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Y a-t-il parmi vous des utilisateurs du logiciel Qualidim? 

Zijn er onder jullie gebruikers van de Qualidim-software? 
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De QualiDim-software 

● Software voor de dimensionering en de versterking van 

wegconstructies 

● Ontwikkeld sinds 2000, onder de naam DimMET (tot 

2012) 

● Ontwikkeld op vraag van de Service Public de Wallonie 

(SPW - DGO.1) door het Opzoekingscentrum voor de 

Wegenbouw (OCW) en de Federatie van de Belgische 

Cementnijverheid (FEBELCEM) 



De QualiDim-software 

● Veel voordelen 

o Vrij beschikbaar 

o Veelzijdig 

o Aangepast aan de specificiteit van Wallonië 

o Bestaat ook in het Nederlands 

● Update van de dimensioneringsmodule aan de gang 

in het kader van het opstellen van de 

wegstructurencatalogus van SPW 
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Risico 
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wagens 

 
 

𝑁𝑃𝐿 < 𝑁𝑎𝑑𝑚? 
 

 

Ja Nee 

OK! 

𝑁𝑎𝑑𝑚 

Opbouw 

Verkeer 

Parameters van de 
structuur 



● De database bevat de meeste materialen 

die in Qualiroutes staan 

● Mogelijkheid om speciale of innoverende 

materialen in te voeren  

● Mogelijkheid om asfaltmengsels in te 

voeren op basis van een bekende modulus 

of op basis van hun eigenschappen  
(penetratie - T° r&k - % holle ruimte - 

bindmiddelgehalte)  

     Berekening van de modulus vergelijkbaar met 

 Pradoweb 

 

Parameters: materialen 
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● Keuze van de stad op de kaart 

● Steden van Brussel en Vlaanderen beschikbaar 

in de lijst  

● Temperatuur en zonnestraling 

(maandgemiddelde) + vorstindex 

● Update op basis van temperaturen gemeten 

tussen 2000 en 2020 

● Voor stijve verhardingen, alleen invloed op de 

dimensionering tegen vorst  

 

 

Parameters: klimaat 
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● In geval van onvoldoende 

dikte van de opbouw, 

waarschuwingsbericht  

Parameters: klimaat 
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● QualiDim voert de berekening uit voor elke 

ascategorie 

● De berekeningen worden uitgevoerd voor elke 

belasting met een druk van 7 bar uitgeoefend door 

een band 

 berekening van het contactvlak 

● Mogelijkheid om alleen assen van 

10 t in te voeren (SB 250) 

Parameters: verkeer 
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Parameters: verkeer 
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WIM-histogram 

● Meer en meer vrachtwagens hebben tandem- en tridemassen 

● Toevoeging van lasten  Een tridem is agressiever voor de funderingslagen 

dan drie enkele assen 

 

 

 

 

 

Parameters: verkeer 
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WIM-histogram 

● QualiDim maakt de introductie van WIM-histogrammen 

(Weight In Motion) mogelijk 

● Integratie van een WIM-histogram met de waarden die in 2020 

op de autosnelwegen in het Waals Gewest zijn gemeten 

● Het in aanmerking nemen van tridemassen bij berekeningen 

volgens de partiële relaxatiemethode  

Ideaal blijft om te beschikken over projectspecifieke 

gegevens! 

 

Parameters: verkeer 
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Gecorrigeerd aantal vrachtwagens 

Parameters: verkeer 



● Hechting in de database 

● Voor beton: vermindering van de hechting in de tijd  4 berekeningsperioden  

 

Parameters: hechting 
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Soort 0-10 jaar 10-20 jaar 20-30 jaar 30-... jaar 

Beton / asfalt 1 0,66 0,33 0,10 

Asfalt / gebonden fundering 0,5 0,33 0,1 0,1 

Beton / gebonden fundering 0,1 0,1 0,1 0,1 

Asfalt / asfalt 1 1 1 1 

Asfalt / beton 1 1 0,5 0,5 

Asfalt / korrelvormig materiaal 0,33 0,33 0,1 0,1 

Beton / korrelvormig materiaal 0,1 0,1 0,1 0,1 

Korrelvormig materiaal / korrelvormig 

materiaal 

1 1 1 1 

Gebonden fundering / korrelvormig materiaal 0,33 0,33 0,1 0,1 

Beton / beton  0,1 0,1 0,1 0,1 



● Initiële keuze: soepel/halfstijf of stijf  

 

 

 

 

● Integratie van de verschillende lagen in 

het rekenvenster 

 

Parameters: structuur 



= kans op breuk 

= aandeel van de weg dat na de levensduur is aangetast 

 

Parameters: berekeningsrisico 
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Flexibel Stijf 

● De kans op breuk wordt berekend op basis van een 

lognormale verdeling met als middelpunt 𝑵𝑷𝑳 en 

een standaardafwijking van 0,3 (voor soepele 

constructies) en 1 (voor stijve constructies) 

• Snelwegen  risico = 10 % 

• Minder belangrijke wegen  risico = 50 % 
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𝑁𝑃𝐿 

𝑁𝑎𝑑𝑚 

>
 

OK! 
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𝑁𝑃𝐿 < 𝑁𝑎𝑑𝑚? 
 

 

𝑁𝑎𝑑𝑚 

Ondergane 
spanningen 
en ver-
vormingen 

Reken-
model 

Vermoeiings-
wet 



Voor soepele en halfstijve verhardingen, berekening op basis van het Burmister-

model: oneindig uitgestrekte homogene en isotrope lagen 

 

Rekenmodel – soepele verhardingen 

26 



Voor stijve verhardingen moet rekening worden gehouden met de randeffecten  

● Verharding gemodelleerd als plaat (model van Westergaard) 

● De verticale reactie van de grond q is evenredig met de belasting  

 

 

 

 

 

● Mogelijkheid om rekening te houden met afschuivingsweerstand in de grond  modulus 
G van Pasternak 
 

 

 

 

Rekenmodel – stijve verhardingen 
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Twee soorten spanningen werken in op beton:  

thermische spanningen en mechanische spanningen 

● De mechanische spanningen zijn het hoogst aan de rand van de plaat, wanneer ook de 

belasting aan de rand van de plaat is 

● Geen invloed van de dimensionering van de platen  

● Invloed van het type as en van het type spanningsoverdracht bij de voeg 

● Dimensionering op basis van spanning bij de voeg 

  Berekening van de minimale afstand tussen de band en de rand van de plaat 

 

 

 

 

Rekenmodel – stijve verhardingen 
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Twee soorten spanningen werken in op beton:  

thermische spanningen en mechanische spanningen 

● De thermische spanningen zijn maximaal aan de rand van de plaat, 

in het midden van de langste rand 

● Berekend over de lengte of breedte van de weg 

● Ze kunnen groter zijn dan de mechanische spanningen  

● Ze zijn het schadelijkst in het geval van een positieve thermische gradiënt  

 trekkracht aan de basis van de plaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenmodel – stijve verhardingen 
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Soepel 

 

Rekenmodel – breukwijzen 
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Stijf 

 

Halfstijf 

 Horizontale 
vervorming van 

het asfalt 𝜀𝑦 

Verticale 
vervorming  van 

de grond 𝜀𝑧 

Horizontale 
spanning aan de 

basis van het 
beton 𝜎𝑦  

Horizontale 
spanning aan de 

basis van de 
gebonden 

fundering 𝜎𝑦  

 Berekening voor elk type en elke aslast, voor elk seizoen, voor elke toestand wat betreft 
hechting en scheurvorming  
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● De vermoeiingsproeven maken het mogelijk de levensduur te bepalen voor elk 

belastingsniveau 

● Wet voor beton: 

Dimensionering: vermoeiingswetten 

32 = Gemiddelde weerstand tegen buigtrekkracht 



● Soepele verhardingen 

 

● Grond en korrelvormige materialen 

   𝑁𝐸𝑠𝑜𝑙  =  
0.011

𝑎𝑏𝑠 𝜀𝑧

4.35
 

 

● Gebonden funderingen 

 

 

QualiDim: vermoeiingswetten 
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𝑁𝐸𝑒𝑛𝑟𝑜𝑏é = 106 ∗
𝜀6 ∗ 10−6

𝜀𝑦 𝑃 𝑇°  

0,4762

 



● Het is vaak de gebonden fundering die het eerst begeeft onder de doorgang van 

belastingen 

● Een scheur in de fundering betekent niet onmiddellijk het einde van de levensduur  

 Berekening van een tweede fase met verlaagde modulus en verhoogde modulus van 

Poisson, alsook een vermindering van de hechting aan het grensvlak (benadering van een 

ongebonden fundering) 

QualiDim: case met gebonden fundering 
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𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = 𝑁𝑔𝑒𝑏𝑜𝑛𝑑.𝑓𝑢𝑛𝑑. + 1 −
𝑁𝑔𝑒𝑏𝑜𝑛𝑑. 𝑓𝑢𝑛𝑑.

𝑁𝑟𝑒𝑣
 𝑁𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ.𝑓𝑢𝑛𝑑.  



● De vermoeiingswet wordt toegepast voor een groot aantal gevallen (voor elk type 

belasting, seizoen, enz.)  levensduren 𝑁𝑖  

● De berekende levensduren 𝑁𝑖  worden  gecombineerd als functie van hun frequentie 𝑓𝑖 

met behulp van de wet van Miner:  

Dimensionering: wet van Miner 
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Innovaties 

Klimaat 

Materialen  

Verkeer 

Kans op breuk 

 

  

Visueel 

Rapport  

Parameters 



● Samenvattende tabel van de structuur 

en de hechtingen 

 

● Slotzin over de breuk in het rapport en 

de rekenmodule 

“Breuk door overmatige vervorming van 

de grond, na scheurvorming in de 

gebonden fundering” 

 

● Samenvattende tabel van de levensduur 

 

 

Verbeterd rapport 



● Automatisering van de keuze 

van gerelateerde parameters 

 Tijdswinst en lager risico op fouten 

Parameters 

40 
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● Lancering van de nieuwe versie van Qualidim (eind 2022?) 

http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/qualidim.html 

● Publicatie tegelijk met de wegstructurencatalogus van SPW 

● Opstellen van een gedetailleerde gebruikersgids 

● Organisatie van theoretische en praktische opleidingen 

voor de gebruikers van het programma 

Perspectieven 



EEN ORGANISATIE VAN 

MET DE STEUN VAN 



Audrey Van der Wielen 

+32.2.766.03.87 
 
a.vanderwielen@brrc.be 

Contact 


