Verslag Porous Asphalt meeting augustus
2014 in het kader van MoU China

Introductie
In het kader van MoU China is bij Research Institute of Highways (RIOH), onderdeel van
het Ministerie van Transport (MoT) in Beijing een workshop gehouden met het doel om
kennis uit te wisselen over ZOAB en onderhoudsmethoden voor ZOAB.
Op verzoek van RIOH heeft Jan Voskuilen van de afdeling Wegen en Geotechniek van
RWS/GPO presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:
· Nederlandse ervaringen met ZOAB
· Onderhoudstechnieken voor ZOAB
· ZOAB verwerken onder het vriespunt
· Ervaringen met Rollpave
· Hergebruik van ZOAB
Mingliang Li, onderzoeker bij RIOH en counterpart, heeft presentaties gegeven over:
· Toepassing van ZOAB in China
· Rollpave in China
Liantong Mo, onderzoeker aan de Universiteit van Wuhan heeft en presentatie gegeven
over:
· Materiaal optimalisatie ontwerpmethode voor rafelingsweerstand van ZOAB
Tevens zijn bezoeken gebracht aan ZOAB wegvakken, wegbeheerders en het mobiele lab
van RIOH. In dit verslag worden de bevindingen van de kennisuitwisseling met China
over ZOAB besproken.

Korte samenvatting van kennisuitwisseling.
Wat valt er te leren van RIOH?
Kort samengevat komt het erop neer dat er in China nog niet zo veel ervaring is met
ZOAB in vergelijking met Nederland en dat er meer kennis is gebracht dan gehaald.
Toch zijn de volgende punten mogelijk interessant voor Nederland:
1 – toepassen van waterdoorlatende markering op ZOAB
2 – automatiseren van waterdoorlatendheid proef
3 – mobiel laboratorium t.b.v. kwaliteitscontrole op werk
4 – doorontwikkelen Rollpave voor dichte deklagen
5 – know how van LifeOptimalisationTool (LOT)
Ad 1) In Nederland is er tijdens de strenge winters van 2009 t/m 2013 op een aantal
plaatsen vorstschade ontstaan t.h.v. markeringen, met name thermoplastische
kantlijnen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze vorstschade is ontstaan doordat het
water niet meer zijdeling door het ZOAB van de vluchtstrook kon afstromen als gevolg
van vervuiling, zodat de holle ruimtes van ZOAB onder de markering verzadigd raakten
met water. Tijdens vorst zet het bevroren water uit, waardoor met name oud ZOAB kan
desintegreren en kan als gevolg van de hoge krachten de thermoplastische markering
van het ZOAB worden gedrukt. Na verloop van tijd ontstaan er gaten in het ZOAB t.h.v.
de markering.
RIOH heeft speciaal voor ZOAB een aantal typen waterdoorlatende markeringsmaterialen
ontwikkeld met het doel om de vervuiling van ZOAB onder de markering tegen te gaan,
de stroefheid van de markeringen tijdens regenval te verbeteren en om kosten te
reduceren. Dit laatste wordt bereikt doordat er 25% minder materiaal nodig is voor
waterdoorlatende markering.
In Nederland zijn ook waterdoorlatende markeringen beschikbaar (zgn.
“spettermarkering”, maar deze worden niet standaard op ZOAB toegepast. Aanbevolen
wordt om te onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland standaard op ZOAB
waterdoorlatende markeringen toe te passen. Naast de door RIOH geclaimde voordelen,
kan hiermee ook vorstschade t.h.v. de kantlijn markringen worden voorkomen.

Voorbeelden van waterdoorlatende markering op ZOAB.

Ad 2) In Nederland wordt de waterdoorlatendheid handmatig gemeten door het debiet te
meten van een op het ZOAB geplaatste waterkolom. Deze proef, de Beckerproef
genaamd, wordt met twee personen uitgevoerd, de ene persoon vult de waterkolom en
de andere persoon meet met een stopwatch de doorstroomtijd van een bepaald volume
aan water.

RIOH heeft een geautomatiseerde Beckerproef ontwikkeld. De diameter en de hoogte van
de waterkolom zijn echter anders dan van de Nederlandse Beckerproef. Voor het
uitvoeren van de Chinese Beckerproef is een persoon nodig en de uitstroomtijd wordt
automatisch geregistreerd op een laptopje incl. GPS gegevens.

Chinese geautomatiseerde Beckerproef
Met de Chinese Beckerproef kunnen naast praktijkproeven ook proeven worden
uitgevoerd op Marshallproefstukken.
De voordelen zijn kostenvermindering (1 i.p.v. 2 personen nodig), sneller uit te voeren,
eenduidiger en betrouwbaarder meetresultaat door automatisering en de resultaten
worden gelinkt aan een bepaalde locatie.
Ad 3) RIOH heeft in een zeecontainer een mobiel laboratorium ingericht, dat geschikt is
voor proeven t.b.v. mengselontwerp, research en kwaliteitscontrole tijdens het
productie- en verwerkingsproces. Alles is zeer compact gebouwd, de container is
voorzien van airconditioning en kan zo per vrachtwagen worden opgepakt en vervoerd.
Er kunnen o.a. de volgende werkzaamheden/proeven worden uitgevoerd: zeefanalyse,
penetratie, verwekingspunt en ductiliteit van bitumen, mengen van asfalt, Marshall
proefstukken vervaardigen en beproeven, holle ruimte bepaling, rafelingsweerstandproef,
waterdoorlatendheidsproeven, trekproeven op asfalt, uitvoeren van extracties.
Het voordeel is dat het lab op een werk kan worden geplaatst, wat, zeker in China, de
transportafstanden van lab en werk verkort. Indien het lab niet op een werk nodig is, kan

het bv. in de stad bij een kantoor worden geplaatst, waar dan bv. researchwerk aan
asfalt kan worden uitgevoerd. Een ander voordeel is dat de onderzoeksresultaten sneller
op het werk beschikbaar komen, zodat bij afwijkingen sneller kan worden bijgestuurd.

Eenvoudige trekproef voor ZOAB.

Experimentele rafelingsmeter.

Het is voor Nederlandse aannemers en onderzoeksinstituten en bv.een Technical
Inspection Service (TIS) interessant om ook over zo’n mobiel lab te beschikken.

Links de als lab ingerichte zeecontainer, rechts het lab van binnen.
Ad 4) Wat betreft Rollpave zijn de Chinezen op de goede weg. Ze hebben het
vervaardigen en de toepassing van Rollpave goed bestudeerd en kwamen op het idee om
het Rollpave principe toe te passen op:
- stalen brugdekken. Hiertoe worden rollen flexibele dichte deklagen indoor
geproduceerd, zodat een constante goede kwaliteit wordt verkregen. Deze rollen kunnen
dan snel worden aangebracht op de stalen dekken, zodat dit vooral in de provincie
Jiangsu, waar veel stalen bruggen zijn, minder verkeershinder oplevert.

- op snelwegen in gebieden waar het vaak onder het vriespunt is. Omdat geluidsreductie
geen item is, zijn de Chinezen uitgegaan van een dichte deklaag, die daardoor ook
duurzamer is.
Voor de deklaag van Rollpave is een flexibele dichte deklaag gekozen, waardoor tijdens
het op- en afrollen geen scheurvorming ontstaat. Deze eigenschap komt ook goed van
pas op een stalen brugdek, waardoor een win-win-situatie ontstaat. Door toepassing van
Rollpave op stalen brugdelen wordt een sneller aanlegproces en een langere levensduur
van het brugdekasfalt verwacht. I.p.v. de inductietechniek, hechten de Chinezen Rollpave
met een 2-componenten epoxy aan het stalen brugdek. Deze techniek is in NL ook al
succesvol toegepast bij een Poro Elastic Road Surface (PERS) proefvak op de A50, waar
PERS met de Rollpave techniek is toegepast en niet met inductie maar met 2componenten epoxy werd gehecht aan het onderliggende asfalt. Er zijn delen in China,
waar het klimaat het niet toelaat om asfalt aan te leggen omdat het daar in een groot
deel van het jaar onder het vriespunt is. Rollpave, bestaande uit een dichte deklaag en
hechten met een 2-componenten epoxy, zou dan een prima oplossing zijn. In NL zijn we
n.a.v. de resultaten van de 3 proefvakken gestopt met de ontwikkeling van Rollpave,
omdat de levensduur van Rollpave te kort was en omdat vaak een extra vlakke asfalt
tussenlaag moest worden toegepast, het niet meer kosten-effectief was.
Mogelijk hebben we in NL de lat voor Rollpave te hoog gelegd door teveel innovaties in
een keer te willen toepassen. We wilden en afrolbaar asfalt en een geluidsreductie van 5
dBa en hechting en onthechting d.m.v. inductie. Het is te overwegen om in NL een
herstart te maken met Rollpave voor toepassing op brugdekken. Samen met mijn collega
Mingliang Li kamen we op het idee, dat brugflex een prima deklaag zou zijn voor
Rollpave voor toepassing op stalen brugdekken. Dit asfaltmengsel is zeer flexibel,
duurzaam, waterdicht en is al met succes toegepast op de brug over het Julianakanaal bij
Roosteren. Bovendien heeft Brugflex een geluidsreductie van 3 dBA. Nu wordt er als
eerste laag op een stalen brugdek gietasfalt toegepast. De tweede laag kan afhankelijk
bestaan uit gietasfalt, dicht asfaltbeton of ZOAB. Gietasfalt is bovendien in NL beperkt
beschikbaar (het kan alleen in Amsterdam worden geproduceerd in een speciale menger
of het wordt uit Duitsland gehaald) en kan niet met een normale spreidmachine worden
aangebracht. Het is het overwegen waard om aan een doorstart te denken voor
toepassing van Rollpave voor stalen brugdekken. De voordelen van Rollpave met
brugflex zijn dat de matten in een hal kunnen worden geproduceerd, waardoor je niet
van het weer afhankelijk bent er een constante goede kwaliteit kan worden geleverd.
Brugflex kan i.t.t. gietasfalt in een standaard asfaltmolen overal in Nederland worden
geproduceerd en met een standaard spreidmachine worden aangelegd. Door het afrollen
van Rollpave en hechten met 2–componenten epoxyhars wordt een enorme tijdwinst
geboekt bij de aanleg en kan de brug eerder voor het verkeer worden opengesteld.
Bovendien is er een milieuwinst te boeken, want de transportafstand van gietasfalt naar
het werk is meestal vrij lang en de productietemperatuur van gietasfalt is vrij hoog (ca.
220◦C). Brugflex kan in elke asfaltmenginstallatie in NL worden geproduceerd, wat de
transportafstand bekort en de mengtemperatuur is ca. 160°C. Hierdoor wordt een
substantiële energiebesparing bereikt en een reductie van CO 2.

Vervaardigen, transporteren en aanleggen van Chinese Rollpave

Ad 5) Liantong Mo, mede-ontwikkelaar van LOT toen hij werkzaam was bij TU Delft,
heeft een pleidooi gehouden voor LOT. Hij ziet het als een prima hulpmiddel voor het
ontwerp van ZOAB en vindt dat het nog verder moet worden doorontwikkeld. Bij de
Universiteit van Wuhan kunnen de LOT mastiekproeven worden uitgevoerd en de LOT
berekeningen worden uitgevoerd. Aanbevolen wordt om, indien LOT wordt
doorontwikkeld door TU Delft, de universiteit van Wuhan bij dit onderzoek te betrekken.
Workshop bij RIOH
Uit de presentaties van beide landen en gevoerde discussies bleek dat Nederland een
grote voorsprong heeft op China op het gebied van kennis van ZOAB en onderhoud van
ZOAB. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de lange ervaring met ZOAB in Nederland. Het
eerste ZOAB proefvak in Nederland al in 1972 aangelegd op een provinciale weg na een
jarenlange beproeving is ZOAB vanaf 1987 met beperking en vanaf 1990 volledig
vrijgegeven is voor toepassing op autosnelwegen. In China heeft men vanaf 2001 tot
2005 eerst ZOAB bestudeerd (voornamelijk Japanse kennis) is men vanaf 2005
mondjesmaat begonnen met de aanleg van ZOAB wegvakken. Er is dus nog betrekkelijk
weinig ervaring met ZOAB in China en zeker nog niet met onderhoud.
In tegenstelling met Nederland wordt geen bitumen 70/100 toegepast, maar wordt aan
standaard bitumen een hoog viskeus additief (SBS) toegevoegd, naar voorbeeld van
Japan.
Ook is de maximale korreldiameter meestal 13 mm i.p.v. 16 mm zoal standaard is in
Nederland. Vreemd genoeg wordt ZOAB nog met de Marshallproef ontworpen. Hiertoe
worden ZOAB proefstukken vervaardigd met verschillende bitumenpercentages. Van deze
proefstukken worden de Marshall stabiliteit, rafelingsweerstand, waterdoorlatendheid en
holle ruimte (moet tussen 20 en 22% liggen) bepaald. Op basis van eisen wordt het
gewenste ZOAB mengsel bepaald. Er zijn experimentele rafelingsproeven ontwikkeld, die
nog verbeterd moeten worden. Het bitumenpercentage ligt zo rond de 4,6% op 100%
mineraal aggregaat. Dit komt overeen met het eerste ZOAB in Nederland (was 4,5%
bitumen op 100% mineraal aggregaat). Vanaf 2007 wordt door RWS het ZOAB+
toegepast dat 2 tot 3 jaar langer meegaat dan standaard ZOAB en 5,5% bitumen op
100% mineraal aggregaat bevat.
Ook is een hechtproef voor ZOAB in de praktijk ontwikkeld. Met epoxy wordt een stalen
plaatje op het ZOAB oppervlak geplakt, dat er na uitharding wordt afgetrokken trekdoos
die de benodigde kracht registreert.
ZOAB wordt in China niet voor de geluidsreductie, maar voor de verkeersveiligheid
aangelegd. RIOH beschikt wel over een CPX trailer, een kopie van de M+P trailer, maar
daar worden niet veel metingen mee verricht. In de provincie Jiangsu, waar veel neerslag
valt, is statistisch aangetoond dat met ZOAB het aantal verkeersongevallen drastisch is
te verminderen. Gemiddeld gebeuren er op ZOAB snelwegen 47% minder ongevallen
tijdens regen en gemiddeld 24% minder ongevallen in totaal.
De eerste ZOAB wegvakken zijn nu 9 jaar oud en vertonen matige rafelingsschade. In
Nederland gaat ZOAB met een dergelijke lage verkeersbelasting een aantal jaren langer
mee.
De Chinezen hebben ontzettend veel belangstelling voor onze onderhoudsmethoden voor
ZOAB. Het Zeer Open Emulsie Asfalt Beton (ZOEAB), waarmee de levensduur van matig
gerafeld ZOAB succesvol met 4 jaar kan worden verlengd en ZOEAB+, een verbeterde
versie van ZOEAB waarin dezelfde werkgang eerst een emulsie kleefbitumen met
verjongingsmiddel wordt aangebracht ter verbetering van de hechting tussen ZOEAB en
ZOAB en om de kwaliteit van het oude ZOAB te verbeteren, zijn in China onbekend. Hier
liggen mogelijk kansen voor Nederlandse ondernemers.
Het voornemen om in Nederland in 2015 te gaan starten met preventief onderhoud aan
ZOAB met LVO middelen met verjongingscomponent (“verjongingscrème”) is bij de
Chinezen bekend. Zij hebben zelf op laboratoriumschaal ook al proeven gedaan met een
LVO middel met verjongingscomponent wat er sterk op onze producten lijkt. Ook hier
liggen mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, want de kennis over deze
middelen staat in China nog in de kinderschoenen.

Uit de discussies bleek dat de Chinezen in 2014 richtlijnen willen opstellen voor
mengselonwerp, productie, aanleg en onderhoud van ZOAB en dat ZOAB vanaf 2015 op
grote schaal in met name kust provincies, waar meer neerslag valt, toegepast gaat
worden om het aantal verkeersongevallen terug te dringen.
Ondanks dat ZOAB niet wordt aangelegd voor de geluidsreductie, is er toch
geëxperimenteerd met Tweelaags ZOAB. De onderlaag bestaat uit 65 mm ZOAB 16 en de
toplaag uit 35 mm ZOAB 10. Het aangelegde TLZOAB wegvak moest na enkele jaren
worden vervangen wegens overmatige rafeling. De oorzaak hiervan was dat een
groevemateriaal was toegepast met eenhoog gehalte zwakke delen (mogelijk klei)
Dag 1 Programma workshop kennisuitwisseling Porous Asphalt MoU China
1 - 9.00 u Opening door Dr. Mingliang Li RIOH
2 - 9.10 u Introductie door Dr. Dongwei Cao RIOH
3 - 9.20 u Toepassing van ZOAB in China door Dr. Mingliang Li RIOH
4 - 9.30 u Nederlandse ervaringen met ZOAB door Jan Voskuilen RWS
5 - 10.30 u Onderhoudstechnieken voor ZOAB door Jan Voskuilen RWS
6 - 11.50 u Lunch
7 - 14.00 u Recycling van ZOAB door Jan Voskuilen van RWS/GPO
8 - 14.30 u Aanleg van ZOAB onder het vriespunt door Jan Voskuilen RWS
9 - 15.10 u Ontwerpmethode voor materialen om de rafelingsweerstand van ZOAB te
verbeteren door Dr. Liantong Mo Technische Universiteit van Wuhan
10 - 15.40 u Pauze
11 - 15.50 u Toepassing van Rollpave in China door Dr. Mingliang Li RIOH
12 - 16.10 u Ervaringen met de Rollpave techniek in Nederland door Jan Voskuilen RWS
N.a.v. de presentaties werden van beide kanten vragen gesteld ter verkrijging van meer
achtergrondinformatie en volgenden interessante discussies.
Dag 2 bezoek Jiangsu provincie
Eerst is een bezoek gebracht aan het 1e ZOAB wegvak in China, de Yantong Expressway
gelegen tussen de steden Yancheng en Nantong, dat in 2005 was aangelegd. De
constructies in China bestaan meestal uit:
-

40 mm ZOAB 13
60 mm gemodificeerd AC 20 bind
60 mm AC base
360 mm cement gebonden aggregaat
180 mm met cement gestabiliseerd aggregaat

Door de cement gebonden fundering zijn er op vele snelwegen op regelmatige afstand
van ca. 10 m reflectiescheuren in dwarsrichting ontstaan.
De verkeersbelasting is zo’n 25.000 tot 30.000 voertuigen per 24 uur, waaronder veel
overbeladen vrachtauto’s. Dit noemen ze zwaarbelaste wegen, vooral omdat er veel
overbelading is.
De Yantong Expressway is nu 9 jaar oud en wordt beheerd door de Jiangsu Coast
Expressway Management Co. Ltd. Het 1 e gedeelte van het wegvak met ZOAB 13
vertoonde al matige schade in de vorm van rafeling en haast geen spoorvorming.

Matig gerafeld ZOAB op Yantong Expressway.

Dwarsscheuren.

Zo te voelen was ook de stroefheid zeer matig, maar het voldeed aan de Chinese eisen
hiervoor. De natte stroefheid wordt hier niet gemeten met een stroefheidsmeetwagen in
verkeer, maar handmatig met de SRT.
Voor een eerste toepassing van ZOAB is de bereikte levensduur niet slecht. Er werd
advies gevraagd met elke onderhoudstechniek we in NL deze vorm van schade zouden
behandelen. Dit zou te behandelen met ZOEAB(+) zijn, maar deze techniek is in China
(nog) niet beschikbaar. Daar er al wel producten vergelijkbaar met LVO middelen met
een verjongingscomponent beschikbaar zijn, zijn de Chinezen van plan om dit wegvak
hiermee te conserveren. Opzich geen slecht idee met het gegeven dat de levensduur van
onze winter LVO vakken ook met enkele jaren is verlengd. Een winter LVO vak is een oud
ZOAB wegvak waarvan in de komende winter vorstschade is te verwachten. Om zo’n
wegvak de winter door te helpen, is dit voor de winter succesvol behandeld met een LVO
middel met een verjongingscomponent. Inmiddels hebben de winter LVO wegvakken een
levensduurverlenging van 3 jaar.
Er wordt met deze LVO middelen geen stenen teruggebracht dus de mate van rafeling
blijft hetzelfde, maar het ZOAB wordt geconserveerd waardoor het verdere
rafelingsproces wordt vertraagd.
Het tweede gedeelte van het wegvak vertonde minder rafeling. Wat opviel was dat de
kleur van de stenen lichter was. Nadere inspectie leerde dat r een mengsel van grijs
groevemateriaal (zelfde als 1e wegvak) en lichtgekleurde kalksteen was toegepast.

ZOAB op Yantong Expressway met gedeeltelijk kalksteen als grof toeslagmateriaal.

Bekend is dat bitumen goed hecht aan kalksteen, maar dat de stroefheid van kalksteen
op lange termijn slecht is. Dit wegvak was dan ook beduidend minder stroef dan het 1 e
wegvak.
Dag 3 Ninghang Expressway
Op dag 3 is een bezoek gebracht aan de Ninghang Expressway tussen Nanjing en Hangzhou.
Het ZOAB was 6 jaar oud en was al op enkele locaties onderhouden wegens overmatige
rafeling. Vreemd genoeg zijn deze reparatievakken niet eerst gefreesd, maar direct
overlaagd met nieuw ZOAB. Volgens de wegbeheerder kon dit geen kwaad omdat de
betreffende laag dan als tussenlaag diende en niet meer op rafeling werd belast. De op
deze wijze gerepareerde wegvakken acteerden tot nu toe goed. Op het tweede deel van
de weg vertoonde ZOAB geen rafeling, maar zag er meer uit als SMA. Tijdens het bezoek
regende het en was goed te zien dat de waterdoorlatendheid zeer slecht was. Ook was er
enige spoorvorming op de rechter rijstrook waarneembaar. Mogelijke oorzaken zijn, als
het mengselontwerp goed is uitgevoerd, dat er tijdens de:
- productie de samenstelling van het ZOAB is gewijzigd of dat bv. een mindere kwaliteit
steenslag is toegepast
- verwerking iets is mis gegaan met de verdichting (dynamisch of te zwaar verdicht)

Lage holle ruimte, slechte waterdoorlatendheid en spoorvorming Ninhang Expressway.
N.a.v. mijn presentaties en de discussies tijdens het bezoek zijn op verzoek van
Mingliang Li tientallen Engels- en Nederlandstalige papers en rapporten gemaild op basis
waarvan hij meer achtergrondinformatie kan verkrijgen over de Nederlandse kennis van
ZOAB.
Afspraken: de Chinezen waren aanvankelijk van plan om medio oktober/november 2014
een tegenbezoek te brengen aan Nederland met het oog om dan een bezoek te brengen
aan een werk, waar o.a. ZOEAB wordt toegepast als onderhoudsmaatregel. Daar dit
organisatorisch gezien een erg korte termijn is en er mogelijk in die tijd vanwege het
weer geen werk in uitvoering is, is afgesproken dat de Chinezen medio april/mei 2015
een tegenbezoek brengen aan Nederland. Er komt dan een delegatie bestaande uit
medewerkers van RIOH, aannemers en wegbeheerders. Graag willen ze een verdere
verdiepingsslag maken betreffende de kennis van ZOAB en onderhoudsmaatregelen voor
ZOAB. Daarnaast willen ze een bezoek brengen aan een werk in uitvoering, waar ZOAB
wordt verwerkt en een onderhoudswerk, waar een LVO middel vet verjongingscomponent
en/of ZOEAB wordt aangebracht. Ook willen ze graag met DURA Vermeer over Rollpave
overleggen. En als laatste willen ze een bezoek brengen aan het asfalt- en bitumenlab
van TU Delft.

