
J. J. MaeckMaeck dr.irdr.ir..

OpzoekingscentrumOpzoekingscentrum voorvoor de de 
wegenbouwwegenbouw



InhoudInhoud::
DeelDeel I   : I   : SchadeSchade in in wegverhardingenwegverhardingen
DeelDeel II  : II  : ReflectieReflectie--scheurvormingscheurvorming
DeelDeel III : III : TussenlagenTussenlagen
DeelDeel IV : IV : LaboLabo performantieperformantie
DeelDeel V : V : PerformantiePerformantie op de op de wegweg



DeelDeel I : I : 
SchadeSchade in in 

wegverhardingenwegverhardingen



SoortenSoorten scheurenscheuren en en oorzakenoorzaken
VermoeiingsscheurenVermoeiingsscheuren



SoortenSoorten scheurenscheuren en en oorzakenoorzaken
ScheurenScheuren alsals gevolggevolg vanvan

onvoldoendeonvoldoende waterafvoerwaterafvoer

OppervlaktescheurenOppervlaktescheuren: : rafelingrafeling



SoortenSoorten scheurenscheuren en en oorzakenoorzaken

ZettingsscheurenZettingsscheuren

ReflectiescheurenReflectiescheuren



DeelDeel III : III : 
TussenlagenTussenlagen



SAMISAMI



NonwovensNonwovens



GridsGrids



StaalnettenStaalnetten



RolRol van van tussenlmagentussenlmagen

WapeningWapening van van asfaltasfalt
Product Product datdat aanaan hogehoge rekkenrekken weerstaatweerstaat --
gecontroleerdegecontroleerde onthechtingonthechting
WaterdichtheidWaterdichtheid



RolRol van van tussenlagentussenlagen

Product Reinforcement 
product 

Controlled 
debonding Waterproofing

SAMI  XX XX 
Impregnated 
nonwoven  XX XX 

Grid X/XX X (*) X (**) 
Steel reinforcing 
nettings  XX X (*) X (**) 

Sand asphalt  X X 
(*) only when embedded in slurry seal or surface dressing with elastomer binders  
(**) only when embedded in slurry seal or surface dressing  



DeelDeel IV :IV :
LaboLabo performantie performantie 



BRRC BRRC –– thermal cracking testthermal cracking test



OCW OCW -- thermische thermische 
scheurproefscheurproef

Asfalt overlaag

Scheurremmende 
laag

Betonplaat

StudieStudie van de van de efficiëntieefficiëntie van van scheurremmendescheurremmende lagenlagen : : 
vergelijkingvergelijking van van tijdtijd voorvoor scheuraanzetscheuraanzet en en scheurvoortplanting scheurvoortplanting 
in de in de asfaltasfalt toplaagtoplaag ((voorvoor thermischethermische bewegingenbewegingen))



PerformantiePerformantie in in hethet laboratoriumlaboratorium ::
ResultatenResultaten van van thermischethermische scheurproevenscheurproeven
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Thermal cracking testThermal cracking test



DeelDeel V :V :
PerformantiePerformantie op op 

de de wegweg



EvaluatieEvaluatie van van proefwegenproefwegen en en projectenprojecten met met 
scheurremmendescheurremmende lagenlagen

EvaluatieEvaluatie van van aanbrengingstechniekenaanbrengingstechnieken

•• experimenteleexperimentele proefwegproefweg van 1999 (van 1999 (St.P.LeeuwSt.P.Leeuw))

PerformantiePerformantie op op langelange termijntermijn

•• projectenprojecten met met nietniet--gewevengeweven geotextielengeotextielen
•• projectenprojecten op op betonplatenbetonplaten
•• experimenteleexperimentele proefwegproefweg van 1995 (van 1995 (BerlareBerlare))



ProefwegProefweg St.P.LeeuwSt.P.Leeuw -- 19991999
5 cm SMA op 5 cm SMA op betonplatenbetonplaten
DoelDoel : : 
•• evaluatieevaluatie van van aanbrengingstechnieken aanbrengingstechnieken 
•• evaluatieevaluatie van van performantieperformantie op op langelange termijntermijn

100 m 100 m 76 m 100 m 98 m

5 44 33 22 11

1. SAMI
2. Grid
3. Non-woven
4. Stalen wapeningsnetten
5. Zonder tussenlaag



VoorafgaandeVoorafgaande metingenmetingen en en 
herstellingenherstellingen

MetingenMetingen van van plaatbewegingenplaatbewegingen
((pompeffectpompeffect))

StabilisatieStabilisatie door door injectie injectie 
met met cementmortelcementmortel



VoorafgaandelijkeVoorafgaandelijke metingenmetingen

DeflectiemetingenDeflectiemetingen ::

•• vóórvóór injectie injectie 
•• nana injectieinjectie / / voorvoor overlagingoverlaging
•• nana overlagingoverlaging



STAP GEEN
TUSSENLAAG SAMI NON-WOVEN GRID STALEN

WAPENINGEN

1 0.20 kg/m²
emulsie

1.5 kg/m²
elastomeer-

bitumen

1.2 kg/m²
elastomeer-

bitumen

2 Bitumineuze
overlaag

9 kg/m² 7/10
vóóromhulde

steenslag
Non-woven

3 Bitumineuze
overlaag

Bitumineuze
overlaag

4
5



STAP GEEN
TUSSENLAAG SAMI NON-

WOVEN GRID STALEN
WAPENINGEN

1 0.25 kg/m² emulsie
2 Grid

3 1.2 kg/m²
elastomeerbitumen

4
6 kg/m² 7/10

vóóromhulde
steenslag

5 Bitumineuze
overlaag



STAP GEEN
TUSSENLAAG SAMI NON-

WOVEN GRID STALEN
WAPENINGEN

1 0.15 kg/m²
emulsie

2 Stalen wapeningsnet

3
16 kg/m²

slemlaag met
elastomeerbitumen

4 0.2 kg/m² emulsie
5 Bitumineuze overlaag



ResultatenResultaten van de van de proefweg proefweg 
AanbrengingsproceduresAanbrengingsprocedures makenmaken eeneen
correctecorrecte plaatsingplaatsing van van hethet product product mogelijkmogelijk
•• implementatieimplementatie in in standaardstandaard bestekbestek SB250SB250

ResultatenResultaten van de van de deflectiemetingendeflectiemetingen
bijbij scheurremmendescheurremmende lagenlagen op op betonplatenbetonplaten ::
•• geengeen significantesignificante verbeteringverbetering van de van de globaleglobale

draagkracht draagkracht 
•• verbeteringverbetering van de van de lastoverdrachtlastoverdracht aanaan scheurenscheuren



ResultatenResultaten van de van de proefweg proefweg 

Reflective cracks (in %) 
(equivalent number) Interface 
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ResultatenResultaten van de van de proefweg proefweg 
Sint-Pieters-Leeuw
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Evaluatie van 13 projecten met geotextielenEvaluatie van 13 projecten met geotextielen

Jaar herstelling :Jaar herstelling : 1985 - 19931985 - 1993

Totale opp. :Totale opp. : 320.000 m2320.000 m2

Onderlaag :Onderlaag : PlatenbetonPlatenbeton : 9: 9
Continu gewapend betonContinu gewapend beton : 2: 2

Bitumineuze laagBitumineuze laag : 2: 2



SoortenSoorten tussenlagentussenlagen

Ter plaatse verspreide
polyesterdraden 
Ter plaatse verspreide
polyesterdraden 44

Geweven polyesterGeweven polyester 44

Niet-geweven polyesterNiet-geweven polyester 44

Niet-geweven polypropyleenNiet-geweven polypropyleen 22



ToplaagToplaag

Zeer open asfaltZeer open asfalt 2.5 - 5 cm2.5 - 5 cm 1111

Discontinu mengsel met 
hoog mastiekgehalte
Discontinu mengsel met 
hoog mastiekgehalte 3 cm3 cm 22

Ultra-dun mengselUltra-dun mengsel 1.5 cm1.5 cm 11



Resultaten van projecten met nietResultaten van projecten met niet--gewevengeweven
geotextielen (nongeotextielen (non--wovens)wovens)

GoedeGoede resultaten op bestaanderesultaten op bestaande asfaltwegen en asfaltwegen en 
continucontinu gewapendgewapend betonbeton

GeenGeen voldoendevoldoende oplossing in geval van punchoplossing in geval van punch--outout

De wegstructuurDe wegstructuur blijftblijft waterdicht, zelfswaterdicht, zelfs bijbij
scheuren in de toplaagscheuren in de toplaag

Gunstig effect van discontinue asfaltmengsels met Gunstig effect van discontinue asfaltmengsels met 
eeneen hooghoog mastiekgehalte en vezelsmastiekgehalte en vezels



Resultaten van projecten met nietResultaten van projecten met niet--gewevengeweven
geotextielen (nongeotextielen (non--wovens)wovens)

De scheurenDe scheuren zijnzijn doorgaansdoorgaans
fijnerfijner

SomsSoms ontstaanontstaan twee twee 
fijnefijne scheurenscheuren

Betonplaten : beperkteBetonplaten : beperkte prestatiesprestaties bijbij grotegrote
plaatbewegingen en geringeplaatbewegingen en geringe overlaagdikteoverlaagdikte



Performantie op de werf Performantie op de werf 
Betonplaten, asfalt 4cm IIIC, genagelde staalwapeningsnet 
en overlaging (6cm IIIA+4cm ZOA) in 1991.

Beerlegem Hundelgem

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[year]

R
ef

le
ct

iv
e 

cr
ac

ki
ng

 [%
]

Richting Beerlegem
Richting Hundelgem



PerformantiePerformantie op op langelange termijntermijn : : 
evaluatieevaluatie van van projectenprojecten op op betonplatenbetonplaten

Jaar van herstelling : 1989 - 1993Jaar van herstelling : 1989 - 1993ProjectenProjecten

Betonplaten, zonder (onder)funderingBetonplaten, zonder (onder)funderingStructuurStructuur

Stalen wapeningsnettenStalen wapeningsnetten
Geïmpregneerde nonwoven (polyester)Geïmpregneerde nonwoven (polyester)

TussenlaagTussenlaag 44
11

> 2000 en < 8000 voertuigen/richting&dag> 2000 en < 8000 voertuigen/richting&dag
< 2000 voertuigen/richting&dag< 2000 voertuigen/richting&dag

33
22

VerkeerVerkeer

4 cm4 cm
reprofileerlaag + 4 cmreprofileerlaag + 4 cm
8 cm8 cm
reprofileerlaag + 10 cmreprofileerlaag + 10 cm

OverlaagOverlaag 22
11
11
11
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Performantie op de werf Performantie op de werf 

•De meeste projecten voldoen, enkel bij grote
plaatbewegingen in combinatie met kleien overlaagdiktes is 
er eer scheurvorming
•Belang van overlaagdikte
•Crack and seating werkt efficiënt

Stalen wapeningsnetten
8 cm overlaag
10 cm overlaag
4 cm overlaag
4 cm overlaag +
stukslaan betonplaten

Non-woven
4 cm overlaag



PerformantiePerformantie op op langelange termijntermijn
ScheurremmendeScheurremmende tussenlagentussenlagen presterenpresteren goedgoed, , 
behalvebehalve bijbij grotegrote plaatbewegingenplaatbewegingen gecombineerdgecombineerd
met met geringegeringe overlaagdikteoverlaagdikte

De De scheurenscheuren zijnzijn vaakvaak fijner fijner 

BelangBelang van de van de overlaagdikteoverlaagdikte

BelangBelang van van stukslaanstukslaan van van betonplatenbetonplaten bijbij grotegrote
plaatbewegingenplaatbewegingen
(let op : (let op : draagvermogendraagvermogen))



ExperimenteleExperimentele proefwegproefweg
rehabilitatie: mei 1995rehabilitatie: mei 1995

4 cm SMA 4 cm SMA -- overlaagoverlaag op op platenbetonplatenbeton
SectiesSecties : : 
•• met en met en zonderzonder stalenstalen wapeningsnettenwapeningsnetten
•• met en met en zonderzonder stukslaanstukslaan van de van de betonplatenbetonplaten

Section Interface Crack & 
Seat 

Slab 
rocking
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reinforcing 

nettings 
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No 

No 
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± 0.5 mm

± 1.0 mm

4 

5 
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No 
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No 

No 

- 

± 0.5 mm

± 1.0 mm
 

 



ExperimenteleExperimentele proefwegproefweg
Mogelijke correlatie tussen scheurinitiatie en aanwezigheid
nieuwe betonplaten (1986)? Mogelijke healing ?
Zones met crack and seat vertonen weinig of geen
scheurvorming, zones zonder, afhankelijk van aanwezigheid
tussenlaag
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ConclusiesConclusies
ScheurremmendeScheurremmende tussenlagentussenlagen kunnenkunnen
efficiëntefficiënt zijnzijn

BelangBelang van van hethet correct correct aanbrengenaanbrengen

BelangBelang van de van de overlaagdikteoverlaagdikte

StukslaanStukslaan betonplatenbetonplaten bijbij grote grote 
plaatbewegingenplaatbewegingen



Contact:Contact:
j.maeck@brrc.bej.maeck@brrc.be
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