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Sinds 1952 staat het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) als onpartijdig onderzoekscentrum ten
dienste van alle partners in de Belgische wegenbranche. Duurzame ontwikkeling door innovatie is de leidraad voor
alle activiteiten in het Centrum. Het OCW deelt zijn kennis met professionals uit de wegenbranche onder meer
door middel van zijn publicaties (handleidingen, synthesen, researchverslagen, meetmethoden, informatiebladen,
OCW Mededelingen en Dossiers, activiteitenverslag). Onze publicaties worden in het binnen- en buitenland op
ruime schaal verspreid bij centra voor wetenschappelijk onderzoek, universiteiten, openbare instellingen en
internationale instituten. Meer informatie over onze publicaties en activiteiten: www.ocw.be
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, zijn onvolkomenheden nooit uit te sluiten. Het
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voor de verzamelde en verstrekte informatie, die louter als documentatie en zeker niet voor contractueel gebruik is
bedoeld. Deze publicatie bevat een reeks steekkaarten die de wegbeheerders uitvoerig informeren over verschillende
diagnosetools en -methoden die tot objectieve en rationele onderhouds- en/of versterkingsmaatregelen kunnen
leiden.
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Odoliograaf

Meting van de stroefheid van wegen

Doel
Met de odoliograaf wordt de stroefheid (gladheid) van een wegoppervlak gemeten. De stroefheid is een belangrijke
factor voor de veiligheid van de weggebruikers.
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Werkingsprincipe – Methodiek
N

De odoliograaf MK IV is in 2006 door
het OCW ontwikkeld, als opvolger
van de Citroën CX-voertuigen.
Een tankwagen is uitgerust met
een vijfde wiel met een speciaal
ontworpen gladde band (type
PIARC) waarvan de kenmerken
bekend zijn. Tijdens de meting
wordt vóór het meetwiel een
waterlaag van 0,5 mm dik gesproeid
om de stroefheid van een nat
wegdek te simuleren. Het meetwiel
is vrij opgehangen om niet door
de bewegingen van de tankwagen
te worden beïnvloed. Het wordt
belast tot 270 kg (verticale kracht N
– zie figuur 1) en ondervindt een
remmende kracht (zijdelingse
kracht R). Voor de meting van de
reactiekracht wordt het wiel schuin
(onder een drifthoek van 20°) op de
rijrichting opgesteld. Op de wielnaaf
is een krachtsensor bevestigd om
de kracht van de wrijving van het
wiel op het wegoppervlak te meten.
De verhouding tussen de verticale
kracht N en de zijdelingse kracht R
wordt uitgedrukt in een nominale
waarde tussen 0 en 1 (de dwarse
wrijvingscoëfficiënt – DWC).
De dwarse wrijvingscoëfficiënt is
dus de waarde voor de stroefheid
van een verhardingsoppervlak in
de dwarsrichting van een weg,
uitgedrukt als de verhouding
tussen kracht (N) loodrecht op het
draaiingsvlak van een wiel en de
normale reactiekracht (R) van het
wegoppervlak onder de last van dat
wiel.
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DWC =

V

R

Figuur 1 – Schematische voorstelling van de DWC-berekening

Figuur 2 – Odoliograaf van het OCW tijdens metingen

=

N
R

V = Constante snelheid
= Drifthoek
N = Kracht loodrecht op het
draaiingsvlak van een wiel
R = Normale reactiekracht

De temperatuur van het natte wegoppervlak en de snelheid tijdens metingen zijn belangrijke invloedsfactoren voor
de meting. Daarom is de tankwagen ook uitgerust met een sensor om de temperatuur van het natte wegoppervlak
te meten en is een correctiefactor vastgelegd (CME 53.10 en CEN/TS 15901-6 – zie Literatuur) :

DWCgecorrigeerd [%] = DWCgemeten [%] + 0,5 * (Tgemeten [°C] – Treferentie [°C]) + 0,5*(Snelheidgemeten – Snelheidreferentie)
De referentietemperatuur is 20 °C. De referentiesnelheid is 50 of 80 km/h.
Macro- en microtextuur hebben doorgaans een gunstig effect op de stroefheid; megatextuur heeft meestal een
nadelig effect (figuur 3).

Slijtage van de banden

Rolweerstand

Hechting tussen band en wegdek

Buitenband/Rolgeluid

Geluidproductie in voertuigen

Gebrek aan comfort en slijtage van de voertuigen

ONVLAKHEID

50 m
0,02

5m
0,2

MEGATEXTUUR

0,5 m
2

MACROTEXTUUR

50 mm
20

5 mm
200

MICROTEXTUUR

0,5 mm
2 000

Golflengte van de textuur
Ruimtelijke frequentie
(golfgetal)

Nota
Het lichtgekleurde gedeelte geeft het positieve effect van de textuur op het
betrokken aspect weer; het donkergekleurde gedeelte het negatieve effect.
Figuur 3 – Invloed van textuur op stroefheid
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Resultaten
DWC voor vakken van 100 m
De resultaten worden weergegeven in een verslag met vermelding van de meetomstandigheden, de
meetlocaties en voor elk weggedeelte een overzichtstabel met de meetresultaten voor elk meetvak
van 100 m..
Begin en einde meetvak
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Figuur 5 – Grafiek met een vergelijking van de gecorrigeerde DWC-waarden: twee metingen met
een snelheid van 50 km/h, meteen na elkaar op hetzelfde weggedeelte uitgevoerd
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Acceptatiegrenzen
De stroefheidseisen (dwarse wrijvingscoëfficiënt – DWC) zijn vastgelegd in de gewestelijke standaardbestekken.

Vlaams standaardbestek SB 250
Meettoestel
SKM

SCRIM

Odoliograaf

Referentiesnelheid

Elke hm

Elke 10 m

50 km/h

≥ 0,50

≥ 0,45

80 km/h

≥ 0,43

≥ 0,38

50 km/h

≥ 0,48

≥ 0,43

80 km/h

≥ 0,39

≥ 0,34

50 km/h

≥ 0,45

≥ 0,40

80 km/h

≥ 0,36

≥ 0,31

Standaardbestek van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
F.1.3.2.3 Dwarse wrijvingscoëfficiënt (SFCS) Tot de eindoplevering gelden de volgende eisen:
-- bij meting met de SCRIM een SFCS ≥ 0,48 vertonen;
-- bij werkzaamheden over een lengte van minder dan 500 m, bij aanwezigheid van een of meer rotondes
en/of verkeersdrempels, … en in naderingsvakken tot rotondes en kruispunten moet elke hectometer tot de
eindoplevering bij meting met de SCRIM een SFCS ≥ 0,58 vertonen.

Waals standaardbestek CCT Qualiroutes
Caractéristique

SFCS

Réseau

Giratoire

I

II

IIIa

≥ 0,48

≥ 0,48

≥ 0,48

≥ 0,58
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Prestaties

Capaciteit
De capaciteit van de tank maakt
het mogelijk metingen over een
afstand van ongeveer 25 km uit
te voeren. De tank kan onderweg
worden bijgevuld, om de metingen
te kunnen voortzetten.

Snelheid tijdens metingen
De snelheid tijdens de uitvoering
bedraagt 50 km/h of 80 km/h.

Beperkingen

Complementariteit van de
meetresultaten

-- Gezien de omvang en het
gewicht van het meetvoertuig
en de snelheid tijdens de
uitvoering kan de odoliograaf
niet op alle soorten van wegen
worden ingezet.
-- Tijdens hevige regenbuien
kunnen geen metingen worden
verricht.
-- Tijdens metingen moet de temperatuur tussen 5 °C en 35 °C
bedragen.

Net zoals voor de meeste apparatuur
voor wegconditieonderzoek kan
het nuttig zijn de resultaten uit
metingen met de odoliograaf
te toetsen aan die van andere
technieken of methoden:
-- meting van de
macrotextuur..

Meting
Metingen met de odoliograaf zijn
herhaalbaar en reproduceerbaar.

Toepassing
Wegsoort

Projectniveau

Netwerkniveau

Autosnelwegen en hoofdwegen

✓

✓

Gemeente- en stedelijke wegen

✓

✓

Private wegen

✓

✓

Haventerreinen

✓

✓

Vliegveldbanen

✓

✓

Voetpaden
Fietspaden
Parkeervoorzieningen
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micro-

en

Verwante
technieken
en methoden

Veiligheid –
Signalering

Literatuur

-- SCRIM, SKM.
-- SRT-toestel (Skid Resistance
Tester – SRT).
-- ADHERA-toestel.
-- PFT-toestel (Portable Friction
Tester – PFT).

Het meetvoertuig is goed zichtbaar
en uitgerust met de reglementaire
signalering (zebrastrepen, zwaailicht, enz.) van het gewest of land
waar de metingen worden verricht.
Extra maatregelen zijn meestal niet
nodig, omdat de snelheid tijdens de
uitvoering met die van de andere
weggebruikers overeenstemt.
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