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Building the future

Onze generatie kan er zijn ogen niet langer voor
sluiten. Steeds meer bruggen en viaducten voldoen
niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd.
Door meer en zwaarder verkeer zijn sterkere constructies vereist. Waar snelwegen door groeiende
verkeersdrukte verbreed worden, kunnen bruggen en viaducten niet achterblijven. Verouderde
constructies vragen om kostbaar onderhoud, of
moeten gesloopt en opnieuw opgebouwd worden.
Dit is geen duurzame oplossing, om over de langdurige overlast maar te zwijgen. De hedendaagse
brug moet sterker, breder, onderhoudsvriendelijk
en duurzaam zijn.
SUREbridge biedt de oplossing.

Het wegtransport zal daarbij in de komende
twintig jaar naar verwachting verdubbelen
(bron: European Construction Technology
Platform). Bruggen en viaducten behoren
tot de grootste knelpunten in het wegennet.
Herstel en verbreding vereisen innovatieve
concepten, om te komen tot oplossingen die
maatschappelijk aanvaardbaar én financieel
aantrekkelijk zijn.
Europa telt ongeveer één miljoen betonnen
bruggen en viaducten. Verouderde constructies die aan het einde van hun technische levensduur zijn vragen om kostbaar
onderhoud, of moeten gesloopt en opnieuw
opgebouwd worden. Dit is eenvoudigweg niet
duurzaam, om over de langdurige overlast voor verkeer en omwonenden maar te
zwijgen. De hedendaagse brug moet sterker,
breder, onderhoudsvriendelijk en duurzaam
zijn.
De SUREbridge-methode, dat de bestaande
constructie behoudt en zelfs versterkt, biedt
de oplossing.

Daarom:
SUREbridge

• Verbreding van bestaande constructies
mogelijk
• Hybride constructies mogelijk
• Levensduur tot wel 100 jaar
• Licht in gewicht: besparing op onder meer
transport en fundering
• Eenvoudige, snelle montage

SU R Ebri dge
SUREbridge (Sustainable Refurbishment of
Existing Bridges) is in 2014 geïnitieerd. Het is
één van de negen projecten binnen Infravation, een samenwerkingsverband van tien
Europese landen, de Verenigde Staten en de
Europese Commissie. Gezamenlijk stimuleren
zij innovaties om de infrastructuur te verbeteren. De deelnemers aan Infravation (Infrastructure Innovation Programme) richten zich
op het ontwikkelen van nieuwe materialen en
technieken om de verouderde wegeninfrastructuur op beide continenten te moderniseren. Rijkswaterstaat treedt op als coördinator
en werkt nauw samen met zusterorganisaties
in de betrokken landen.
Chalmers University of Technology (Zweden),
University of Pisa (Italië) en AICE Consulting
S.R.L. (Italië) hebben nauw samengewerkt
met FiberCore Europe om SUREbridge te
realiseren. Met gebruik van de InfraCore®
Inside technologie van FiberCore Europe
worden zowel de capaciteit als functionaliteit
van bestaande betonnen bruggen vergroot.
De levensduur wordt daarmee aanzienlijk
verlengd, terwijl nauwelijks tot geen onderhoud nodig is.

• Bestaande constructies hoeven niet
te worden gesloopt
• Minder geluidsoverlast
• Onderhoudsarm
• Geen vermoeiing of corrosie
• UV-bestendig
• Brandvertragend
• Gestandaardiseerd volgens CUR96:2017

De technologie is gebaseerd op de vezelversterkte kunststof (composiet) brugdekken
die FiberCore Europe al vele jaren produceert. Door toepassing van InfraCore® Inside
technologie behoeven bestaande betonconstructies niet te worden gesloopt, maar
kunnen ze met kleine aanpassingen worden
hergebruikt. Dat levert belangrijke voordelen
op voor eigenaren van bruggen:
• Kortere bouwtijd, dus minder overlast voor
weggebruikers en omwonenden
• Meer sterkte en stijfheid,
dus meer draagkracht
• Langere levensduur,
vrijwel zonder onderhoud
• Geen vermoeiing of corrosie
• Minder belasting van het milieu

Hy bride o p l o s s i n g
é n be s pa r e n d
Het concept van SUREbridge gaat uit van
een dragend composiet InfraCore® Inside
dek aan de bovenzijde van de brug. Het
nieuwe dek kan desgewenst ook breder zijn
dan in de bestaande situatie. Samen met
de voorgespannen koolstofwapening aan de
onderzijde biedt deze hybride oplossing meer
sterkte en stijfheid, terwijl het gewicht nauwelijks toeneemt. Volgens Chalmers Technical
University kan hiermee alleen al in de EU
tot ruim acht miljard euro worden bespaard:
‘Assuming that the proposed method, in
the least optimistic case, would result in

This
is how
it works

20% reduction in the refurbishment costs,
it would result in a saving equivalent to
€ 8,000,000,000. It is worth mentioning that
this figure just indicates the saving in the
initial cost.’
FiberCore Europe heeft nauw samengewerkt
met Chalmers Technical University en het
Italiaanse ingenieursbureau AICE om tot een
definitief ontwerp te komen. Als innovatietraject is SUREbridge afgerond en beproefd
in een één-op-één test met indrukwekkende
resultaten. SUREbridge is doorontwikkeld tot
een voor iedereen toepasbare technologie.

Du u r zam e en
r ob u u ste r en ovatie

Extra
composiet
SUREbridge
panelen

SUREbridge is een totaaloplossing voor de
renovatie van bestaande betonnen bruggen.
De draagkracht van aangetaste betonnen
bruggen wordt vergroot door het combineren
van twee technieken:
• Extra drukcapaciteit door renovatie met
een InfraCore® Inside composiet dek aan
de bovenkant
• Extra trekcapaciteit door de (voorgespannen) externe koolstofwapening aan de
onderzijde.

Verbreding
van
bestaande
constructie
mogelijk
Bestaande
betonnen
constructie

Full scale testen hebben aangetoond dat
aanpassing van een brug of viaduct met de
SUREbridge-methode de constructie circa
2,5 maal sterker maakt.

Langere
levensduur
vrijwel zonder
onderhoud

Een versterking met SUREbridge ontstaat door het verhogen van de doorsnede van de brug
met een extra composiet drukzone aan de bovenkant en extra koolstof trekwapening (al dan
niet voorgespannen) aan de onderkant. Deze versterking werkt alleen als alle onderdelen
samenwerken. Dit wordt bereikt door het composiet paneel schuifvast op de brug aan te
brengen. Het paneel wordt eerst op stelbouten gemonteerd, waarna de tussenruimte wordt
gevuld met krimparme betonmortel. Door de aangebrachte ruwheid op de onderkant van het
composiet paneel en de ruwheid van de bovenkant van het beton, brengt de tussenlaag de
schuifkracht over. Met de stelmogelijkheid worden maatafwijkingen uit de onderconstructie
opgenomen en kan het brugdek een afschot of dakproﬁel krijgen.

IN FR AVATION
Rijkswaterstaat coördineert Infravation, een internationaal
programma om slim te innoveren in aanleg en onderhoud
van wegen en bruggen. Infravation (een samenvoeging van
Infrastructure Innovation) is een samenwerkingsverband
van wegbeheerders uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië,
Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland, Israël, Nederland
en de Verenigde Staten. Inclusief co-ﬁnanciering vanuit
de EU beschikt Infravation over een budget van bijna tien
miljoen euro.

Doel en en ui tdagi ngen
I N F R A C O R E ® INS IDE
InfraCore® Inside technologie is speciaal ontwikkeld voor zwaar te belasten composiet (vezelversterkte kunststof) draagconstructies. De
InfraCore® Inside technologie is gebaseerd op het principe dat er een
continue structurele verbinding van glas- (of koolstof-) vezels tussen de
boven- en onderzijde van de constructie is, waardoor delaminatie wordt
voorkomen. Er is bij InfraCore® Inside technologie geen sprake van hars
gedomineerde breukvlakken.
De techniek is getest op een combinatie van belasting, beschadiging
door slagbelasting en vermoeiing. Hierdoor is bewezen dat met
behulp van InfraCore® Inside technologie geen delaminatie ontstaat als gevolg van vermoeiing bij een beschadigde plaat (door een
stootbelasting, ongeluk of een fout in de constructie). Delaminatie
in pultrusie-systemen (vezels in één richting) of in sandwichconstructies (niet verbonden boven- en onderhuid van de constructie)
kan in toepassingen met composiet tot problemen leiden vanwege het
risico dat een initieel kleine scheur of beschadiging uitgroeit tot onaanvaardbare schade. Dat is met InfraCore® Inside technologie uitgesloten.

Infravation wil veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toepassen om te komen
tot lagere kosten, minder verkeershinder en minder belasting
voor het milieu.

De bel angri j kste ui tdagi ngen
• Prestaties van infrastructuur beter voorspelbaar
maken
• Levensduur van infrastructuur verlengen
• Ontwikkeling van methodes om snel en zonder
wegwerkzaamheden conditiemetingen aan
infrastructuur te kunnen doen
• Openhouden van vrachtroutes tijdens onderhoud
• Borgen van prestaties van infrastructuur onder alle
weersomstandigheden
• Verminderen van energiegebruik tijdens de aanleg
én het onderhoud
• Verminderen van gebruik van grondstoffen door
hergebruik of recycling

Proj ecten
Een internationale uitvraag leverde meer dan honderd projectvoorstellen op. Na een eerste evaluatieronde bleven hiervan de 25 meest kansrijke ideeën over. Deze zijn vervolgens
door een internationaal panel van onafhankelijke experts op
prioriteit geselecteerd. Met het beschikbare budget werden
negen projecten geﬁnancierd, waaronder SUREbridge.

Samenw erki ng
De communicatie omtrent Infravation wordt verzorgd door
partner FEHRL, een internationaal samenwerkingsverband
van onderzoeksinstituten op het gebied van weginfra. Voor
de Nederlandse markt is er samenwerking met het Infrainnovatie netwerk, gefaciliteerd door kennisplatform CROW.
Dit platform fungeert als vraagbaak om het gebruik van
en kennis over de toekomstige Infravation-innovaties te
faciliteren. Via dit kanaal worden gemeenten en provincies
geïnformeerd.

F I B E R C O R E E UROP E
FiberCore Europe is dé specialist en marktleider in dragende constructies van composiet (vezelversterkte kunststof) voor de infrasector. De
InfraCore® Inside technologie van het bedrijf is wereldwijd gepatenteerd en al in twintig landen toegepast. De technologie wordt gebruikt
in bruggen, brugdekken en sluisdeuren. FiberCore Europe heeft in korte
tijd een trendverandering gerealiseerd met het bouwen van meer dan
zevenhonderd constructies. Van ﬁets-/voetgangersbruggen tot verkeersbruggen en sluisdeuren. FiberCore Europe leverde onder meer de grootste sluisdeuren ooit in composiet gemaakt van ruim 13 x 6,2 meter (hxb)
voor een sluizencomplex van Rijkswaterstaat in het Wilhelminakanaal
in Tilburg.
Naast beton en staal heeft FiberCore Europe composiet als serieus
en volwassen constructiemateriaal op de kaart gezet. De composiet
constructies van het snel groeiende bedrijf hebben zich bewezen als
licht, (zelf)dragend en zwaar te belasten. In het gebruik zijn ze sterk,
onderhoudsarm en duurzaam.

Toepassi ng va n
SU R Ebri dge i n pro j e c te n
Iedere brug is anders en daarom moet per
project bepaald worden wat de mogelijkheden met SUREbridge zijn, wat de kosten
ervan bedragen, en of deze aanpak zinvol is.
Omdat SUREbridge de bestaande constructie
hergebruikt, dienen er van de betonconstructie een inspectie en herberekening
beschikbaar te zijn.
Idealiter zijn er ook resultaten van materiaalonderzoek, zodat de werkelijke sterktes en
ook de diepte van bijvoorbeeld chlorideindringing bekend zijn. De beheerder moet
een eisenpakket hebben qua belasting
(verkeersklasse en verkeersintensiteit) en
functionaliteit (dwarsprofiel). Vervolgens kan
de haalbaarheid worden bepaald. Dit gaat behalve over constructieve aspecten, ook over
praktische aspecten zoals paneelgeometrie
en uitvoering.
Verschillende ingenieursbureaus kunnen
dergelijke haalbaarheidsonderzoeken
vanuit hun dienstenpakket aanbieden. De
composiet-expertise zal aanvankelijk nog
vanuit het SUREbridge consortium worden
verstrekt, maar de verwachting is dat de
adviesbureaus hierin steeds zelfstandiger zullen worden. Mocht de haalbaarheid kansrijk
zijn, dan volgt een detailberekening, op basis
waarvan een kostenraming en uitvoeringsduur kunnen worden bepaald. Dit zal een
combinatie zijn; FiberCore Europe kan hierbij
nauw samenwerken met een uitvoerend
aannemer.
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