij SPINOZA-1 (het projectgroepsontwerp) staan vier pompen langs de kant van de weg, bij SPINOZA-2 (het alternatief) een. Er zitten bij
SPINOZA-2 geen nippels op de vangrail, en staat er geen zoutoplosser naast, maar daar staat tegenover
dat SPINOZA-2 een CV-installatie in de etalage heeft.
Ijzel is een hot zoab-item en wat betreft de presentatie naar pers en publiek is te verwachten dat de
wegverwarming hogere ogen gooit dan de sproei-installatie. Daar komt nog bij dat de warmtewisselaar ook
voor warmtewinning te gebruiken is, en het doet Rijkswaterstaat geen slecht om zich ook op milieugebied
te profileren.
De presentatie van SPINOZA-1 is niet zonder gevaar: het is slecht doortimmerd - onze eigen metingen en
berekeningen geven aan dat het niet kan -, en serieuze wetenschapsjournalisten die doorvragen of zelf
hard nadenken zouden het ons heel moeilijk kunnen maken. Het moet ook niet vergeten worden dat bij de
brainstorm eerder in het project een groot aantai experts aanwezig is geweest die vrij goed op de hoogte
zijn van het probleem en van de eigenschappen van zoab. Een riskante manier derhalve om je als
innovatieve organisatie te profileren. SPINOZA-1 zou zich tegen ons kunnen keren en eerder een rem
kunnen gaan vormen voor innovatie dan een stimulans.
Er moet een richting worden aangegeven
De toekomst heeft meer zonnecollectoren in petto dan zoutsproei-installaties. Ook is het niet
onaannemelijk dat belangrijke (niet overdekte) verbindingswegen in de toekomst wegdekverwarming
hebben.
-

Als het spoelvak niet functioneert, zal het ook in de toekomst eerder een belemmering vormen voor de
ontwikkeling van dergelijke systemen (die volgens berekeningen van TNO [3] wel mogelijk zijn als water
met grote kracht onder het wegdek vandaan weggezogen wordt), dan een bevordering. Als drains,
onverwachts, nuttig zouden blijken te zijn, voIgt dat evengoed uit SPINOZA-2 als uit SPINOZA-1.
Het moet innovatief zijn, er moeten risico’s worden genomen, eens lets geks gedaan worden. Leren van
dingen die kunnen en die niet kunnen.
De innovatieve elementen van SPINOZA-1:
keramische drains onder de deklaag
- een sproei-installatie voor giadheidsbestrijding. Deze systemen worden in Nederland al toegepast op
brugdekken en zijn dus niet nieuw
-

De innovatieve elementen van SPINOZA-2;
- een warmtewisselaar direct onder de deklaag t.b.v. warmtewinning en giadheidsbestrijding
keramische drains onder de deklaag
nieuwe mengsels met nieuwe laagopbouw
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De risicovolle elementen van SPINOZA-1:
- de aanleg van drains direct onder de deklaag
De risicovolle elementen van SPINOZA-2:
- de aanleg van drains direct onder de deklaag
- de aanleg van een warmtewisselaar direct onder de deklaag
het toepassen van nieuwe mengsels

Leren:
De hierboven genoemde elementen van SPINOZA-2 zijn nieuw en het is moeilijk van te voren in te
schatten (of te berekenen) of het wel kan. Als een aantal van deze elementen technisch mogelijk blijkt te
zijn, kan dat een doorbraak betekenen. Dit geldt met grote waarschijniijkheid voor de warmtewisselaar, en
misschien (als het ook nog blijkt te werken) voor de overige elementen. De keradrain wordt zowel in
SPINOZA-1 als in SPINOZA-2 toegepast.

5.2 Toetsing van de proefvakken aan de doelstellingen van SPINOZA
- Komen tot een spoelsysteem waarmee het zoab wegdek schoon kan warden gehouden
Met geen van de ontwerpen lukt het het zoab schoon te houden. Bij SPINOZA-2 bestaat een kleine kans
dat het vuil door regenwater tot onder in de deklaag getransporteerd wordt, en dat de drainerende werking
en de gunstige geluidseigenschappen gedurende de technische levensduur van de deklaag in tact blijven.
Er bestaat een gerede kans dat dit type wegdek op eenvoudige (en in de toekomst dus snelle) wijze
“gereinigd” kan worden door het vuil middels “een rijdende waterkolom” r\aar onderen te verplaatsen (zie
ook opm. §4.3).

- Komen tot een systeem waarmee wintergladheid kan worden bestreden
Dit is zowel met SPINOZA-1 als met SPINOZA-2 technisch mogelijk. De opiossing van SPINOZA-2 is van
deze twee het elegantst, en geniet zeker op druk bereden wegen de voorkeur.
- Komen tot een systeem waarmee warmte uit de weg kan worden gewonnen
SPINOZA-1 voorziet hier niet in. In SPINOZA-2 wordt gewonnen warmte weliswaar niet opgeslagen, maar
het biedt een goede gelegenheid om na te gaan of dit aantrekkelijk is.
- Komen tot een systeem waarmee het asfalt geregenereerd kan worden
Geen van de ontwerpen voorziet hier in.

- Dit alles het liefst op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze
In SPINOZA-1 wordt dooimiddel opgevangen en hergebruikt.
In SPINOZA-2 wordt geen dooimiddel gebruikt, en wordt de mogelijkheid van winning van warmte uit asfalt
bestudeerd.

- Het systeem meet in Oktober ’98 gerealiseerd kunnen worden
Grootste struikelblok is de deadline van 3 februari, wanneer het ontwerp besteksklaar meet zijn. Het
berekenen van de benodigde pomp- en verwarmingscapaciteit voor SPINOZA-2 voor die tijd is geen
probleem. Hetzelfde geldt voor het berekenen van de inhoud van de waterreservoirs. Een advies inwinnen
over hoe de warmtewisselaar het best in de weg kan worden aangebracht, en van welk materiaal deze
moet zijn kan ook binnen de gesteide termijn. Het op tijd aanleveren van de receptuur van de mengsels is
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niet mogelijk, maar hiervoor is vrijwel zeker een oplossing te vinden®. Daarna is ertot oktobertijd genoeg
om te komen tot een uitgebalanceerde keuze van de wegdekmengsels. Ook voor SPINOZA-1 moet er
voor 3 februari nog een hoop werk worden verzet, maar kan de deadline gehaald worden.

5.3 Toetsing van de proefvakken aan de extra doelstelling
- Net systeem moet (nu of in de toekomst) mogelijkerwijze economisch haalbaar zijn (worden)
Indien het blijkt te werken is de “drainiay”van SPINOZA-2 per direct economisch interessant. Ook voor de
warmtewisselaar is dat heel goed mogelijk: er wordt op efticiente wijze energie gewonnen, en de
\A/egdekverw/arming in de winter maakt uitrukken van gladheidsbestrijders onnodig.
Het spoelsysteem van SPINOZA-1 zal niet werken en dus ook niet economisch interessant worden. De
sproei-installatie ten behoeve van de gladheidsbestrijding is waarschijnlijk te duur om langs het hele
wegennet aan te leggen (zware pompen nodig, onderhoudsgevoelige sproeiers); het is waarschijnlijk juist
om deze reden dat deze installaties uitsiuitend op bruggen worden toegepast.

^ Er zijn tenminste 3 oplossingen denkbaar:
- beschrijven in het bestek dat het gaat om de aanleg van x vakken van y meter dubbellaags zoab van verschillende
samenstelling en laagdikten (is dit voldoende?).
- in bestek mengselsamenstelling en laagdikten invullen, en dit later - in overleg met de aannemer - wijzigen.
- in bijlage bij bestek duidelijk maken waar het om gaat, en melden dat mengselsamenstelling nog gekozen moeten
worden. Langs deze weg wordt misschien een aannemer gevonden die geinteresseerd is in het onderzoek en er
ook aan bij wil dragen.
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BIJLAGE 1. “De proef van Fiorent’

Bij de proef van Fiorent werd met een slang water op een plaat van standaard zoab met Keradrains
gespoten. Er werd zorg voor gedragen dat er constant een laagje water op het oppervlak aanwezig was.
Gedurende een bepaalde tijd werd het door de drains afgevoerde water opgevangen. Uit de tijd en de
hoeveelheid opgevangen water werd het debiet berekend. Die bedroeg 8 l/min. De geschatte afmetingen
van de plas met water is geschetst in de figuur. Ook is de locatie en zijn de afmetingen van de drains
weergegeven.
'.p

I'

I

'
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Voor de berekeningen gaan we ervan uit dat het debiet bepaald worden door de vioeistofstroom door de
zoab boven het gearceerde gebied (boven de gaten van de drains derhalve). We krijgen dan;
p

=
=
=
=

0pp. Gearceerd gebied x vj, (tabel 3) x 25% (vj. is vioeistofsnelheid in porien)
2 X 5 cm X 30 cm X 2 cm/s x 0,25
150 cm^/s
150 X 60 : 1000 = 9 l/min.
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BIJLAGE 2. Het alternatieve ontwerp
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Voorgesteld wordt om 5 vakken aan te leggen: een referentie en 4 variantvakken. Drains kunnen het best
zo dicht mogelijk bij de zijkant van de vakken aangelegd worden: als er problemen optreden hoeven de
vakken niet in het midden opgebroken te worden. Het is verstandig om (in tegenstelling tot dat wat
geschetst is), de warmtewisselaar gedeeltelijk onder het referentievak te plaatsen. Dit om metingen te
verkrijgen die direct op standaard zoab van toepassing zijn. Ook meet bekeken worden of het niet
verstandiger is een gesloten pompsysteem aan te leggen, waarin het water (of koelvloeistof) via
warmtewisselaars langs de kant van de weg opgewarmd en afgekoeld kan worden.
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