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Samenvatting
Asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdekken bestaan, als er geluidsreductie nodig is, uit
de volgende opbouw: staal/primer/ondermembraan/gietasfalt/bovenmembraan/ZOAB.
Zo’n asfaltconstructie is voor het eerst toegepast in 1989 op de Van Brienenoordbrug, omdat in
verband met omwonenden geluidsreductie nodig was.
Vanwege de zware verkeersbelasting, die zorgt voor hoge deflecties van het stalen dek, worden
met ZOAB veel kortere levensduren gehaald dan met ZOAB op de aardebaan. Een aantal
malen is ook vroegtijdige schade waargenomen als gevolg van het falen de toegepaste
membranen in de vorm van onthechten. Als er geen geluidsreductie nodig is, worden
asfaltconstructies toegepast met gietasfalt of AC surf als deklaag.
Op stalen bruggen worden als onder- en bovenmembraan al decennia lang dezelfde membranen
voorgeschreven, terwijl er inmiddels ook mogelijk betere membranen op de markt verkrijgbaar
zijn. Om langere levensduren te halen met asfaltconstructies op stalen bruggen, heeft
InfraQuest een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar membranen.
Eerst is de markt bevraagd of er mogelijk verbeterde membranen beschikbaar waren.
De aangeboden membranen zijn uitgebreid beproefd in de Membrane Adhesion Test (MAT).
Met de MAT is de hechting van membranen onderzocht aan staal, gietasfalt en ZOAB.
Op basis van de MAT resultaten zijn met een selectief aantal membranen 5-puntsbuigproeven
uitgevoerd. De proefstukken bestonden de volgende opbouw:
staalplaat/primer/ondermembraan/gietasfalt/bovenmembraan/ZOAB.
Op basis van de 5-puntsbuigproeven zijn met 2 asfaltconstructies zgn. semi-praktijkproeven
uitgevoerd met de LINTRACK. Tevens zijn alle proeven gemodelleerd met Eindige Elementen
Model (EEM) berekeningen in CAPA-3D.
Op basis van het totale onderzoek zijn functionele eisen voor membranen ontwikkeld voor de
MAT proef. Het hierboven genoemde onderzoek is de basis geweest om functionele eisen op te
nemen voor membranen in de RTD 1009: 2016 Asfalt op brugdekken. In deze paper wordt de
gefocust op het MAT onderzoek.
Steekwoorden ZOAB, gietasfalt, membranen, MAT, 5-puntsbuigproef, LINTRACK, EEM.
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1. Inleiding
Sinds 1990 is het beleid van Rijkswaterstaat om geluidsreducerende deklagen toe te passen,
meestal in de vorm van ZOAB. Er was ook behoefte aan geluidsreducerende
brugdekasfaltconstructies voor bruggen zoals de Van Briendoordbrug, want omwonenden
hadden last van verkeersgeluid, zie foto’s 1 en 2. Bovendien is er een voorkeur om op de brug
eenzelfde soort deklaag toe te passen als voor en na de brug, omdat dit een consistenter beeld
geeft voor de weggebruiker en dat er tijdens neerslag een reductie is van spat- en stuifwater.

Foto 1 en 2: Bewoning nabij Van Brienenoordbrug
Tot 1990 werden stalen dekken bijna alleen voorzien van gietasfaltconstructies. Omdat een
betrouwbare ontwerpmethode was open brugdekasfaltconstructies is toen op basis van
empirische proeven (o.a. pulsator) [1] en een proefvak op de Middachtenbrug een
brugdekasfaltconstructie ontwikkeld met een ZOAB deklaag, zie tabel 1.
Tabel 1 Asfaltverharding voor stalen kunstwerk met open deklaag
PA 11 met polymeerbitumen (35 mm)
Bovenmembraan: Icopal Parafor Ponts
Gietasfalt met polymeerbitumen (25 mm)
Ondermembraan: Icopal Mistral C
Primer (laagdikte volgens opgave leverancier)
Stalen rijvloer (reinheid SA 2,5 volgens ISO 8501-1; ruwheid Rz = 50 – 100 μm, gemeten volgens ISO 8503-4)
Minimale totale laagdikte 50 mm (bij afwijkingen van bovengenoemde nominale maten)

Deze asfaltconstructie is voor het eerst toegepast in 1989 op de Van Brienenoordbrug.
Voordelen van het bovenmembraan zijn:
- extra veiligheid voor waterdichtheid
- fungeert als schuiflaag, waarmee het risico op schade aan ZOAB wordt verminderd
- langere levensduur van ZOAB, minder onderhoudskosten en verkeershinder.
Nadelen van het bovenmembraan zijn:
- meer tijd nodig voor het aanbrengen
- extra kosten.
De functie van de ondermembraan is:
- Beschermen staal tegen contact met water (waterdichtheid)
- Verbetering van hechting tussen staal en gietasfalt
- Beschermen van het staal gedurende de verwerking.
Ondanks dat op de dunne (12 mm) slappe orthotrope stalen dekken door de hoge deflecties de
brugdekasfaltconstructies veel zwaarder worden belast dan op aardebaan, werd met deze eerste
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asfaltconstructie een levensduur van 8 jaar behaald. Door de steeds zwaardere
verkeersbelasting werden later levensduren bereikt van 5 jaar. Ook trad er lokaal steeds meer
vroegtijdige schade op in de vorm van gaten en plaatselijke rafeling. Inspecties op locatie
leerde dat de oorzaak van deze vroegtijdige schades gezocht moest worden in de plaatselijk
slechte hechting van het membraan [2]. Soms werd ter plaatse van de schade vuil of water
onder het membraan aangetroffen, in een geval zat er zelfs nog brandfolie ter plaatse van de
overlapping onder het membraan. Als het membraan eenmaal los ligt, is het wachten op de
vervolgschade en erger. Om de levensduren van brugdekasfaltconstructies te verbeteren werd
gedacht aan het toepassen van verbeterde membranen. Al meer dan 25 jaar werden dezelfde
membranen voorgeschreven in RWS contracten voor asfaltconstructies voor stalen dekken.
Mogelijk waren er inmiddels verbeterde membranen op de markt? Ook de PhD studie van T.
Medani [3] wees in die richting. Hij adviseerde om stijvere membranen toe te passen die tevens
een goede vermoeiingsweerstand hadden. Dit stimuleerde om naar verbeterde membranen te
zoeken.
In het kader van InfraQuest (IQ), het samenwerkingsverband tussen RWS, TNO en TU Delft, is
een groot onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of er betere membranen op de markt waren
dan de tot nu toe toegepaste membranen. Met deze verbeterde membranen zouden mogelijk
langere levensduren zijn te behalen en wordt vroegtijdige schade voorkomen.
In dit onderzoek is er van uit gegaan dat de kwaliteit van het toegepaste ZOAB en gietasfalt
niet hoefde te worden verbeterd.
2. Onderzoeksopzet
2.1 Te onderzoeken membranen
Door TU Delft werd de markt bevraagd om met membranen te komen, die beter zouden
functioneren dan de standaard membranen. Zes bedrijven leverden 8 verschillende typen
membranen, waaronder de 2 standaard membranen. Membranen B, D en F zouden zowel als
boven- als ondermembraan kunnen fungeren, leveranciers A en C leverden een systeem met
een boven- en ondermembraan.

Foto 1. Bovenmembraan A1 Foto 2. Ondermembraan A2

Foto 5. Ondermembraan C2

Foto 3. Membraan B

Foto 4. Bovenmembraan C1

Foto 6. Membraan D
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Foto 7. Membraan E

Foto 8. Membraan F

Membranen A1 en A2 zijn de standaard boven- en ondermembranen, boven- en
ondermembranen C1 en C2 worden niet gebrand, maar geplakt en membraan E wordt gespoten
en kan als boven- en ondermembraan worden toegepast.
2.2 Proefopzet
Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Eerst zijn zgn. Membrane Adhesion Test (MAT)
proeven uitgevoerd, waar de hechting tussen membraan/staal, membraan/gietasfalt en
membraan/ZOAB is beproefd. Eerst zijn alle membraan/asfalt combinaties beproefd in de
monotone MAT, daarna zijn 4 membranen getest in de cyclische MAT.
Op 4 combinaties membranen (A2/A1, B/B, C2/C1 en C2/C2) zijn vervolgens 5puntsbuigproeven uitgevoerd op proefstukken bestaande uit
staalplaat/membraan/gietasfalt/membraan/ZOAB.
Als laatste zijn 2 verschillende asfaltconstructies met membranen A2/A1 en C2/C1 beproefd in
een semipraktijk proef. Hiertoe is een orthotrope stalen dek, waarop
membraan/gietasfalt/membraan/ZOAB was aangebracht, beproefd in de LINTRACK van TU
Delft.
Tenslotte zijn alle proeven gemodelleerd met Eindige Elementen Model (EEM) berekeningen.
Voor de 5-puntbuig – en LINTRACK proeven wordt verwezen naar [4, 5]. In deze paper wordt
alleen dieper ingegaan op de uitgevoerde MAT proeven.
2.2.1 Monotone MAT
Voor het onderzoeken van de hechting tussen membraan en staal, gietasfalt en ZOAB is de
MAT ontwikkeld. In de MAT wordt een membraan op een substraat vervormd door
verplaatsing van een vijzel onder een monotone of cyclische belastingsconditie, zie fig. 1.

Figuur 1. Schematische voorstelling Membrane Adhesion Test
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Door de verplaatsing van de vijzel wordt geleidelijke het membraan van het substraat onthecht.
Met laser wordt continue de vervorming van het membraan gemeten. Op basis van de
vervorming en de kracht wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor de onthechting. Met
deze energie kan de kwaliteit van de adhesieve eigenschappen van het membraan op de
ondergrond (substraat) worden gekwantificeerd. Met een enkele proef kunnen zowel de
adhesieve breukenergie als de mechanische eigenschappen van het membraan worden bepaald.
De MAT bestaat uit een belastingsapparaat, een klimaatkast, en laserscanner en een dataacquisitiesysteem. Zie voor gedetailleerde specificaties bijlage 7 van [6].
Het MAT-belastingapparaat bevat een computergestuurde setpoint generator, die zowel een
monotoon toenemende verticale beweging kan opleggen (ramp), alsook een dynamische kracht
op het substraat kan uitoefenen. Het belastingapparaat moet in staat zijn om een herhaalde
haversine belasting met een frequentiebereik van 0 t/m 5 Hz uit te voeren, een maximale
afstand van 130 mm van de vijzel, na contact met het te beproeven membraan, af te leggen (in
monotone modus), een maximale kracht tot 2 kN te verschaffen (in monotone modus) en
uitgerust te worden met 2 vijzeleinden met een straal van 90 mm en 75 mm. Zie voor de MAT
onderdelen figuur 2.

Figuur 2abc. Onderdelen van de MAT proef.
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2.2.1.1 Bereiding MAT substraat
T.b.v van de MAT zijn de volgende 3 verschillende typen substraat vervaardigd om de hechting
te onderzoeken tussen:
- staal en membraan. Hiertoe zijn achter elkaar een stalen plaat van 150 x 150 x 6 mm3, een
houten plaat van 105 x 150 x 6 mm3 bestreken met een met onthechtingsmiddel en een stalen
plaat van 150 x 150 x 6 mm3 gelegd. Hierop is een membraan in de door de leverancier
gespecificeerde laagdikte aangebracht met een oppervlak van 400 x 100 mm2. Door de houten
plaat te verwijderen, kon het substraat in de MAT worden beproefd ter bepaling van de
hechting tussen staal en membraan, zie figuur 3.1.
- gietasfalt en membraan. Omdat het gietasfalt/membraan systeem uit twee interfaces bestaat
(ondermembraan/gietasfalt en gietasfalt/bovenmembraan) zijn twee soorten
membraan/gietasfalt substraten vervaardigd met hetzelfde principe als genoemd bij de
staal/membraan substraten (zie figuur 3.2).

Figuur 3.1. Staal/membraan substraat

Figuur 3.2. Gietasfalt/membraan substraat

ZOAB en membraan. Voor de voorbereiding van het ZOAB/membraan substraat wordt een
mal gebruikt met afmetingen van 400 x 150 x 30 mm3. Het substraat heeft een afmeting van
400 x 150 x 45 mm3, zie figuur 3.3. Het te testen membraan wordt op de bodem van de mal
geplaatst met daar bovenop een houten plaat als afstandshouder, zie figuur 3.3. De houten plaat
heeft een afmeting van 105 mm breed en 10 mm hoog. Het ZOAB moet bovenop het
membraan worden aangebracht en worden verdicht.
Na verdichting moet het overtollige ZOAB boven de houten plaat worden verwijderd d.m.v.
zagen. De voorbereiding van ZOAB wordt uitgevoerd in overeenstemming met NEN-EN
12697-33.
-

Figuur 3.3. Doorsnee van ZOAB/membraan substraat, met verwijderbaar stuk hout.
2.2.3 Proefcondities en rapportage
De te onderzoeken substraten worden met klemmen in de juiste positie op het MAT apparaat
vastgezet (zie figuur 2b). De klemmen worden aangebracht op de buitenste 25 mm van het
substraat, dus buiten het membraan. Zo nodig kunnen stalen hulpplaten onder het substraat
worden gelegd om de juiste hoogte te verkrijgen.
De monotone proeven worden uitgevoerd bij -5 °C, 5 °C en 10 °C.
De monotone MAT wordt gebruikt om de adhesiekracht per membraan-interface vast te stellen.
Hiertoe wordt een continue verplaatsing toegepast met een constante snelheid van begin tot
bezwijken. De testen worden uitgevoerd bij een verplaatsingssnelheid van 5,0 mm/s.
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De testresultaten worden vastgelegd met behulp van een data-acquisitiesysteem, waarbij de
uitgeoefende kracht wordt geregistreerd.
In de rapportage van de monotone MAT wordt het volgende opgenomen:
1
Beschrijving asfaltmengsel incl. bindmiddeltype en -gehalte, gradering en holle ruimte.
2
Beschrijving staalsoort
3
Proefstuk afmetingen (lengte, hoogte en breedte in mm)
4
De testtemperatuur
5
De verplaatsingsnelheid
5.2 De maximale belasting waarbij onthechting is gestart
5.3 De vervorming gedurende test van het membraan en de bijbehorende belasting.
3. Resultaten
Als voorbeeld zijn in figuur 4 alle resultaten weergegeven van de monotone MAT proeven voor
de proeven op staal/membraan uitgevoerd bij -5, +5 en +10ºC.

Figuur 4. Resultaten van monotone MAT op staal/membraan proefstukken.
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de resultaten van de monotone MAT, waarbij M1
het ondermembraan is en M2 het bovenmembraan. Een √ geeft aan dat de hechting tussen het
membraan en het onderzochte materiaal als voldoende wordt beschouwd.
Membraan
A1
A2
B
C1
C2
D
E
F
Interface
M2 -AC surf
X√ X√
X√ X√
X
M2 - ZOAB
X√ X√
X√ X
X
Gietasfalt - M2
X√ X
X√ X
X
M1 - gietasfalt
X
X√ X√ X√ X
X
X
Staal - M1
X
X√ X√ X
X
X√ X
Tabel 1. Monotoon beproefde (X) en aanbevolen (√) combinaties van membraanproducten en
interfaces.
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4. Cyclische MAT proeven
Vier van deze membranen zijn in 2 combinaties (A1/A2, C1/C2) ook met de cyclische MAT
onderzocht op vermoeiing onder cyclische belasting van 5Hz [7]. Daarbij zijn bij 10 °C
krachtsniveaus van 150, 250 en 350 N toegepast, elk voor 432.000 lastwisselingen. Bij 30 °C
zijn achtereenvolgend krachtsniveaus van 50 en 100 N gebruikt, elk voor 864.000
lastwisselingen. Omdat de ranking en conclusies van de MAT-vermoeiingsproeven gebaseerd
op gedissipeerde energie en onthechtingslengte in overeenstemming waren met die van de
monotone MAT-proeven (zie tabel 2), wordt in deze paper verder geen aandacht geschonken
aan de cyclische MAT proef.
Membraan
A1
A2
C1
C2
interface
ZOAB - M2
√
√
Gietasfalt - M2
√
√
Gietasfalt - M1
√
√
√
Staal - M1
√
√
√
Tabel 2. Cyclisch beproefde en aanbevolen (√) combinaties van membraanproducten en
interfaces.
5. Eisen aan membranen.
Op basis van het door de TU Delft uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende eisen voor
boven- en ondermembranen worden geformuleerd voor de asfaltconstructies met ZOAB:
1. In de monotone MAT bij 10 °C dient de “Strain Energy Release Rate” (SERR) van het
membraan ten minste 1800 J/m² te bedragen. Dit geldt zowel voor het interface met de
onderliggende laag, als voor het interface met de bovenliggende laag. De proef dient te
worden uitgevoerd conform bijlage 7 van [6] en de SERR dient te worden berekend
volgens Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
2. In de cyclische MAT belastingsproef bij 10 °C met een krachtsniveau van 150 N dient
het aantal lastwisselingen, totdat een onthechtingslengte van 25 mm tussen membraan
en aangehecht substraat wordt bereikt, ten minste 800.000 te bedragen. Dit geldt zowel
voor het interface met de onderliggende laag, als voor het interface met de
bovenliggende laag. De proef dient te worden uitgevoerd conform bijlage 7 van 0.
Naast de hechtingseisen is nog een aantal relevante aspecten voor het functioneren van
membranen in asfaltconstructies op stalen brugdekken van belang. Hierbij valt te denken aan
dikte, stijfheid, sterkte en vermoeiingsweerstand. Voor de door de TU Delft onderzochte
membranen waren die eigenschappen niet maatgevend ten opzichte van de
hechtingseigenschappen. Ook kan gedacht worden aan de waterdichtheid en de gevoeligheid
voor mechanische of thermische beschadiging, welke geen onderdeel uitmaakte van het TUD
onderzoek.
Verder heeft het onderzoek van TU Delft de praktijkervaring onderbouwd, dat een goede
hechting tussen alle staal/asfaltconstructielagen en membranen essentieel is voor een goede
werking van de constructie. Bij de aanleg moet er dan ook de uiterste zorg worden besteed dat
elke vierkante centimeter van de membranen volledig gehecht is aan zowel onderliggende als
bovenliggende laag. Er mogen geen holtes of plooien zijn en de membranen moeten volledig
aansluiten. Discontinuïteiten zoals moeren, bouten of klinknagels moeten adequaat (en goed
hechtend) worden uitgevlakt met mastiek, voordat membranen worden aangebracht. Indien een
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op basis van MAT proeven als goed beoordeeld membraan in de praktijk niet goed wordt
aangebracht, kan dit als gevolg hebben dat er plaatselijk vroegtijdige schade optreedt en/of de
gehele asfaltconstructie een kortere levensduur heeft dan de ontwerplevensduur.
6. Verder onderzoek en wat kunnen we ermee?
6.1 Aanvullend onderzoek
Uit vergelijking van monotone en cyclische MAT proeven was al gebleken dat uitvoeren van
cyclische proeven geen meerwaarde hebben. De MAT proeven zijn succesvol gemodelleerd
met EEM berekeningen.
Er is beperkt 5-puntsbuigonderzoek (zie figuur 5) uitgevoerd op proefstukken bestaande uit
staalplaat/ondermembraan/gietasfalt/bovenmembraan/ZOAB. Tevens zijn deze 5puntsbuigproeven succesvol gemodelleerd met EEM berekeningen (zie figuur 6). Met de 5
puntbuigproef worden dubbellucht banden belastingen t.p.v. de trog gesimuleerd, de zgn. wordt
case.

Figuur 5. Schematische weergave 5-puntbuigproef
berekening.

Figuur 6. Voorbeeld van EEM

Als laatste zijn semi-praktijk proeven uitgevoerd met de LINTRACK. Hiertoe is een realistisch
stalen orthotrope stalen brugdek voorzien van 2 brugdekasfaltconstructies met verschillende
membranen (A1/A2 en C1/C2) en zijn deze constructies belast met een super single
vrachtautoband [10 ]. Ook de LINTRACK proeven zijn gemodelleerd met EEM berekeningen.
6.2 Ontwerpmethode voor de toekomst
In de nabije toekomst zou een ontwerpprocedure voor een asfaltconstructie op een orthotrope
stalen brug er als volgt uit kunnen zien.
· Uitvoering van MAT proeven op toe te passen membranen om enkele relevante
materiaaleigenschappen te bepalen. Hiertoe dienen rekcondities te worden gekozen, die
overeenkomen met de resultaten van EEM berekeningen van de te onderhouden stalen brug.
· Uitvoering van EEM modellering van de MAT en simulatie van de uit te voeren proeven, om
de vertaling van materiaaleigenschappen naar EEM-model te calibreren.
· Uitvoering van vijfpuntsbuigproeven (5PB) op een proefstuk, dat een stuk brugdek van met
drie verstijvingsribben simuleert.
· EEM modellering van de 5PB en simulatie van de uitgevoerde proeven, ter verdere
verificatie van de EEM-materiaal en interface-modellering.
· EEM berekeningen van een vijftal velden van de te onderhouden brug, onder belasting met
een dubbellucht of breedband wiellast op maatgevende posities. Hiermee worden
maatgevende rekken en spanningen in de verschillende constructielagen bepaald, en de
resulterende schades.
· Als laatste kunnen op semi-praktijkschaal met bv. LINTRACK een of twee voorgestelde
asfaltconstructies worden beproefd op een orthotrope stalen brugdek.
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Bovenstaande onderzoek zou kunnen dienen als een validatietraject van niet-standaard
materialen of constructies voor een specifieke ontwerpsituatie. Voor meer details wordt
verwezen naar de betreffende literatuur Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.]. Voor andere
materialen, constructies of ontwerpsituaties kan mogelijk een ander traject nodig zijn.
De modellering is uitgevoerd in het EEM-softwarepakket CAPA-3D van de TU Delft, maar
berekeningen zijn natuurlijk ook mogelijk met andere EEM-pakketten.
De 1:1 vertaling van het TUD model voor andere projecten is echter niet zo relevant, omdat in
principe per brug de geometrie van die brug moet worden gemodelleerd (afmetingen van
dwarsdragers, verstijvingsribben en dekplaat). Indien de materiaalparameters, de verkeers- en
klimatologische belasting en de geometrie van de brug bekend zijn, kunnen alle
brugdekconstructies met het TUD model worden berekend.
7. Resume
Samengevat kan worden gesteld dat indien de materiaaleigenschappen, de belastingen en de
geometrie van de stalen brugconstructie bekend zijn, men in de nabije toekomst in staat zou
moeten zijn om op basis van EEM berekeningen te bepalen of een aangeboden (alternatieve)
brugdekconstructie geschikt is voor de beoogde toepassing.
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