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1,5 miljoen foto’s tonen 50% minder 
vorstschadeontwikkeling aan

Afronding 
praktijktest 
Ecosel®Asphalt
Protection
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Om onomstotelijk vast te 
stellen of het nieuwe additief 
werkt, zijn wij niet over 
één nacht ijs gegaan. Als 
Ecosel®AsphaltProtection 
de hooggespannen 
verwachtingen waarmaakt, 
heeft dat verstrekkende 
gevolgen voor onderhoud 
en reparatie aan het 
wegennet. “De testresultaten 
van twee winters hebben 
wij scherp in beeld en het 
ziet er goed uit!”, aldus 
René Demmer, Technical 
Support Manager Salt.   

Dringende behoefte
Gezocht en gevonden: een ingenieuze oplossing 
die vanuit gladheidbestrijding meer veiligheid, 
betere doorstroming en forse kostenbesparing 
in het wegonderhoud biedt. Het idee om serieus 
te kijken naar hoé AkzoNobel zou kunnen 
bijdragen aan de beperking van vorstschade 
ontstond echter jaren geleden, onderweg in het 
veld, in gesprek met gladheidbestrijders. René 
Demmer: “Toen ik zo’n zeven jaar geleden in 
het AkzoNobel Wegenzout team startte, ben 
ik op pad gegaan naar een aantal afnemers. 
Ik wilde weten wat er speelt in het werkveld 
en hoe wij daaraan zouden kunnen bijdragen. 
Bij de meest uiteenlopende gesprekken bleef 
één brandende kwestie steeds terug komen: 
‘Hoe kunnen wij vorstschade aan onze wegen 
tegengaan?’ Deze vraag overstijgt het gebied 
van gladheidbestrijding. De uitdaging om 
vanuit onze kennis en middelen een oplossing 
te ontwikkelen die op bredere schaal waarde 
biedt voor onze klanten intrigeerde mij enorm. 
Wij besloten dit op te pakken en zijn voort-
varend gestart met de verkenning van het 
ontwikkeltraject dat nu voltooid wordt met het 
wereldkundig maken van Ecosel®AsphaltProtection.” 

Het probleem: vorstschade 
Vo o r  b e h e e r d e r s  v a n  h e t  w e g e n n e t  i s 
vorstschade een nijpend probleem aangezien 
het niet alleen tot kostbare herstelwerkzaam-
heden leidt maar ook tot verkeersonveiligheid en 
schade aan auto’s. Daarbij gaat het niet persé om 
extreme kou, maar om temperatuurschomme- 
lingen rond het vriespunt. Het smeltwater zakt in 
de poriën en haarvaten van het asfalt en werkt 
letterlijk als een ijsbreker in het wegdek zodra 
het weer bevriest. Bevriezing heeft namelijk tot 
gevolg dat het water tot 9% uitzet in de vorm 
van keihard ijs. Dit ijs heeft het vermogen om 
steentjes en mineralen uit het steenskelet van 
asfalt los te wrikken van het bitumen bindmiddel. 
Dat gebeurt eerst heel minimaal, maar zodra het 
ontdooit zakt het smeltwater weer dieper in de 

haarscheurtjes. Als het opnieuw bevriest herhaalt 
zich dit proces totdat, door intensief wegverkeer, 
de steentjes in het rond vliegen en er gaten in 
het wegdek komen die tot nog meer druk-
punten in het kwetsbare oppervlak leiden. “Om 
het water van zijn desastreuze werking in het 
wegdek te ontdoen, moesten wij de oplossing 
zoeken in het beheersen van het stollings-
proces. Dat is op zich al een uitdaging, maar 
wil je een oplossing bieden die op grote schaal 
toegepast kan worden, tegen aanvaardbare 
kosten én zonder milieurisico’s, dan wordt het 
vraagstuk al een stuk complexer”, aldus René. 

De natuur lost het op
“De norm die wij vanuit AkzoNobel opgelegd 
kregen was dat dit een eco-premium product 
moest zijn: uit natuurlijke ingrediënten, volledig 
veilig voor mens en milieu, betaalbaar en ook 
nog eens lang houdbaar. Zo zijn wij via verschil-
lende omzwervingen op het idee gekomen om 
te kijken in de natuur. We weten dat er planten, 
dieren en insecten zijn die extreme vrieskou 
kunnen overleven. Ze bevriezen gewoonweg 
niet terwijl alles om hen heen gortdroog bevroren 
is. Dit heeft ons op het spoor gezet van een 
bepaald eiwit dat kevertjes aanmaken zodat zij 
niet bevriezen”, aldus René.  

De grootschalige praktijktest
Het R&D onderzoeksteam vond een werkzame 
stof die opvriezend water van zijn wrikkend 
vermogen ontdeed doordat het niet langer hard, 
maar bros werd. De volgende stap was om dit in 
de praktijk te testen. In de winter van 2011/2012 
kon het team in Denemarken een test laten doen 
op een stuk snelweg van circa vijf kilometer. 
René grijnst breed als hij het vertelt: “De resul-
taten waren ongelofelijk! Wij zagen forse reductie 
van asfaltschadeontwikkeling. Dit verschafte ons 
het fiat voor een grootschalige praktijktest over 
800 kilometer snelweg in Denemarken, Zweden, 
Oostenrijk en Nederland. Deze test is volledig 
door onafhankelijke externe partijen gedaan: de 
Universiteit van Karlsruhe,  voor het ontwikkelen 
een valide onderzoeksmethode, en het Duitse 
onderzoeksbureau Heller Ingenieurgesellshaft. 
In totaal is 400 kilometer snelweg behandeld en 
vergeleken met 400 kilometer in hetzelfde tracé 
in dezelfde periode.”

De uitslag: 50% minder 
vorstschadeontwikkeling
“Inmiddels zijn we twee winters en 1,5 miljoen 
High Definition foto’s verder. Van elke vierkante 
meter zijn met een speciaal ontwikkeld voertuig 
foto’s vanuit verschillende hoeken genomen. 
Een apart team van het ingenieursbureau heeft 
alle beelden beoordeeld en gewaardeerd. 
Hierbij is rekening gehouden met een reeks 
variabelen, zoals leeftijd van het asfalt, het type 
verharding, de belasting, het weertype en de 
reeds aanwezige schade. De uitslag is dat wij 
kunnen stellen dat Ecosel®AsphaltProtection 
zorgt voor ongeveer 50% minder vorstschade-
ontwikkeling! Zo heb ik eindelijk het antwoord 
gekregen op de vraag die ik jaren geleden als 
uitdaging heb opgepakt…”   

René Demmer, Technical Support Manager Salt.
"Dit is waar gladheidbestrijding en wegenonderhoud samen komen."


